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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944 101822625

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 35

BILANS STANJA

7005023723151

na dan 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP
Napomena

broj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 45830 51960

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004 909 956

II. GOODWILL

005 44921 46064

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,
027(deo), 028

(deo), 029
006 44921 46064

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028
(deo)

007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),
028(deo)

008

2. Investicione nekretnine

009 0 4940

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010 0 2327

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011 0 2613

1. Ucesca u kapitalu

012 28272 34189

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 10133 12196

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 18139 21993

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim
223

016 2072 2490

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 8670 13

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 7093 19143

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 304 347
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 561 700

022 74663 86849

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 74663 86849

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

42132101

PASIVA

88 025 589 71

A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

40945

30 102 28335

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

28335

32 104 2060 3542

330 i 331 105

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 14558 11091

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110 2821 2023

VIII. GUBITAK

111 32531 45904

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112 8097 7077

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)

41 113 0 5071

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 0 5071

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115

1. Dugorocni krediti

116 24434 33756

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 4381 16576

III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 4691 4441

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 10346 9274

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 4290 3442

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122 726 23

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda  i pasivna vremenska
razgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944 101822625

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 35

BILANS USPEHA
7005023723168

- u hiljadama dinarau period
od

2013 do 31.12.201301.01.

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 181898 174686

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 184921 172656

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 966 1319

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 0 675

631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 3989 0

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 0 36

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 165731 164274

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 2002 1594

51 2. Troskovi materijala 209 6156 5933

52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi

210 126940 125126

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 4326 2891

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 26307 28730

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213 16167 10412

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 786 743

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 1603 2798

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7 170

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 6097 1203

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA  PRE
OPOREZIVANJA   (213-214+ 215-216+217-218)

219 9260 7324

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)

220

59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

222

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944 101822625

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 35

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005023723199

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309)

AOP

Neuplaceni
upisani kapital

(grupa 31)
AOP

Emisiona
premija (racun

320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)
AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

28220 414 115 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini  - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

404 28220 417 115 430 443

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

407 28220 420 115 433 446

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 28220 423 115 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

413 28220 426 115 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP
Rezerve   (racun

321, 322)
AOP

Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)
AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 3542 466 479 492

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

456 3542 469 482 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

459 3542 472 485 498

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 3542 475 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 1482 477 490 503

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

465 2060 478 491 504
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)
AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

506 532 545

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

505 13826 531 544 45703

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

13826 45703

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

7294 2023 5271

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

10029 10029

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

11091 2023 40945

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

11091 2023 40945527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 8115 798 7317528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

4648 6130

14558 2821 42132

529

530
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944 101822625

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 35

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005023723175

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
I z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 237244 202835302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 244760 210766301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 604 23

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 6912 7908

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 222945 200834

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 65082 39684

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 126236 133922

306

3. Placene kamate 1358 1021

307

4. Porez na dobitak 304 152

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 29965 26055

309

312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 21815 9932

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 9104 270

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava

454 270

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi ) 8650 0

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 9104 270

323

324
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944 101822625

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 35

STATISTICKI ANEKS
7005023723182

za 2013. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1.  Broj meseci poslovanja  (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 1 2

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4.  Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604 2 2

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 100 109

II    BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606 1506 550 956

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 20 XXXXXXXXXXXX 20

1.3. Smanjenja u toku godine 608 0 XXXXXXXXXXXX 67

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)

610 1526 617 909

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 82492 36428 46064

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 497 XXXXXXXXXXXX 497

2.3. Smanjenja u toku godine 613 0 XXXXXXXXXXXX 1640

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)

615 82989 38068 44921
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 676 1009

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617

12 3. Gotovi proizvodi 618 4714 8703

13 4. Roba 619 1217 1908

14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 3526 576

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 10133 12196

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 28220 28220

u tome : strani kapital 624 42 42

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632 115 115

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 28335 28335

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 8063 8063

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 28220 28220

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 28220 28220
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)

639 2072 215

43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)

640 4483 4421

deo 228
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)

641

27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)

642 4115 4848

43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

643 53059 40447

450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

644 60209 65791

451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

645 7803 9934

461, 462 i 723
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja  poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

647 4183 5829

452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)

646 16149 16417

465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

648 11308 5264

47 11. Obaveze za PDV  (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

33671

197052

30628

183794

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 2760 3069

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 84161 92142

521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca

653 15065 16417

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 18210 8136

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 4822 4300

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 4682 4131

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 21086 23515

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658 9083 7354

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amortizacije 661 1707 1962

553 13. Troskovi platnog prometa 663 1349 1302

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 297 243
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 33 264

555 15. Troskovi poreza 665 471 568

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667 1357 1251

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 1357 1251

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 989 1189

deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene

670

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 167429 167094

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 2224 1510

640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina

673

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677 0 23

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama

678 0 23

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 2224 1556

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan  godisnji iznos prema obracunu) 682

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja

683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica

686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688
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1. Опште информације 
 

Институт за стране језике АД Београд (У даљем тексту: Друштво)  је основано 01.07.1953. године. 

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 

62/2013) друштво је разврстано у МАЛО правно лице. Просечан број запослених у 2013. години је 

100. (у 2012 - 109.) Институт је матично правно лице. Институт је оснивач Више школе за 

енглески језик „ЕДУКАТ“ – 100%.  

 

Основна делатност којом се Друштво бави је образовање. 

 

Седиште друштва је у Београду, улица Господар Јованова 35. 

 

Матични број Друштва је  07017944, а ПИБ 101822625. 

 

Финансијски извештаји  за 2013. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од 

стране извршног одбора дана 27.02.2014.   

 

На дан 31. децембар 2013. године Друштво је имало 91  запослених (на дан 31. децембар 2012. 

године број запослених у Друштву био је 108). 

   

2. Основе за састављање финансијских извештаја  
 

Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ).  

 

Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству који 

захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као и прописима 

издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду разлике између ове 

две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем: 

 

1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања. Ове ставке по 

дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.  

 

 

2 Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране 

Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Презентација 

финансијских извештаја.“ 
 
 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 

рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 

примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена 

или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај 

за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 

 

2.1. Упоредни подаци (наставак) 
 

 

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за 2012. 

годину.  

 
2.2. Прерачунавање страних валута 

 

(а) Функционална и валута приказивања 

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва  се одмеравају и приказују у валути примарног 

економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). Функционална валута, 

односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су приказани у хиљадама динара, 

уколико није другачије наглашено. 
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(б) Позитивне и негативне курсне разлике  

 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову динарску 

противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне разлике 

настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до 

краја године, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.  

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати 

потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у  билансу 

успеха као финансијских приходи односно расходи. 

 
3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 

наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 

осим ако није другачије назначено. 

 

3.1. Стална имовина 
 

(а) Нематеријална улагања 

 
Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 

коштања.  

 

Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или цени 

коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. За нематеријална 

улагања са неограниченим веком трајања не обрачунава се амортизација. На крају пословне 

године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. Корисни век 

употребе одређен је у дужини од 5 година, осим за улагања када се отписивање врши у роковима 

који проистичу из уговора.   

 

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 

примењује се МРС 36 – Умањење вредности имовине. 
 

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:  

 
Назив  Стопа амортизације  

Лиценце и апликациони програми  20% 

   

   

(б) Некретнине, постројења и опрема  
 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 

коштања.  

 

Накнадно вредновање некретнина врши се по основном поступку, који је предвиђен у МРС 16 – 

Некретнине, постројења и опрема, односно по набавној вредности умањеној за укупан износ 

исправке вредности по основу обезвређивања.  
 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом 

током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина, 

постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност 

уколико постоји. 
 

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се 

периодично. 
 

На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у 

складу са МРС 36 – Умањење вредности имовине. 
 



ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  АД  БЕОГРАД 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31. децембра 2013. године 
 (Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено) 

 

  3 

 

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће:  
 

Назив  Стопа амортизације  прилагодити) 

Грађевински објекти  1,3 – 8% 

Опрема  5 – 20%  
Намештај  10 – 12,5% 

   

Умањење вредности нефинансијских средстава За средства која подлежу амортизацији провера 

да ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности 

укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења 

вредности се признаје у висини износа за који је књиговодствена вредност средства већа од његове 

надокнадиве вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности средства 

умањене за трошкове продаје и вредности у употреби. За сврху процене умањења вредности, 

средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви 

новчани токови (јединице које генеришу готовину). Нефинансијска средства, код којих је дошло 

до умањења вредности се ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања ефеката  

умањења вредности. 
 

(в) Инвестиционе некретнине 
 

Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени коштања. 

При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или цену 

коштања. 
 

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по моделу 

поштене вредности у складу са МРС 40 Инвестиционе некретнине. Добитак или губитак настао 

због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у нето добитак или 

губитак периода у којем је настао.  
 

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са 

тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви остали трошкови текућег 

одржавања терете трошкове периода у коме настану.  

 

(г) Алат и ситан инвентар који се калкулативно отписује 

 

Као стално средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара који 

се калкулативно отписује, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна 

цена у време набавке средства је већа од 2.000,00, а мање од просечне бруто зараде по запосленом 

у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове 

статистике. 

Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из става 1. овог члана исказују се као 

обртна средства (залихе). 

 
(д) Резервни делови 

 
Као стално средство признају се уграђени резервни делови, чији је корисни век трајања дужи од 

годину дана и појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по 

запосленом у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност средства у које су 

уграђени. 

Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана, приликом уградње, исказују 

се као трошак пословања.  

 

(ђ) Дугорочни финансијски пласмани 

 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних 

лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других правних лица, 

хартије од вредности које се држе до доспећа, дати дугорочни кредити зависним и осталим 

повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски пласмани. 

  

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се по 

методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих.  
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3.2. Обртна имовина 
 

(а) Залихе 

 
 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 

  
Залихе материјала 

 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето 

продајној вредности, ако је нижа. 

 

Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње 

(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 

 

Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим оних 

које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може одбити 

као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу 

директно приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 

утврђивању трошкова набавке. 

 

Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења вредности и 

сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује Председник надзорног 

одбора Друштва. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене.  

 

Залихе  готових производа и недовршене производње 

 

Залихе готових производа вреднују се по цени коштања или по нето продајној вредности, ако је 

нижа. 

 

Цена коштања обухвата трошкове који су директно повезани са јединицама производа, као што је 

директна радна снага и директан материјал. Режијски трошкови признају се као расход периода у 

коме су настали. 

  

Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су настали приликом 

довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање. На пример, у цену коштања залиха 

могу се укључити и непроизводни режијски трошкови. 

 

Трошкови који се не укључују у цену коштања залиха готових производа и који се признају на 

терет расхода су: 

а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 

б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре 

наредне фазе производње); 

ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 

садашње стање, и  

д) трошкови продаје. 

 

Излаз залиха готових производа утврђује се по методи пондерисане просечне цене. 

 

Нето продајна вредност залиха готових производа представља процењену продајну вредност 

умањену за процењене трошкове продаје. 

 

Процењени трошкови продаје залиха готових производа, за потребе свођења ових залиха на нето 

продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у 

приходима од продаје. 

 

Отписивање залиха готових производа врши се за сваку групу производа посебно.  

 

Процену нето продајне вредности залиха готових производа врши посебна комисија коју образује 

Председник Надзорног одбора Друштва.  
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Залихе робе 

 
Залихе робе се воде по продајним ценама. Обрачун разлике у цени врши се тако да вредност 

излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене. 

 

Залихе робе се у случају застарелости, смањења вредности и сл. на датум сваког биланса стања 

своде на нето продајну вредност.  

 

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за процењене 

трошкове продаје. 

 

Процењени трошкови продаје залиха робе, за потребе свођења ових залиха на нето продајну 

вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима од 

продаје робе. 

 

Утврђивање нето продајне вредности врши се за сваку ставку залиха робе посебно. 

 

Процену нето продајне вредности залиха робе врши комисија коју образује Председник Надзорног 

одбора Друштва.  

 

(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 

 

Друштво признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство намењено 

продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају ако се 

његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз продајну трансакцију, а не 

кроз наставак коришћења. 

 

Да би средство било класификовано (признато) као стално средство намењено продаји, поред 

услова из става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог средства, потребно је да буду 

испуњени још и следећи услови: 

–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању; 

– продаја средства мора бити јако вероватна у року од једне године од дана признавања као 

средства намењеног продаји. Овај услов подразумева да се сачини план продаје или донесе одлука 

о продаји средства и да се започне са тражењем купаца (јавна продаја, непосредни преговори са 

потенцијалним купцима и сл.). Да би продаја средства била јако вероватна мора постојати 

тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити разумно утврђена, тако да омогућава продају 

средства у року од годину дана. 

 

Средство које је отписано (амортизовано), односно средство чија је неотписана (садашња, односно 

књиговодствена) вредност безначајна неће бити признато као средство намењено продаји. 

 

Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по нижем 

износу од књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за трошкове продаје.  

 

Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама. 

  

Фер (поштена) вредност је износ за који средство може да буде размењено, или обавеза измирена, 

између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј. тржишна вредност на дан 

продаје.  

  

Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и који не 

обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови продаје одмеравају се 

према садашњој висини, а не према висини која се очекује у моменту будуће продаје. 
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(в) Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се на основу 

рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. Ако се 

вредност у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по 

средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до 

датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода. 

 

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 

наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем.  

 

Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60 

дана. 

 

Индиректан отпис врши се на крају године на основу предлога  централне пописне комисије који 

је усвојен од стране Надзорног одбора. 

 
(г) Готовина и готовински еквиваленти 

 

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код банака, 

друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три месеца или 

краће и прекорачења по текућем рачуну.  

 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих 

обавеза, у билансу стања. 

 

3.3. Ванбилансна средства и обавезе 
 

Ванбилансна средства/обавезе укључују робу примљену у комисону продају. 

 
 

3.4. Дугорочна резервисања  

 
Резервисања се признају: када Друштво има постојећу законску или уговорну обавезу која је 

резултат прошлих догађаја; када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење 

обавезе изискивати одлив средстава; када се може поуздано проценити износ обавезе.  

 

Резервисање се одмерава по садашњој вредности издатка потребног за измирење обавезе, 

применом дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац 

и ризике повезане са обавезом. Повећање резервисања због истека времена се исказује као трошак 

камате. 

 

Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде запосленима. Одмеравање 

резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на дан састављања 

биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза. 

 

Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом дисконтне стопе 

пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац и ризик повезан са 

обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31. децембар 2013. године.  

 

3.5.   Обавезе по кредитима 
 

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 

трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 

амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 

трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 

применом методе ефективне каматне стопе. 
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3.6. Обавезе према добављачима 
 

Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају 

према амортизованој вредности. 

 

3.7. Порез на добит 
 

Текући порез на добит 

 
Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о порезу на 

добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2013. годину износи 15% и плаћа се 

на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском 

билансу укључује добит приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским 

прописима Републике Србије.  

 

3.8. Примања запослених 
  

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 

31. децембар 2013. године. 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво 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. Друштво 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. Након извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих законских обавеза у погледу 

будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције 

запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство у износу 

који се може рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање 

доприноса. 

 

У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по сили закона због 

губитка радне способности – у висини три просечне зараде које је запослени остварио у месецу 

који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање три 

просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у Републици Србији према последње 

објављеном податку надлежног републичког органа, ако је то за запосленог повољније. 

 

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина извршено је у складу са 

захтевима МРС 19 Примања запослених. Актуарски добици и губици признају се у целини у 

периоду у коме су настали. 

 

3.9. Признавање прихода 
 

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 

услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, 

рабата и попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са 

продавца на купца. 

 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је вероватно да 

ће у будућности Друштво имати економске користи  
 

3.10. Признавање расхода 

 
Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са  оствареним пословним приходима и 

односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада зарада, 

амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се 

истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања 

прихода и расхода). 
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3.11. Приходи и расходи камата 
 
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 

финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 

 

Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови 

позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава 

класификованог за приписивање трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно 

време да би се оспособило за употребу, односно продају) капитализују се као део набававне 

вредности тог средства, а сви остали иду на терет расхода периода у коме су настали. 

 
 

3.12. Накнадно установљене грешке  
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата 

ранијих година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 

процена и грешке. 

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка, која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама већа од 2% опорезиве добити, односно губитка 

исказаног у пореском билансу. 

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода , 

односно у корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 

4. Управљање финансијским ризиком  
 

 Фактори финансијског ризика 
 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 

обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 

стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 

страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 

ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 

тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум.  

 

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним од 

стране Надзорног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и процењује финансијске 

ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним јединицама 

Друштва.  

 

(а) Тржишни ризик 

 

 Ризик од промене курсева страних валута 
 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних 

валута који проистиче из пословања са различитим валутама.  

 

 Ризик од промене цена 

 

Друштво није изложено ризику промена власничких хартија од вредности с обзиром да 

Друштво нема улагања класификована у билансу стања као расположива за продају или као 

финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у 

билансу успеха.  

  

 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у 

великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик од промена фер 

вредности каматне стопе може проистицати само из позајмљених средстава.  
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(б) Кредитни ризик  

 

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како би 

обезбедило да се продаја производа обавља купцима који имају одговарајућу кредитну историју. 

Продаја у промету на мало обавља се готовински или путем кредитних/платних картица. 

Учесници у трансакцији и готовинске трансакције су ограничени на финансијске институције 

високог кредитног рејтинга.  

 

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 

готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и 

финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући 

ненаплаћена потраживања и преузете обавезе.  

 

(ц) Ризик ликвидности 

 
Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и хартија од 

вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту.  

 

5. Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 

периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 

интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи 

трошкове капитала. 

 

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 

коефицијента задужености (gearиng raтиo). Овај коефицијент се израчунава из односа нето 

дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити 

(укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и 

готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у билансу стања, 

дода нето дуговање. Коефицијент задужености за 2013. годину износи -0,36 (у 2012. години  0,05). 

 

Пад коефицијента задужености у 2013. години резултирао је првенствено услед отплате 

постојећих кредитних обавеза без додатног задуживања по истом основу. 

 

 

6. Нематеријална улагања 
 

Набавна вредност   

Стање 31.12.2012. године  1.619 

Повећања  20 

Смањења   

Стање 31.12.2013. године  1.639 

   

Исправка вредности   

Стање 31.12.2012. године  663 

Повећања   

Смањења  67 

Стање 31.12.2013. године  730 

   

Садашња вредност   

31. децембар 2012. године  956 

31. децембар 2013. године  909 

 
Нематеријална улагања на дан 31. децембар 2013. године износе 909 хиљада динара и односе се на 

лиценце за коришћење мс офис пакета, адобе ридера (на дан 31. децембар 2012. године износила су 956 

хиљада динара). 
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7. Некретнине, постројења и опрема  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повећање на позицији опрема износи 453 хиљаде динара и односи се на набавку рачунара и пратеће 

опреме уз рачунар и набавку канцеларијског намештаја. Повећање на позицији остала опрема односи 

се на допуну библиотетског архива. 

 

Амортизација за 2013. годину износи 1.641 хиљаду динара  (за 2012: 1.849 хиљада динара) и 

укључена је у трошкове пословања. 

 

Садашња вредност грађевинских објеката датих као средство обезбеђења по основу кредитних 

задужења Друштва у корист Банке Интеза а.д. Београд износи 17.766 хиљада динара. 
 

 

8. Дугорочни финансијски пласмани 
 

  2013.  2012. 

Учешћа у капиталу зависних правних лица   4.012  4.012 

Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим 

повезаним правним лицима 

 

2.613 

 

2.613 

Остали дугорочни финансијски пласмани /специфицирати/     

Минус: Исправка вредности (по ставкама)  6.625  1.685 

  0  4.940 

 

Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на уделе у капиталу друштва Едукат. 

 

Дати дугорочни кредити на дан 31. децембар 2013. године износе 2.613 хиљада динара (на дан 31. 

децембар 2012. године износили су 2.613 хиљада динара) и односе   на кредите дате зависном 

правном лицу Едукат. 

 

 

 

 

 

  

Земљиште, 

грађ.објект

и и станови  Опрема  

Остала 

опрема  

Улагања  

у туђе нек. 

и опрему   

 

 

Укупно 

Набавна вредност           

Стање на дан 31.12.2012. г 58.258  19.627  4.303  1.976   84.164 

Повећања   453  43     496 

Активирања           
Средства примљена без 

накнаде         
  

Отуђења           

Пренос (са)/на           

Стање на дан  31.12. 2013. г 58.258  20.080  4.346  1.976  

  

84.660 

           
Акумулирана исправка 

вредности         
  

Стање на дан 31.12. 2012. г 18.793  17.923    1.384   38.100 

Активирања           

Амортизација  758  685    198   1.641 

Отуђења           

Пренос (са)/на           

Стање на дан 31.12.2013. г 19.551  18.608    1.582   39.741 

           
Неотписана вредност на 

дан:         
  

31. децембра 2012. године 39.465  1.704  4.303  593   46.065 

31. децембра 2013. године  38.707  1.472  4.346  394   44.920 
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9. Залихе 
 

  2013.  2012. 

     

Залихе материјала  676  1.010 

Готови производи
 
  4.714  8.704 

Роба  2.338  1.908 

Дати аванси за залихе и услуге  3.526  576 

Минус: исправка вредности  1.121  2 

     

Укупно залихе – нето  10.133  12.196 

 
Залихе готових производа износе 4.714 хиљада динара и односе се на наставна средства. 

Залихе робе износе 2.338 хиљада динара и односе се на залихе робе у малопродаји. 

 

Дати аванси за залихе и услуге износе 3.526 хиљада динара и највећим делом се односе на аванс 

дат добављачима Јат airways у износу 1.105 хиљада динара за набавку авио карата и International 

house language school у износу од 2.127 хиљада динара на име аванса за учење страног језика у 

иностранству. 

 

Попис залиха са сатањем на дан 31. децембар 2013. године извршен је од стране именоване 

комисије у саставу: Јанковић Гордана (председник), Ивков Биљана (члан), Мијајловић Јела (члан), 

Ћулибрк Милена (члан) и Зупчић Зоран (члан).  Елаборат о попису усвојен је дана 29.01.2014. 

године и све корекције стања за неслагања утврђена по попису извршене су на начин да исказано 

књиговодствено стање залиха одговара стварном стању. 

 
 

10. Потраживања 

 

 

 

11. Готовински еквиваленти и готовина 
 

 

  2013  2012 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти  24  135 

Текући (пословни) рачуни  1744  12.691 

Издвојена новчана средства и акредитиви  944  1.041 

Благајна  137  172 

Девизни рачун  4244  5.104 

  7.093  19.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013.  2012. 

Потраживања од купаца  200  215 

Потраживања из специфичних послова  167  210 

Остала потраживања  1.704  2.065 

Краткорочни финансијски пласмани  8670  2.036 

ПДВ и АВР  304  347 

Укупно потраживања – нето  11.045  4.873 
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12. Капитал и резерве  
 
Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2013. године има следећу структуру: 

 

 2013. 
 

2012. 

Основни капитал 28.335  28.335 

Резерве 2.060  3.542 

Нераспоређени добитак 14.558  11.091 

Откупљене сопствене акције 2.821  2.023 

 42.132  40.945 

 

     

Промене на капиталу за 2013. годину су настале по основу (Видети Извештај о променама на капиталу): 
 Повећање нераспоређене добити у износу од 8.114 хиљада динара се односи на остварени резултат текуће године. 

 Смањење  резерви у износу од 1.482 хиљаде динара настало је услед поништења 228 комада сопствених акција. 

 Повећање откупљених сопствених акција  уизносу од 798 хиљада динара настало је услед откупа 228 комада сопствених 

акција. 

 

13. Дугорочна резервисања 
 

Дугорочна резервисања се односе на следеће категорије: 

 

  2013.  2012. 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  8.097  7.076 

  8.097  7.076 

 
 

14.  Дугорочни кредити 
 

Дугорочни кредити се односе на:   2013.  2012. 

Финасијски кредит од:     

  -   банака у земљи      0  21.647 

     

     

Укупно дугорочни кредити  0  21.647 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године   4.388  16.576 

Дугорочни део дугорочних кредита  0  5.071 
 

Целокупно кредитно задужење је код Банке Интеза а.д. Београд. 

 
Као инструмент обезбеђења уредног враћања кредита одобрених од стране наведене банке уписане су 

следеће хипотеке на непокретности Друштва:  

- по Уговору о дугорочном кредиту бр. 51-420-1304037.8 од 01.02.2011. године са роком враћања 

01.02.2014. године на непокретности означеној у Б-листу 2. део и то на приземљу, пословном 

простору бр. 6, корисне површине 46м2 и на првом спрату на пословном простору бр. 10 корисне 

површине 52м2 на који су уписани као посебни делови зграде број 1, изграђене на к.п. бр. 4977/1 

 

- по Уговору о кредиту бр. 51-420-4300042.7 од 15.10.2012. године са роком отплате кредита 

27.03.2014. године на непокретности – пословни простор за које није утврђена делатност, број 

посебног дела 19, корисне површине 49м2 у високом приземљу стамбено пословне зграде бр. 2 бр. 

улаза 22 у улици Шпанских бораца 22/V на кат. парцели бр. 1121/20 уписане у лист непокретности бр. 

4540 к.о. Нови Београд. 
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15. Краткорочне финансијске обавезе 
 

 2013. 
 

2012. 

Краткорочни кредити у земљи    

Део дугорочних кредита који доспева до једне године  4.388  16.576 

Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године     

Остале краткорочне финансијске обавезе    

 4.388  16.576 

 

 

16. Обавезе из пословања 
 

  2013.  2012. 

     

Примљени аванси, депозити и кауције  785  108 

Добављачи у земљи  3820  4.313 

Добављачи у иностранству  6   

Обавезе из специфичних послова  81  20 

     

Укупно  4.692  4.441 

 
 

17. Остале краткорочне обавезе 
 

  2013.  2012. 

     

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  7.797  7.093 

Остале обавезе   2.549  2.181 

  10.346  9.274 

 

Остале краткорочне обавезе односе се у целости на неизмирене обавезе по основу зараде 

запослених за месец децембар 2013. године, као и на обавезу по основу накнада на име ауторских 

уговора. 

 

18. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна  временска разграничења 

 

  2013.  2012. 

     

Обавезе за порез на додату вредност  3.042  73 

Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге 

дажбине  

 

1.775 

 

 

Пасивна временска разграничења   199  246 

  5.016  319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Одложена пореска средства и обавезе 



ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  АД  БЕОГРАД 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31. децембра 2013. године 
 (Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено) 

 

  14 

 

 

 

Одложена 

пореска 

средства 

 Одложене 

пореске 

обавезе 

 

Нето 

Стање 31. децембра 2012. године 700    700 

Промена у току године -139    -139 

Стање 31. децембра 2013. године 561    561 

 

На крају текуће године одложена пореска средства резултат су одбитних привремених разлика 

по основу рачуноводствене и пореске основице. 

 

20. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10. 2013. године.  

 

21. Пословни приходи 
 

  2013.  2012. 

     

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  2.224  1.510 

Приходи од продаје производа и услуга  182.697  171.146 

Приход од активирања учинака и робе  966  1.319 

Смањење вредности залиха учинака   3.989   

Укупно   181.898  174.650 

 

Пословни приходи највећим делом Друштво је остварило по основу пружања услуга наставе за учење 

страних језика деци и одраслима.



ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  АД  БЕОГРАД 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31. децембра 2013. године 
 (Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено) 
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22. Пословни расходи 
 

  2013.  2012. 

     

Набавна вредност продате робе   2.002  1.594 

Трошкови материјала  6.156  5.933 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  126.940  125.126 

Трошкови амортизације и резервисања   4.326  2.891 

Остали пословни расходи   26.307  28.730 

  165.731  164.274 

 

Трошкови амортизације и резервисања укључују износ од 1.707 хиљада динара који се односи на 

трошкове амортизације и 2.619 хиљада динара  који се односи на трошкове резервисања за 

отпремнине у складу са МРС 19 Примања запослених.  

 

 

23.  Остали пословни расходи 
 

  2013.  2012. 

     

Производне услуге     

Услуге на изради учинака  2.421  4.955 

Транспортне услуге  1.976  1.809 

Услуге одржавања  580  1.100 

Закупнине  9.083  7.354 

Реклама и пропаганда   4.438  5.197 

Остале услуге  2.588  3.099 

Непроизводне услуге   1.135  865 

Репрезентација  863  383 

Премије осигурања  298  243 

Трошкови платног промета  1.349  1.302 

Трошкови чланарина  33  264 

Трошкови пореза  471  568 

Остали нематеријални трошкови  1.072  1.590 

  26.307  28.730 

24. Финансијски приходи 
  2013.  2012. 

Приходи камата  604  23 

Позитивне курсне разлике  137  692 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  45  28 

  786  743 

 
Приход од камата укључује износ од 604 хиљаде динара који се односи на камате по основу overnight 

депозита. 

 

25. Финансијски расходи 
 

  2013.  2012. 

Расходи камата  1.357  1.251 

Негативне курсне разлике  246  7 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле    1.540 

  1.603  2.798 
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26. Остали приходи 

  2013.  2012. 

Остали приходи:     

Вишкови   7  2 

Наплаћена отписана потраживања    41 

Остали непоменуту приходи     127 

 

 

 

7 

 

170 

 

27. Остали расходи 

  2013.  2012. 

     

Губици од продаје:     

- материјала     9 

Мањкови  2  4 

Остало  36  1.154 

     

Умањење вредности:     

- залиха  1.119  9 

- остале имовине  4.940   

  6.097  1.203 

 

 

28. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 

  2013.  2012. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  84.161  92.142 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 

 

15.065 

 

16.417 

Трошкови накнада по уговору о делу  17.709  7.622 

Трошкови накнада по ауторским уговорима  385  292 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

 

116 

 

223 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора  4.821  4.299 

Остали лични расходи и накнаде  4.683  4.131 

  126.940  125.126 

 

29.  Зарада по акцији 
 

(a) Основна зарада по акцији 

 

Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак/(губитак) који припада акционарима 

Друштва (матичног правног лица) подели пондерисаним просечним бројем обичних акција у 

оптицају за период искључујући обичне акције које је Друштво откупило и које се држе као 

откупљене сопствене акције (напомена   .....). 

 

  2013.  2012. 

Добитак који припада акционарима  8.114  7.294 

Пондерисани просечни број обичних акција у оптицају (у 000)  7.339  7.723 

Основна зарада по акцији (РСД по акцији)  1  1 
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IEF d.o.o., Beograd

Correspondent Firm ofthe RSM International Network

INSTITUT ZA STRANE JEZIKE - BEOGRAD

Finansijski izve5taji za 2073. godinu u skladu sa

radunovodsWenim propisima Republike Srb'tje

i

IzveStaj nezavisnog revizora

Beograd, maft 2014. godine



11070 Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/II

telefon (011) 20-53-550
fax (011) 20-s3-590

WWW.IEF.RS

"I E F" d.o.o. je osnovan i upisan u registar preduzeia za reviziju na osnovu miSljenja Saveznog ministarstva finansija septembra 2000.
godine, Aktuelna registracija kao revizorskog preduzeea bazirana na reienju Ministarstva finansue RS br. 023-02-00112/2008-16 od
07.04.2008, godine. CIan Komore ovla56enih revizora, red. broj upisa 18, na osnovu odluke Saveta Komore 67/07 od 18.06.2007.
godine. Upis kod Agencije za privredne registre 24.03.2006. godine, broj registracije BD 52416; MB 17303252; PIB: 100120147
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IEF d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 10 B/1.11070 Novi Beograd, Srbija

I * 38lll 2053 550 F * 381 1l 2053 591

E officeOel.rs lYwww,ief,rs

M917303252 P1810012014i

Raiun 1501377-24 kod Banca Intesa 4.d., Be0grad

SkupStini akcionara i Nadzornom odboru Instituta za strane jezike a.d., Beograd

Izveitaj o finansijskim izveStajima

Izvrsili smo reviziju priloienih finansijskih izvestaja privrednog druswa Institut za strane jezike a.d., Beograd (u

aifi", t"f.rtu: OiuiWo), koji obuhvalaju Bilans itania na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajudi Bilans

usfeha, IzveStaj o promenama na kapitalu i IzveStaj o tokovima gotovine za godinu koja se zavrSava na taj dan, kao

i pregled znaiainih raEunovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveitaje.

Odgovornost ru kavadstva za fi nd nstJske izveita ie

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izve5taja u skladu sa Medunarodnim

standardima iinaniustog izve5tavanji i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje

rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveStaja koji ne sadrie materijalno znaiajne pogreine

iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greike'

Odgovornost revizora

NaIa je odgovornost da izrazimo miSljenje o finansijskim izveitajima na osnovu izvriene revizije. Reviziju smo izvriili

u skladu sj Medunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalaZu da se pridrZavamo etidkih zahteva i da reviziju

planiramo i izvr5imo na nadin koji omogudava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveltaji ne sadrZe

materijalno znadajne pogreSne iskaze.

Revizija ukljuduje sprovodenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u

finansiiskim izvl5taiima. odiniani postupci su zasnovani na revizorskom prosudivanju, ukljudujudi procenu rizika

postojinja materijaino znaiajnih pogreSnih iskaza u finansijskim izveStajima, nastalih usled kriminalne radnje ili

bre56. Frilikom fro.une rizilia, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje

inansUskih izveStaja radi osmiSljavanja revizijskih postupaka koji su odgovaraju6i u datim okolnostima, ali ne u cilju

izraZavanja miSUenja o deloryornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takode ukljuduje ocenu adekvatnosti

primenienih raiunovodsWenih politika i opravdanosti radunovodstvenih procena izvrienih od strane rukovodsWa, kao

i ocenu op5te prezentacije finansijskih izveitaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajudi i da obezbeduju osnovu za izraiavanje naieg

revizijskog miSljenja.

Miiljenje
po nalem miSljenju, finansijski izvestaji prikazuju istinito i objektivno, po svim. materijalno znadajnim pitanjima,

finansijski poloiaj bruitva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokQve gotovine

za godinu koja se zavrSava na taj dan, u skladu sa raiunovodstvenim propisima Republike Srbije.

IzveStaj nezavisnog revizora

inastavlja se/
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/nastava(

IzveStaj o uskladenosti GodiSnjeg izveStaja o poslovanju

U skladu sa ilanom 30. Zakona o revizui ("S1. glasnik RS", br. 6212013) i dlanom 7. Pravilnika o uslovima za

obavljanje revizije finansijskih izve5taja javnih druStava ("S1. glasnik RS", br. 50l20LZ) izvriili smo proveru

uskladenosti GodiSnjeg izve5taja o poslovanju Dru5tva za 2013. godinu sa finansijskim izve5tajima Dru5Wa za istu
poslovnu godinu,

Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uodili niSta Sto bi nas navelo da zakljuiimo da GodiSnji izveitaj o poslovanju
nije uskladen sa finansijskim izveitajima Dru5tva za godinu zavrienu na dan 31. decembra 2013. godine.

Beograd, 31. mart 2014, godine

roa "-'- --Licencirani ovlaS6eni revizor 
i/ , j,,r ,.,,,,d ( f,L,-,. i

,, it ''' i 
-.'1 'Aon,r#ta svidevid ,i\t.a\.' ,,r,.. i:.i:\j\ .!'
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tr
BILANS STANJA
Institut za strane jezike - Beograd

Pozicije

STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biololka sredstva
Dugorodni finansijski plasmani

OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Potraiivanja
Kratkorodni finansijski plasman i

Gotovinski ekvivalenti
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranidenja

ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA

KAPITAL

Osnovni kapital
Rezerve

Nerasporedeni dobitak
Otkupljene sopstvene a kcije

DUGOROCNA REZERVISANJA

DUGORO.NE OBAVEZE

KMTKORO.NE OBAVEZE

Kratkorodne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkorodne obaveze
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak

ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

UKUPNA PASIVA

Vanbilansna aktiva/pasiva

Napomena*

s.
7"

8,

9.
10.
10.

11.
10.

19.

72.
1l
t2.
1)

13.

14.

i5.
16.
1-7

LB.

t8.

na dan 31.12,

(u RSD 000)

2013. 20L2.

4s.830 s1.960
eogl r gio

44.921, 46.064

28.272 34.189
to, r:s 12.196
2.072 , 2.490

I 8.670 13' 7.093 , 19.143,
304' 347

561 700

L

-aa

74.663 86.849

42.L32 40.945
28.33s : ia.i:s
2.060 3.542

14.558 11.091
2.821 2.023

8.097 7.077

5,071

24.434 33.756
+,jsi to.*e
4.691 4.44t

10.346 9.274
4.290 3.442
726 23

)
-t

)

77

I

)

I

)
--t

I

)

I
I

)

I
J

74.663

s89

86.849

x Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija Bilansa stanja
pod naslovom: Napomene uz finansijske izve5taje

"t
I



BILANS USPEHA
Institut za strane jezike - Beograd

Pozicije

PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja udinaka i robe
Pove6anje vrednosti zaliha utinaka
Smanjenje vrednosti zaliha udinaka
Ostali poslovni prihodi

POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Tro5kovi materijala
TroSkovi zarada, naknada zarada i ostali lidni rashodi
Tro5kovi amoftizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi

POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITAK

FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI PRIHODI
OSTALI MSHODI
DOBiTAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVUA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVUA

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
OdloZeni poreski rashodi perioda
Odloieni poreski prihodi perioda
Isplaiena lidna primanja poslodavcu
NETO DOBITAK

NETO GUBITAK

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGA.IMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MAN.NOG PRAVNOG LICA

ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

g

u periodu od 01.01. do 31.12,
(u RSD 000)

Napomena* 2073. 2012.

2"1. 18 1.898 174.686
t84.gzt t72.656

I go0i r:;3

3.989
36

Z',J. 165,731 t64.274
2.002 1.594
6.156 5.933

28. 126.940 125.t26
4.326 2.891

21. 26.307 28.730

76.167 t0.412

24.
75.
2$.
1./,

786 743
1.603 2.798

7 170
6.097 1.203
9.260 7.324

9.260 7.324

7.007 223
139

193

8.1 14 7 .294

?o

x Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicua Bilansa uspeha
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveitaje
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IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Institut za strane jezike - Beograd

Pozicije

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljadima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lidni rashodi
Pla6ene kamate
Porez na dobitak
Plaianja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti

TOKOVI GOTOVINE IZ AK|IVNOSTI INVESTIMN]A
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloikih
sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

TOKOVi GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIMN]A
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugorodni i kratkorotni krediti (neto prilivi)
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugorodni i kratkorodni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
Isplaiene dividende
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja

SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO ODLIV GOTOVINE
GOTOVINA NA PO.ETKU OBRA.UNSKOG PERIODA
POZIT]VNE KURSNE MZLIKE PO OSNOVU PREM.UNA GOTOVINE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAdUNA GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRA.UNSKOG PERIODA

u periodu od 01.01, do 31.12.

(u RSD 000)

2013. 2072.

244.760 210.766
237.244 ZO,.S:!

, 604 23
6.912 7,908

222.945 200.834
65.082 39.684

726.236 733.922
1.358 1.021
304 752

29.96s 26.0ss
21.815 9.932

9.t04 270

454 270

8,650

9,104 270

18.250
18.2s0

24.724 26.517
2.310 5.780

t7.765 74.466
4.649' 6.271

24.724 8.267

244.760 229.076
256.773 227.621.

1.395
72.0t3
79.t43 t7.056

692
37

7 .093 19.143

* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija IzveStaja o tokovima gotovine
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveStaje



IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Institut za strane jezike - Beograd

OPIS

Stanje na dan: 01.01.2012. godine

Ukupna poveianja u prethodnoj godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini

Stanje na dan: 31.12.2012. godine

Ukupna povedanja u tekudoj godini
Ukupna smanjenja u tekuioj godini

Stanje na dan: 31.12.2013. godine

Napomenax t;:;Hi 
-$l1i

r€S\!a

u periodu od 01.01. do 31.12.
(u RSD 000)

Otkupljene
l\erasDore

Rezerve 
- 

;;.i soPstvene 
Ukuono

dobitak aKcue I

udeli

12. z.a.z;zlo 115 3.s42 13.826 45.703

7.294 2.023 s.271
10.029 10,029

12. 28.220 115 3.542 11,091 2.023 40.945

8.115 798 7,377
7.482 4.648 6.130

12. 28.220 115 2.060 14.558 2.827 42.t32

x Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija u tekstu
pod naslovom: Napomene uz finansijske izve5taje
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ODEUAK B.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE



IAHCTWTyT 3A CTPAHE JE3I4KE AA EEOTPAI
Hauonaerre ys Qvrnaxcujcxe lrsneurraje 3a roAr{Hy 3aBpureHy 31. Aeueru6pa2O13. roAr{He
(C6u usuoctt c1/ u3put<eHu t1 xut adaua PC!,, ocuu arco uuje dpyeawtje uasuaueuo)

Onurre uu$opuaquje

I4ncru'ryr:a crpane jeslrxe A,{ Eeorpa4 (Y ga,Eel.r reKcry: flpyrumeo) je o*ronano 01.07.1953. roALIHe.

Ilpeua xpumepujy.tlu.ua. sa pa36pcma6arbe u3 3arcoua o paqyHolodcmey (,,Ctry:trc1euu znacuux PC" 6p.

62/20 I 3) dpytumao je paszpcmaHo y l44"UO npalHo ,tut1e. Ilpoceuau 6poj 3anocneHux y 20 I 3. zodtruu je
100. (y 2012 - 109.) Uncmumym je .vamLtvHo npalHo nu4e. I4ucmumym je ocHulaq Butue utxote sa

euznecxu jesux,, EIYMT" - I 00%.

Ocuoeua detamuocm xojou ce ,\pywmeo 6aeuje o6pasoean,e.

CeAuure apyurrnaje y Eeorpagy, yluua focnoAap Joeauoea 35.

Maruqsr.r 6poj lpyrltrea 1e 07017944, alILlE 101822625.

@auaHcnjcrcu n:neuraju za 2013. roAr.rHy, ur.rju cy cacraBHlr Aeo oBe HanoMeHe, ogo6peuu cy og

crpaHe H3BpruHor og6opa ta:aa 27 .02.2014.

Ha Aau 31. aeueu6ap 2013. ro.qrlue .{pyruruo je nl,ralo 91 3arrocrreHux (na gau 31. leqeNl6ap 2012.

roArrHe 6poj :anocneHux y lpyunny 6uoje 108).

2. OcHose 3a cacraBJbarLe QuHauclrjcrcrax Ir3Beluraia

Zeysen xaro je HaBeAeHo uuNe, rluuaucujcxu u:neurraju ,{pyurrea cacraBJLeHvI cy y cKna.qy ca

Melynap o4nr.rM craHAapAr{na a if uHancuj cKo r LI3B emraBana (MC (DI,I).

flpyrureo je cacraeuno oee Quuaucr.rjcxe u:eetrraje y cKnaAy ca 3axonou o parlyHoBoAcrey xojn
3axreBa aa rluuaucujcxu r.r:neruraju 6yay npunpeMJbeur,r y cKnaAy ca cBI,IM MCOI4 Kao u rponrcllMa
u3AarrrM oA crpaHe Mr.ruucrapcrea rpnuaucrzja Peny6nur<e Cp6uje. l4uajyfru y BLtLy pa3nI.IKe u:naefy one

ABe penynarrlBe, oBpr $rlHaucujcrr.r u:eerutaju o4crynajy oa MC@I4 y clegeheu:

I ,,Ban6nJ'raHcHa cpeAcrBa u o6aeese" cy npuKa3aHa ua o6pacuy 6u,'IaHca crarLa. Oee craBKe no
ge$uHuunju MCOI4 He npeAcraBJ%ajy uu cpe4c'rea uI4 o6aeege.

2 fipyrureo je oae $uuancujcxe u:eeurTaje cacraBr{Jro y Sopnrary rpon}rcaHoM oA crpaHe

Mr.rHr.rcrapcrea rlrlnancuja, xoju nuje y cKnaAy ca 3axreBuMa MPC | - "llpeseuma4uja

cB u u au cuj cxux us e eur maj a. "

Cacrae,Ba[6e Qr.ruaucajcxux ueeeruraja y cKnaAy ca MCtDtr{ 3axreBa npHMeHy ,r3BecHux KJEyqHux

paqyHoBoAcrBeHr{x npoqeua. Ouo, raxofe, 3axreBa ga PyxoeogcrBo Kop}rcrlr cnoje npocyfl{BaH,e y

npHMeHr4 paqyHoBoacrBeHr,rx noJulrru<a {pyurua. O6,.racru xoje :axrenajy npocyllunaee neher creneHa

ilril eehe c,roxeHocrH, onHocHo o6,racru y xojuua flpernocraBKe H npoueHe unaajy uarepujarHn:uauaj
:a Sr.ruaucajcrce u:eeurraje o6eroAasestr cy y uanol,reulr 4.

2.1. Yuopeguu rroAarlu (uacranax)

YnopeAHe norarKe [r floqerHa crarLa qr4He noAaIIu caApxaHl,r y $unaucujcxuu n:rerurajuma za 2012.
foAuHy.

2.2. flpepa.ryuaBarLe crpaHux BaJIyra

(a) tDltnru4uoHutHa u qttnymo npuKd3uBatba

Cranxe yKrryqeHe y $unauorjcxe ureeurraje ,{pyrurea ce o4uepanajy r npuxaryjy y Banyrl4 iIpLIMapHor

eKoHoMcKor oKpyxema y rojeu flpyrureo nocnyje ($ynrquoHarHa nanyra). @yuxuuoua,rna BaJIyra,

oAHocHo lr:neru'rajHa BaJryra.{pymrna je 4uuap, a nrseruraju cy nplrKa3aHu y xvrba\aMa LuHapa,
yKon r.rKo unje apyrarrzje Har,raueHo.
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J.

(6) IlosumuoHe u Hezumueile KypcHe pa3rtuKe

Cna norpaNuBa6a rr o6aeese y crpaHuM cpeAcrBr.{Ma n:rahan,a npepaqyHara cy Ha BlrxoBy AIrHapcKy

nporuBBpeAHocr r1o cpeAlLeM Kypcy Ha gau 6n:raHca cralLa. llogurrrsHe I4 HeraruBHe KypcHe pa3nuKe

Hacra1re npeparryHoM norpaxuBaH,a [r o6asesa y crpaHI,IM cpeAcrBtrMa nnafrasa roje nrlcy u3MHpeHe Ao

xpaja ro4une, ucxasyjy ce y 6rutaucy ycrexa xao rprzuaucr.rjcKr,r rpuxoAlr oIHocHo pacxoAH.

llOgUrueHe II HeTaTLIBHe KypCHe pa3nuKe HaCTaJIe nppi Ir3MI4pI'lBaBy O6aee3a U.IIu HanJIaTH

noTpDKuBarLa y ToKy roAuHe no Kypcy saxehel4 Ha AaH [ocJloBHe npoMeHe, r'rcxa:1'jy ce y 6unaucy

ycnexa xao (luuaucnjcKHx nptdxoAlt oAHocHo pacxoAll.

fI p e rrr e4 3 rr arr ai H r4x p aqyH o B oAcrB e H wx rro ltvtrr{r(a

OcHoeue paqyHoBoAcrBeHe rroJrLITuKe ilpuMelteHe 3a cacraBr,arLe oBllx QI'rHaucrljcrux n:neuraja

HaBeAeHe cy y Aar'beN{ TeKcry. Oee ronlrrurce cy KoH3I.ICTeHTHo npl{Me}teHe Ha cBe nplrKa3aHe roAI{He,

ocuM aKo nr.rje apyraunje Ha3HaqeHo.

3.1. Cra,rna IrMoBtrHa

( o) H e"w a mep ui a,t n a y n a zu m a

Ilo.rerHo BpeAHoBaEe ueuarepr.rja,'ruux ynaralsa BpuI4 ce no Ha6aruoj BpeAHocrH. oAHocHo ueHr'l

KOUTaISa.

Heua.repujarHa ynara6a ce HaKoH noqerHor npu3HaBalla ucxaryjy no na6anuoj BpeAHocrI'I uru ueHI4

Ko[rra]La yuu*enoj 3a yKynHy aMoprrl3aUlljy rI yKynHe ry6u'rxe 16or o6eaepelema. 3a ueuarepuja'rHa

yrrurarla ca HeorpaHI{qeHLIM BeKoM rpajama ue o6pauyuaBa ce aMopTu3aqxja. Ha xpajy nocJIoBHe

fonHHe npeucnuryje ce Kopt4cHt4 sex rpajatta cBaKof Her,rarepaja,rHor ynafa|-ta.

MeroAoM y roKy KopHCHor sexa ynorpe6e. Kopucuu ner

ocuM 3a ynaFarLa Ka.qa ce oTnficl{BaBe Bpul4 y poKoBl4N'Ia

v norle4y yrnpluearsa u paqyHoBoAcrBeHor eBrrAeHTUpalsa o6e:epe!erra HeMarep!{anHor ynaralsa,

npraueilyje ce MPC 36 - Yuarlerse BpeAHocrl4 IIMoBI'IHe.

ocHosHe cTone aMopTr4sau[je sa flojeAnHa ueuarepuja,'rna ynararta cy c"ne.{efie:

C rona artop ltraltrle

Auopmusauuia ce Bptut{ nponopquoHanHoM

yuo, pe6e oapeleu je y ayNunrl og 5 ro4uua,

rco.ju npoucruqy I'I3 yroBopa.

Ha:lue

JlHuesue u aILrIuKauuolltr nporpaMu

(6) Hexpemnuue, nocmpoieH,s u onpeva

flo.reruo BpeAHoBalbe HeKperHr.IHa, noc'rpojer+a u onpeMe BpuI'I ce no ua6aeHoj BpeAHocrI4 [Ir,{ no ueHI4

KO[ITaLt,a.

HaxuaAuo BpeAHoBalr,e HeKperHr{Ha Bpru[ ce ro ocHoBHoM locTynKy, xoju je npelnralen y MPC 16 -
HexperHune, nocrpojema I{ oflpeMa, oAHocHo no na6anuoj BpeAHocTIl yrvarsenoj 3a yK}naH H3Hoc

r.{cnpaBKe BpeAHocrII no ocHoBy o6eaepe!unart,a.

Auopmugauuia uex\emtruua, nocntpoieHro u onPeue ce o6pavyuaBa nponopul'loHarHoM N{eroaoM

ToKoM npoqerLeHor Kop;cHor BeKa ynoTpe6e cpeAcTaBa. Ocuonuqy 3a aMopru3aur'rjy uerperHuua,

noCrpojema I4 OnpeMe qLIHH IIOuITeHa, OAHoCHO ua6anHa BpeAHocT yMa1seHa 3a npeocTa'fly BpenHOcT

yKonuKo nocrojH.

Kopr.rcHu eex rpajarca ceaxe nojeguHaqHe HeKperHHHe, nocrpojerua l,I onpeMe npeucnHTyje ce

neplroAlrqHo.

Ha xpajy rocJroBHe roAr.rHe npoue*yje ce Aa nu cy HeKpeTHLIHe, nocT pojen,a l, onpeMa o6e:epelleuri y

^^ \ [Dl 1f, \/",-" 6rr a D^anun.Tr, r^rn Drise

2A%

I-l
-1

-l
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Hauon.reue ys Suuancvjcxe z:neruraje 3a roAr,rHy 3aBprrrerry 31. geqeM6 pa21l1.ro[uHe
(C9tr uruoctr cy uspaxeuu y xu.oadattta pcE, ocuu arco ,uje dpyr,tirLje naiua,aeuo) '

OcuoeHe crone aMopraaaur.rje aa nojeAr.rue rpyne HeKperuuHa, nocrpojel6a n onpeMe cy c,re.qehe:

Ha:ue
I-palenuucru o6.jexru
Onpeua
ilauemraj

Crona avoprtrauuJe npu,raroJu.rr )

1.3_8%
5 _20%

10 - 12.5%

V,wan e.ne oDednocmu ueburmucuicxax cDelcmaaa 3a cpe4crna xoja nog,rexy anaoprusauujra npoBepa
4a nu je Ao[no Ao yMarlelba Ir]IxoBe BpeAHocrr.r Bprrru ce raga aoratlaju rr, ,ara*"rra 

"o*orroary

yKaxy Aa KILI'IroBoAcrBeHa Bpe.qHocT MoxAa uehe 6uru HaAoKHaArzBa. fy6z'rar 16or ylraruer+,a
BpeAHocrll ce npuruaje y BucAHu a3Hoca ra rcojrl je Kl*r.roBoAcrBeHa BperHocr cpeAcrBa eeha o4 r6eroBe
HaIoKHaI[rBe BpeAHocrI'I. HaAoxuaAusa BpeAHocr je epeAnocr Beha oA r]ep ape4uocrx cpeAcrBa
y['la]BeHe 3a rpolxKoBe npogaje t4 BpeIHocrH y ynorpe6ll. 3a cnpxy nporleHe yMa]6e]6a BpeAHocrr.t,
cpe.ilcrBa ce rpynHtxy ua HajunNuna HilBoilMa ua r<ojr.rua Mory aa ce yl Bpre o2sojeHu rrperro3HarJr,HBt.r
HoBqaHH roKoBI4 (ieAzuurle rcoje neHepnruy roronuuy). HeSreHaucNjcnu 

"pe4"r"u, 
nog no.iru je Aoru,ro

Ao yMaBerLa BpeAHocrH ce penfigupajy Ha cBaKu u:neurrajuu nepuoA :6or uorytrer y1rrAarLa eSexara
yMa}telLa BpeAHocT[r.

(e) LI r rc ecmuqu oH e HeKp emHuHe

floqergo BpeAHoBalLe I'IHBecrI'IqI'IoHe HexperHlrHe Bpun ce no ua6aaHoj BpeAHocrH r,rnr4 rreHr{ KouraH,a.
llprz noveruoM BpeAHoBaBy,3aBucHu rporxxoBu Ha6aexe yx,'lyuyjy ce y ua6aeuy BpeAHocr prn4 ueHy
KOUTATLA.

HaxoH no'IerHor npH3HaBalLa, HaKHarHo BpeAHoBalLe rrHBecr,rrr{oHe HeKperHrrHe Bprxfi ce no MoAeny
rlotrreHe BpeAHocrl'I y cKnaAy ca MPC 40 ZueecrrlquoHe HeKperHrzue. [o6arax unu ry6u-rax Hacrao
:6or npoueue flolureHe BpeAHocrt4 t4HBecr[IurroHe HexperHr{He yx,rryuyje ce y Hero go6zrax anu
ry6urar rep,rona y xojer'r je Hacrao.

HaxHa4uI'r il3l.a\il ce KalI{TaJIlByjy caMo xa4a je BepoBarHo 4a he 6yqyhe eKoHoMcKe Kopr4crlr noBe3aHe ca
TIIM l'I3AauI4Ma rlpl]nacru ,{pyrurny I,I Aa Moxe [oy3AaHo Aa ce r.r3Mepu. Ceu ocranu rpotxKoBr.r rercyher
oApxaBalba TepeTe TpotxKoBe nepr4oAa y KoMe HacTalry.

(z) Anam u cumaH uHseHmap xoju ce KaJx*ynamuntrc omnucy.ie

Kao cra,tuo cpeAcrBo npu:Hajy ce [4 noAnexy anoprresaqzju cpeAcrBa ailara'n cr1rHor rzueeurapa xoju
ceKalrlKynarHsHoornrzcyje,unjujeKopncHueexrpajatsaAyxxoAroAl4Hy LaHauno-jelnuauuaua6asua
ueHa y BpeMe Ha6asxe cpe4creaje seha oa 2.000,00, a Mar6e or npoceqHe 6pyro sapa4e ro 3anocrreHoM
y Peny6,ruqu npeMa nocJle4mer,l o6jae*eHoM noAarKy Peny6nrzuxor opraHa HaA,'rexHor 3a [ocJroBe
CTATUCTI{KC.

CpeAcrea ar,ara L4 L'lHBeHTapa r<oja ue ra4oeo,'r,asajy ycnoBe vi craBa I . oeor vraua ucrca:yjy ce Kao
o6prHa cpeACTBa (saruxe).

(d) Pesepeuu deaoeu

Kao cra,rso cpeAcrBo npu:uajy ce yrpaleun pe3epBHrz AeroBu, ulrju je KopLlcHu ner rpajama Ayxr,r oA
roAI4Hy [a{a u nojeguHavua ua6aeua ueHa y apeue Ha6anxe eeha oA npocerrHe 6pyro aapaae no
3anocJ'IeHoM y Peny6nuqlr npeMa rocneAn eu o6janreHoM noAarxy Peny6,rzuxor op.uri ,rugra**ro. ,u
IlOCJIOBC CTATI,ICTI,IKC.

Taxnu pe:epBHr4 AenoBr.r, no yrpaAr6r4, yeehaeajy KBrroBoAcrBeHy BpeAHocr cpercrBa. y xoje cy
yrpa!eHu.
Pe:epruu AeroBrI xoju He :aAonorsaaajy ycnoBe rr3 craBa I. osor qrala, ilpllJulr(oM yrpaA1re, ucxa:y.jy
ce Kao TporxaK rrocrrroBaH,a.

(fi) r\yzopouuu rpu nancuj cKu nJxacvailu

V oxnapy AyropottHHx $uuaucnjcxnx [J'IacMaHa ucxaryjy ce yueruha y Railurany 3aBrrcHr,rx npapHrrx
,ruqa, yveurfia y Kafivralv noBe3aHlrx npaBHHx naua, yqeruila y Kar,vrany Apyrr4x npaBHrrx J,rr4rra,
xaprr4je oA BpeAHocrrz xoje ce Apxe 4o 4ocneha, Aarr.r AyropoqHu KpeAfiTu 3aBr.rcHrrM r,r ocraJrr.rM
noBe3aHr4M npaBHnM Jlut-u4Nfa v ocrailu AytopoqHH rfanaucr.rjcxu nJracMaHx.

llo'Ieruo npu3HaBali,e, Kao [I HaKHaAHo BpeAHoBa]Le Ayropor{Hlx $uuaucrajcxux rrJracMaHa Bprlu ce r1o
MeroAy sa6arue BpeAHocrt4 xoja npe4craa,rLa notureHy BpeAHocr HaAoKHaAe xoja.le lara 3a 15ux.
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HanonreHe ys Snnaucrajcrce n:reurraje 3a roArrHy 3aBprxeHy 31. ueqel{6pa2013. ro,qr{He
(C1u usuoctr cy wpwKeHu y xtu,adnua PC!,, ocuu axo wje dpyzauttje rLatmueuo)

3.2. O6prna rrMoBr{Ha

(a) 3anuxe

3aluxe ce paqyHoBoAcrBeHo o6yxnarajy y cKnaAy ca MPC 23wruxe

3otuxe uumepujnta

3a,ruxe l,rarepuja,ra xoje ce na6ae,uajy o4 4o6aersaua Mepe ce no ua6aenoj ape4uocrn HJIH flo Hero
npoaajuoj BpenHocru. axoje uuNa.

Ha6aruy BpeAHocr LInu ueHy Korrralr,a 3a:Iuxa qr{He cBu rporxKoBu ua6aere, TporxKoBr4 npor.r3Bor[Le
(xoHnepsaje) v rpytv rpoIIlKoBII HacrzIJrH 4oeo$erseu 3ar:axa Ha Br4xoBo caAarrrbe Mecro rr cra*e.

Tpourrcoeu Ha6asKe nrarepuja,ra o6yxnarajy Ha6aeuy ueHy, yBo3He gaN6uHe r.r Apyre nope3e (ocur,r oHux
xoje npeaysehe Moxe HaKHaAHo .qa noBparu oI nopecKrrx B.rracru rao ruro je lI[B xoju ce Moxe oa6uru
Kao [perxoAHu nope:), TpoIxKoBe npeBo3a, MaHunynaruBHe rporxKoBe H lpyre rporxKoBe rcojH ce l,lory
AxpeKTHo npunlicarpl Ha6aeun uarepujara. flonycru, pa6aru l,t Apyre cJr]trrHe craBKe oAy3].rnaajy ce npn
yrnpf unamy rporrrKoBa Ha6aeKe.

llpoqeuy uero npogajue BpeAHocrI,I 3alluxa r,rarepuja,ra y cnyuajy 3acrapenocrr.r, cMariella BpeAHocru H

cn. Ha AaryM cBaKor 6utauca cralla Bprx[ noce6na rouucuja xojy o6paryje llpe4ce4unx HaA3opHor
o46opa {pyrmaa.
O6pauyu u3ila3a (yrpourxa) 3iull{xa naarepr.rja,'ra, Bprrrr.r ce no MeroAn flpocerrHe rloH.qeplrcaHe ueHe.

3atuxe zomo*ux npouzeoda u ruedoopwene npouseodme

3aruxe roroBHx npoil3Bona epeaHyjy ce no ueHu Korrlraua hrv ro uero npoaajHoj epeauocru. aro je
HU)I{a.

I]eua xorurarra o6yxnararporxKoBe roju cy ArrpeKTHo roBe3aHr'r ca je4nnuqana npor.r3Borla, rcao uro.je
AupeKTHa paAHa cHara I{ ALIpeKTaH rvtarepuja,r. PeNrjcxr.r rporxxoBu npnsHajy ce Kao pacxor:l fiepuoAa y
KON,re Cy HaCTanr{.

flpyru rpourxoen yrry.ryjy ce y qeHy Kourarla 3alruxa caMo y Mepr.] y r<ojoj cy Hacra,.r,r nprrnr.rKoM
gonolema 3aJlxxa Ha }rr{xoBo caAarx}Le Mecro rr y ca.qauBe crarse. Ha [pr4Mep, y ueHy KolrrarLa 3aJil4xa
Mory ce yKJEyqHTu r,r Henpoil3BoAHa pexujcxu rpolxKoBr,r.

Tpourxoru xoju ce ne yxrsyvyjy y ueuy KorrlTaba 3a,ruxa roroBr-rx npou3Bora r rcojn ce npriaHajl ua
TepeT pacxoAa cy:
a) ueyo6r.ruajeHo BeillrKo pacllnalre narepujaaa, paAHe cHare urLt Apytyt rporxKoBr.r npou3Borl6e;
6) rpourxonu cKJIaAIImrert,a (ocuu axo rI4 TpotuKoBr.r Hucy HeonxoAHa y npoqecy [por43BoArbe rrpe
HapeAHe (pa:e npou:no4n e);
q) pexrajcru rporxKoBll aAMLIHrIcrpaIIr.rje xojre He Aonpr.rHoce goaoleny 3aJrr{xa Ha caAaurse Mecro r..r y
caAarr[Le cTaBe, r{

n) rpourrosu npoaaje.

Zgras garuxa roroBrrx npor.r3Bora yrnplyje ce no MeroArr noHAepucaHe [poceqHe rreHe.

Hero npo4ajua BpeAHocr 3arl{xa roroBax npor.r3Bora npeAcraBJra npoue*eHy npo4a.juy BpeAHocr
yMaF6eHy 3a rrpouert,eHe rporxKoBe npoaaje.

llpoqemeua rpollrKoBr4 npoaaje 3zuIl{xa roroBux npor.r3Bora, ra noT pe6e ceole*a oBux 3ar}txa Ha Hero
npo4ajuy BpeAHocr, yrBpbyjy ce ua 6asu HcKycrBeHor BlrueroAxruu,er yueruha oBfix rpoulKoBa y
npuxoAr.rMa o4 npogaje.

Ornucusalse santxa roroBr.rx nporr3Bora Bpur{ ce 3a cBaKy rpyny npor.r3BoAa noce6no.

llpoueny uero npoAajHe Bpe.qHocrlr 3a:rrrxa roroBr4x npor.r3Bora sprur.r noce6Ha xouucuja xojy o6pary.1e
llpeAcerHr.rx HaA:opaor oa6opa .{pyrurea.



v}jc'rv'ryT 34. CTPAHE JE3I4KE AA EEOIPAI
Hauorrene ys {urrarrcnjcxe zsneruraje saroq\uHy 3aBprrreHy 31. Aerlenr6pa201'3. roAr{He
(C6tt ttsrtoctt c1/ tl3pl:4<eilLL y xtmadaun PCE, ocutvt nro uuje dpyeauule uasnaueuo)

3anuxe po6e

3a,ruxe po6e ce BoAe no npogajuuu rIeHaMa. O6pauyn pa3nl{Ke y IIeHLI Bptuu ce raKo Aa BpeAHocr

u3,'ra3a po6e u BpeAHocr po6e na 3anr.rxaMa 6yAe ucxa:ana rlo MeroAI{ npoceqHe [oHAep]IcaHe IreHe.

3a,rnxe po6e ce y c,ryuajy 3acrapenocrr, cMalLelLa BpeAHocrt vct.Ha.4aryM cBaKoF 6uraHca crama

cBoAe Ha uero npogajHy BpeAHocr.

Hero npoqajHa BpeAHocr rpe.(craBJra npouelbeHy npo4ajHy BpeAHocr yMaILeHy 3a npouelLeHe

rporxKoBe npoAaje.

flpouen euu rporrrKoBu npoaaje 3zuruxa po6e, sa norpe6e ceoler+,a oBI4x 3aJ'It{xa Ha Hero npo4ajuy

BpeAHocr, yrBpbyjy ce :aa6azu [rcKycrBeHor BulxeroAltxmer yuerrha oBLIx rpollrKoBa y [p]IxoArIMa oA

npo4aje po6e.

YrnplJnearse uero npoAajue BpeAHocrl4 Bptutt ce 3a cBa6y cTaBKy 3aJluxa po6e noce6uo.

llpoueHy uero npogajue BpeAHocrr,r 3aJ.rrrxa po6e npruu rouucuja r<ojy o6paayje llpe4ce4uux HaAsopuor

oa6opa lpyrurna.

(6) Cmauru cpedcmea iltuvetuetta npodaju u cpedcmea noclosutbo xoie ce o6ycmuena

{pyrureo npn:uaje u ucrca:yje cralrHo cpeACTBo (u,ru pacnoroNuey rpyny) Kao cpeAcrBo HaMeEeHo

npoga.ju y cKnaAy ca MCtDtr4 5 C'ra,rua cpeAcrBa HaMerbeHa rporaju r nocroBaH,a r<oja npecrajy ano ce

rberoBa KrbnroBoAcrBeHa BpeAHocT Moxe IIpBeHcrBeHo IIoBpar[TI,t Kpo3 npogajny rpaucaxuujy, a He

Kpo3 HacraBax xoplrurhersa.

[a 6u cpegcrso 6la,ro x,racl'rSttxonauo (npt'tsuaro)

ycnoBa r.I3 craBa 1. oeor vnaua rojrl npollcrllqe I'I3

ucnymeHu jour n cleAehu ycnoBl4:

- cpeAcrBo nropa 6zru AocrynHo 3a MoMeHTaJIHy npoAaJy y cBoM TpeHyrHoM crarcy;

- npolaja cpe.4crBa uopa 6rlrlr jar<o nepoaarua y poKy oA jeaue toAI4He oA AaHa npu3HaBarLa Kao

cpeAcrBa HaMel*eHor npoaaju. Onaj yclon noApa3yMeBa I^ace caqvHu nnau npogaje uJrH AoHece oAnyKa

o npoaaju cpeAcrBa v D,a ce 3auoqHe ca rpaxerbeM Kylaqa (aeua npo4aja, HenocpeAHl{ [peroBopu ca

noreuql.lja,rnuM KynunMa u cn.). fia 6u npo4aja cpeAcrBa 6u,ra jaxo BepoBarHa vopa nocrojaTa

rpxr{ure 3a ro cpeAc'r'tso, a nouylena rreHa uopa 6ttru pa3yMHo yrnpfeHa, TaKo Aa otuloryhaea npoaajy

cpeAcrBa y poKy oA roAuHy AaHa.

Cpe.qcreo xoje je ornlrcauo (anaopru:onauo), o.qHocHo cpeAcrBo vuja je HeorltucaHa (ca4aruma, oAHocHo

KlrqroBorcrBeHa) rpe4nocr 6e:uavajna nehe 6urr.r npu3Haro Kao cpeAcrBo HaMelbeHo npo4aju.

Crarso cpercrBo xoje je rpn3Haro Kao cpeAcrBo HaMeBeHo npo4aju Mepu ce (ucxaeyje) no HI4xeM

s3Hocy oA KrLr4roBoAcrBeHe BpeAHocru u Sep (norureHe) epeluocru yMaBeHe 3arpoIIIKoBe npoAaje.

KmnrOeOAcreeHa BpeAHocT je CaIaulma BpeIHOCT llCKa3aHa y IIOCJIOBHPII\{ KrsLIraMa.

@ep (nout'reHa) epe4nocr je r.r3Hoc aa KojH cpe.qcrBo Moxe Aa 6yAe pasrraen eHo, I'tJIIl o6anesa I{3MI{peHa,

u:uefy o6aeeureHux [r BoJbHr4x crpaHa y uesaer.rcnoj rpaucarqujra, rj. rpNuruna BpelHocr Ha AaH

npogaje.

Tporuxoeu npoaaje cy rporxKoBu xoju ce Mory AnpeKrHo npflflttcaru npoaajr.r cpeacrBa u xoju He

o6yxnarajy rpnuancujcxe rporrrKoBe ,r rporxKoBe nope3a Ha npuxoA. Tpourxonr.r npoaaje o4lrepaeajy ce

npeMa caAarxmoj eucuHn, a He npeMa BAQLTHI r<oja ce ouexyje y MoMeHTy 6"yayhe npoaaje.

Kao cra;ruo cpeACTBo HaMeILeHo npoaaju, nopel
ae$nnuquje ror cpeAcrBa, norpe6uo je aa 6yay
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(e) Kpamxopowra nompa)rtuBurrba u wtacilaHu

Kparxopovua norpaxuBa*a oA Kyriaqa LI KparropoqHr.r SanaHcnjo<H DracMaHH npra:Hajy ce Ha ocHoBy
paqyHoBoAcrBeHor AoKyMeHTa Ha ocHoBy xora aacraje AyxHHrrKo - noBepuJ'IaqKu oAHoc. Axo ce
Bpe.qHocr y noKyMeHry ucrca:yje y crpaHoj Bzlnyru. Bprun ce npepaqyHaBaBe y u:aeurajHy tsirn) t) ro
cpeAlBeNI xypcy naNeheM Ha IaH'rpaucar<qr{je. llponeue.qeBH3Hor Kypca o,q AaryMa rpaucaxuuje go
AaryMa HaIL'Iare norpaxr.rBa*a ncrca:yjy ce Kao KypcHe pa3nu Ke y Kop[rcr npr{xora Hnri pacxoAa.

Ornuc xparxopoqHux norpaxlrBa*a u dlunaucr.rjcKilx n,[acMaHa xop nojr,rx nocroju eepoearuoha
HeHaIIJIaruBocrlI BpIIru ce HHA[peKTHI4M ornucrrBa]reM, AoK ce y c,ryuajeBHMa KaAa je uenloryhuocr
HaIIraTe II3BeCHa U AOKyMeHTOBaHa, OTnfiC y UerrrHr.r uiru AeJrr.rMurrHo Bptxx AupeKTHr,tM oTnHcuBa6eM.

tr4Hgtlpexrau orIII{c ce ympliyje 3a cea norpaxuBarua o.q vnjer je poKa 3a Hannary nporeKJro uajua*e 60
AaHa.

trllugupexrau ornr{c Bptufi ce na r<pajy roAr{He Ha ocHoBy npeAnora ueHTpanHe rronucHe xonauu,rje rcoj11

je yceojeu oA crpaHe Ha4:opuor o46opa.

(z) l-omoettna u zomoruHcKu eKBu6tr,.teHmu

loTosuHa LI roroBLIHcKU eKBLIBzuIeHTIT o6yxnarajy: HoBarr y 6tarajuu, Aeno3r.rre no nulen y rog 6auaxa,
Apyra KparKopoqua BI4coKo JrxKBuAHa yrara*a ca npeo6r.rruuM poKoM gocneha Ao rpx Meceua uJru
rpahe u npeKopaqelra no rexyheu paqyHy.

llpenopavema no'reryfieu paqyHy xlacuSuxoraHa cy Kao o6aeece lo KpeAr,rrrrMa y oKBHpy rexyhux
o6ase:a, y 6unarucy craba.

3.3. Ban6u,raucHa cpeAcrBa ll o6aBe3e

Bau6ulaucna cpetcT ealo6are:e yx,*yuyjy po6y npuM,raeHy y KoMxcoH) npoaa.jy

3.4. {yropovua pe3epBrrcarba

Pesepntrcama ce npu:uajy: ra4a flpyrureo r.rnra nocrojehy:axoucxy r4nlr yroBopHy o6anery xoja je
pe3yrlrar rpolxr'Ilrx ,qoralaja; raAa je y eehoj MepLI BepoBaruuje uero urro ro nnje ga he no4l,rupeme
o6aee:e rr3ucK[Barr.r oAnuB cpeAcraBa; KaAa ce Moxe floy3AaHo npolleHr{Tu u:Hoc o6aeege.

Peaepeucarre ce oAMepaBa no ca4aruruoj BperHocra u3AarKa norpe6uor 3a H3Mupelre o6aee:e,
npIIMeHoM AI'IcKoHTHe crone npe nope3a xoja oapaNaea rexyhy rpxuulHy npoueHy BperHocrr.r 3a HoBau
x pI{3IrKe floBe3aHe ca o6aregoNl floeeharl,e pe3epBuca}6a g6or Hcrexa BpeMeHa ce ncxa:yje Kao Tpo[aK
KAMATC.

lyropovua pe3epBucana o6yxrarajy pe3epBncaltra sa uaxnade tanoctetuua Ogr,repaeaise
pe3epBl'Ical6a Bprrl{ ce y LI3Hocy xoju npegcranEa uaj6oBy npoueHy u3AarKa Ha AaH cacraBJra}ra
6nlanca crau,a xojr.r je norpe6au 3a r.r3Mrrpe*e 6yayhux o6aeesa.

Pe:epsucan e y HaperHnM o6pauyucxran nepuoAr.rMa uehe ce oAMepaBarlr npuMeHoM AucKoHTHe crone
npe nope3a xoja o4paxana rexyhy rpxuulHy npoqeHy BpelHocrr.r 3a HoBau il pu3HK noBe3aH ca
o6aeegoN4, eeh he ce yzvMail4 noAaulr xoj n cy rro3Harrr sa Aau 3 I . aeueu6"ap 20 I 3. roaune.

3.5. O6anese rro KpeArrrrrMa

o6anese no KpeAr.rrr.rMa ce r.ruzquja,rno npu:uajy no Qep BpeAHocrH npunnBa, 6es Hacra,'rux
TpaHCaKqI4oHl,Ix rpolr]KoBa. Y napeluul,t nep[IoAlrMa o6aeese ro KpeAr.trr.rMa ce acxaayjy llo
aMopTrl3oBaHoj ape4uoc'ra. Cee pa:lnxe usN{ely ocrBapeHor npi{nrrBa (yuaneuor 3a rpaHcaKrlrroHe
rpourone) I4 Ir3Hoca orn;Iara, npurnajy ce y 6uraucy ycflexa y flepr{oAy xopuuherra KpeAr.rra
nprrMeHoM MeroAe erpexrurue KaMarHe crone.
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3.6. O6ase:e rpeMa Ao6asJbaquN.ra

O6asese npeua 4o6aeJrarrr4Ma ce nulrquja,ruo rzcxa:yjy no $ep BpeAHocrr.r, a HaKHa,qHo ce oarr,repaeajy

npeMa aMoprnrosanoj BpenHocrlr.

3.7. llopes Ha Ao6ur

Tercyhu nope: na no6lrr

flope: ua go6ur npe4craBJba rz3Hoc xoju ce o6pauyuaea n n,raha y cruaAy ca 3axouol.t o nope3y Ha

Ao6u'r eaxehrlu y Peuy6,rr.rqu Cp6uju. Croua nopesa ua 4o6ur 2a2013. roArrHy Ir3HocI{ 75Yo u nnaha ce

Ha rropecKy ocHoBr,rqy yrepleuy nopecKnM 6r.rraucon. llopecxa ocHoBI{IIa [pI{Ka3aHa y nopecKoM

6utaucy yx,ryvyje 4o6r.rr npr.rxa3aHy y 3BaHnr{uou 6u,raucy ycnexa a xoper<uuje 4edrrzHucaue nopecKI,IM

rporr4cuMa Peny6,rr.rxe Cp6llj e.

3.8. [Ipunrama3arrocJreHlrx

fipyrurno HeMa concrBeHe neH3HoHe $ouqore il no roM ocHoBy HeMa uAeHTllQuxoeaue o6aeere Ha AaH

3 i. aeueu6ap 20 13. roar.rne"

Y cx,raay ca rponucnMa xojrz ce nprenaenyjy y Peny6,ruuu Cp6uiu, ,{pyurruo je y o6anesu Aa nlaha
AonpllHoce ,qpxaBHr.rM SonAoeraN{a xojnua ce o6e:6e!yje couuja,rua cr4rypHocr ganocrent{x. Ose

o6anese yxryuyjy Aoflpr.rHoce 3a 3anocJreHe Ha reper nocJroIaBIIa y u3HocLIMa o6pauyuaruu no croaaMa

nponlrcaHuM pe,rreBaHTHr{M 3aKoHcKr,rM nponucuMa. ,{pynrno je, raxof e, o6aeesHo 4a og 6pyro nlara
3anocJreHux o6ycraru Aonpr{Hoce u raux, y xMe 3anocneHllx, yflnarl4 rana Qou4onnMa. AonpllHocu Ha

TepeT nocnoAaBrla u AolprrHocu Ha TepeT 3arrocJ'IeHor ce KILrrxe Ha TepeT pacxoAa nepl4oAa ua xoju ce

oAHoce. Haron u:eprueHux yrrJlara AonprrHoca, .{pyrurro HeMa AaJbux 3aKoHcKI,Ix o6aBe3a y norneAy
6yayher n,'rahana Aonpr{Hoca yKonr,rKo $on4 ueua AoBoJr,Ho cpeAcraBa Aa ucililaru cse 6eue$uuuje
3arrocneHlrMa xoju cy ce neH3rroHr4ca,ru. Buure nlaheuu .qoflprrHocrl ce npusuajy Kao cpeAcrBo y I43Hocy

xoju ce uoxe pe$yuruparil rrnr y rr3Hocy :a roju ce Moxe yMarrrrrlr 6ygyha o6asesa ga nrahame

AOnpr{Hoca.

Y craaay ca lloje4uuaqHuM KoJIeKTI{BHI,IM yroBopoM o paAy, flpyrurno je y o6aee:u La vcnilarv
orlpeMHnHe nplrar,rxoM oAJ'racKa y neHrr.rjy l4ar{ rrpu npecraHKy paAHor oAHoca flo cr.IJrI{ saKoua s6or
ry6urxa pa4ue cnoco6Hocru - y BhailHu rpr4 npocerrHe 3apaAe xoje je 3arrocneHlr ocrBapl{o y Meceuy
xoju nperxo4n Meceqy y KoMe ce ncn,rahyje ornpeMHr.rHa, xoje npu roM He rnrory 6urr.r MalLe rpr4

flpoceqHe 3apaAe no 3a[ocJreHou ucnlahese y nprrBpeAu y Pety6tuqu Cp6uju npeMa nocr'IeA]re

o6.jae,'r,enov nonarKy Ha.[,rexHor peny6,ruuxor opraHa. axo je ro 3a 3anocreHor noeo,'tHuje.

O6pauyH r..r t4cKa3uBame Ayropoqnnx pe3epBr4calr,a no ocHoBy ornpeMH[IHa Ir3BpIxeHo Je y cKnaAy ca

3axreBuMa MPC 19 llpuuama 3anocreHr.rx. Arcryapcxr.r Ao6uqr.r u ry6rlqu npu:uajy ce y uenxHl4 y
neplroAy y KoMe cy HacTaJIli.

3.9. flpu:uanarre rpuxoAa

llpuxog yrcryuyje Sep rpe4nocr rrprrM,'beHor rr3Hoca untl norpaxuBarsa rro ocHoBy npo4aje po6a u
ycnyra y roKy HopManHor flocJroBarla ,{pyunea. llplrxo4 ce Ltcxa:yje 6e: lI[B-a, noapahaja po6e,

pa6ara r4 rronycra y rpeHyrKy npenacKa BJracHlIIrITBa u ruauajunx pII3I,IKa Be3aHIrx sa Aaru npoI,I3BoA ca

IIpoAaBrIa Ha Kyrrqa.

lpyumeo npn:uaje np[xoA KaAa ce u3Hoc npr.rxo,(a Moxe floy3AaHo I,I3Mepr.rrI4 ti Ka1aje eepoearuo 4a

he y 6y4yhuocur .{pyrureo pIMarII eKoHoMcKe Kop[IcrII

3.10. IIpu:HaBarr'e pacxoAa

lloc:toeHu pacxoAn o6yxearajy cBe rporxKoBe Hacralre y Be3u ca ocrBapeH[M noc,rIoBHI4M npuxoAlIMa I{
o.qHoce ce Ha rporxrone uarepuja,ra, euepruje u roplrBa, TporxKoBe 3apaAa r.r HaKHaAa 3apaAa,

arr,ropru:aqrjy, npo[r3BoAHe ycnyre u neuareptrja,rHe rporxKoBe. llpusnaeame pacxoAa BpIIIU ce

r4croBpeMeHo ca npr,r3HaBameM flpuxoAa pa4rz xojux cy rlr pacxoau HacraJI[I (npr.trulrn cyqer)6aBaH,a

rpnxo^qa u pacxo4a).
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3.11. flpuxoILt v pacxoAr.r KaMara

Kauare Hacrane flo ocHoBy IIracMaHa 14 norpaxr.rBarra u3 rrocJroBHrx oAHoca racxa:yjy oe y oKBHpytpuuancujcxux npaxoAa y o6pauynu<oM nepr.roAy y KoMe cy Hacrane.

Kaltara I'I ocraJIH TpoIxKoBLI nosajir,r,uusa*a o6yxearajy ce Ha c,rerehu HaqrH: TporuKoBlrnosajn'rn'urari'a xoju ce HenocpeAno ,o.y npurrr4caru cruqar'y, a3fpaABr4 r4nu u3partu cpercraBauacn(luxoeaHor 3a fipaflucl4Bal6e rpolxKoBa nosa.ilr,ruearua icpiAcrno :a rco.je je norpe6uo sHavajuoBpeMe Ia 6H ce ocnoco6,:ro sa ynorpe6y, o4no.ro rpoaujy)'xanura,ru:lyjy ce Kao neo Ha6asaeHeBperHocrl4 Tor cpercrBa, a cBIz ocrarr'r ury Hareper pacxora DepHoAa y KoMe cy Hacrar[I.

3.12. HaxuaAHo yclaHoB!.beHe rperrrme

4.

Marepr4JanHo :iuauajunx rperxaKa
8 - PauynonoAcTBeHe loJraTr,tKe.

Marepuja,rHo :uauajuou rpe[rKoM cMarpa ce rperuxa, xoja
KyMyJraruBHoM r43Hocy ca ocranrzM rpeuKaMa eeha ol 2oi
[cxa3aHor y nopecKoM 6unaucy.

uarepr.rjalno :uauajHe ncnpaa,.sajy ce Ha reper pacxora
cy u4eu'ru$uxonaue.

Yupanrrarle +lrHaHcuj cKuM pr.r3rrKoM

(Daxropu Sluranclljcror prr3tr Ka

lloc,rosame {pyu_rrea .je z:,roNeHo pa3,.rur{r4TtrM $auagcujcrcaN{ pr43hur4Ma: Tpx[rrrHn purr.rrc (xojuo6yxnara pu3ax oA npoMeHa r(ypceBa crpaHrrx Banyra, ppl3rJK on [poMeHe Sep npeguocrg KaMarHecTofle, KaN,raTHH pr{3rrK toToBIZHCKOf TOKa, pr{3r.lK oI npoMeHe qeHa, h pu3r.rK oI npoMeHe r(ypoeBacrpaH[x ea'ryra), KpeAIrrHt{ pu3rrl(1 plr3uK r'IIrKBuAHocru rr pu3rlK ToKoBa roroBrrHe. Vnpan,tan epr.I3r.rr]uMa y.{pyrurey je ycuepeno ua uacrojane Aa ce y curyauuju HenpeABr.rArrBocrr.r Sr.rtaucujcxuxTpxullrra noreuquJa'rnu HerarzBHl4 yrzqaja ua Sreuaucrajcno noarouu*e flpy,r.rea cBeAy Ha MrzHaMyM.

vnpar'*an'e pI,3uIII{Ma o6an"ra @rauascujcxa clyx6a {pyunna y c*nary ca noJrrrrx^aMa ogo6penunr opcrpa,e Ha,sopuor o46opa. ouuaucr.rjcra .ry*6u 4py-ruu "rl*"+iiy:e u npoqeruyje su,auczjcxepLI3HKe la 4e$auurue HatIIrHe 3aIurI4Te or pu3uKa recHo capalyjyhle ca nocJ,roBHr,M je,qunuuarua
{pyruraa.

(a) Tpucutuuu pusux

Puzurc od npo.MeHe Kypcela cmpaHux lqnyma

lpyrureo noc,ryje y NrefyHapogHuM oKBr.rpr4Ma u r.r3roxeHo je pu:r.rxy npoMeHa Kypca crpaHilxBaJryra xojr.r npo,cruqe H3 nocJ.roBa,,a ca pa3n[rqilr^ uu,yrriru .r 
" ""'J "

Pusux od npo.MeHe LrcHa

lpyurrno uuje us,roxeHo pa3uKy npoMeHa BracHurrKrjx
lpyrurno HeMa yraralra xlacasuxoeaHa y 6u,raHcy crama
$unancujcxa cpelcrBa no rlep 

"p"arro"r, vujz ce eSexru
6unaucy ycnexa.

tr{cnpaara HaKHaAHo ycraHoBJtseHr.rx
pauuJt4x roAaga, y cKnary ca MpC
nporleHa r.r fperxKe.

HaxHa4uo ycraHoBJreHe rperxKe xoje Hrecy
oAHocHo y Kopt4cr nprlxoAa nepuoAa y xojena

BpurH ce rlpeKo pe3yr,]TaTa
t]poMeHe paqyHoBOACTBeHux

je y noje4aHaqHoM u3Hocy unu y
onope3uBe no6utu, oAHocHo rv6urxa

xaprrla or BpeAHocrui c o6:npou na
Kao pacnonoxusa ra npoaajy Hnil Kao
npoMeHa y $ep speauocrr.r ucxaryjy y

aMoBrIHy, nplrxo! 14 HOBqaHu ToKOBr4 y
KaMarHfix cTona. Pugttx oa nponrena rbep
noraj urrseHux cpeacr.aBa.

fomoouucxu moK u pu3uK od npoueue eep epeduocmu KatutamHe cmone

EyAyhI aa ,Apyurno Hena rHauajuy KaMaroHocHy
ee,raxoj Mepr.r cy He3aBrrcHu oA npoMeHa rpxurrrHr,rx
BpeAHOCTTZ KaMaTHe cTone Moxe npor.rcTlluaTr{ caMo H3



"l

l
J

.J

I[}tC"fl4TyT 3A CTPAHE JE3I4KE AA BEOTPAA
Harrouene yz fir.l;aalacnjcrce z:reruraje 3a roAr4Hy 3aBprueuy 31. geqeM6pa2013. roArrHe
(Cdu usuocu cy uspasrceuu y xl;oadatuta PCL, ocuu arco Huje dpyeaquje nosua,aeuo)

(5) Kpedumnu pu3uK

flpyrurro ueua :uauajue KoHrreHTpaquje rpe4urnor pu3uKa. ,{pyrureo aua yreplena rtpaBilna raxo 6u
o6e:6eAuao .4a ce npo4aja rpolr3BoAa o6as,Ea Kynl-lrrMa xoja unajy o4rorapajyhy KpeAr.rrHy ucropnjy.
llpogaja y npoMery Ha MaJro o6asJba ce roroBlrucKr4 vlnlt nyreM KpeAlrruzx/n,qaruzx Kaprrzua.

Yqecunun y rpaucarcurzj14 il roroBl4HcKe rpaHcaKurzje cy orpauilqeHu Ha QuHaucujcrce uncrnryur.rje
BHcoKor KpeArrrHor pejruura.

O6ea6efeme oA KpeAr,rrHor pr{3r,rKa ycnocrar,reuo je Ha H}rBoy [pyrlrra. Kpe4urrur pr.rsux uac'raje: ro4
roroBr4He rr roroBuHcK[D( eKB]rBaneHara, Aepr{BarHID( tfuuauo{uco< r4HCTpyMeHara r,r Ae[o3xra y 6anr<aua lr

SnHaHcujcxuv uucrraryuajaua; r43 x3roxeHocrl{ pa3rrKy y rproBraHx Ha BeJrr.rKo r.r Maro, yxnyvyjyhu
HesanaafieHa norpaDKI{BaBa n npe}Bgre o6asese.

(4) Putux nuxeuluocmu

OnpesHo )TpaBJsaBe pr,r3r,rKoM,rrrrKBr,rlHocru noApa3yMeBa o,(pxaBal6e AoBoJ.bHor H3Hoca roroBr4He r.r xaprrlja o4
BperHocrr4 xojuua ce rpryje, xao a o6es6elene aAeKBarHr.rx z:eopa $rarauevpatua flpeKo oAroBapajyher r.r:noca

r<peau'rrulx o6aBe3a r{ l,roryhHocr4a ce r.r3paBHa no3riquja uarpNuurry.

Ynpausame pr.r3r.rKoM KanlrraJra

I-{rlr ynpan,rama Karrr.rrarroM je aa [pyureo 3aApxt4 cnoco6sosr Aa HacraBH aa noc,ryje y HeorpaH[qeHoM

ilepuory y npeABrr.4rrreoj 6yryhHocnn, xaxo 6u aKIIIaoHaprrMa o6e:6e4r.uo noepahaj (npo$rr), a ocra,'ruM

rrHTepecHrrM crpaHaMa noBoJlHocrr.r, u ga 6u oq)tsano o[rnMzurHy crp].Kr]py Ka[rraJra ca qrrJBeM Aa cMa]r,[r

TporxKoBe Kafl r4Ta,'ra.

flpyrureo, Kao r.r ocrara flpyrurna xoja noc,ryjy yHyrap r4cre AeJrarHocrr.r, fiparr.r Karrr4Tarrr Ha ocHoBy

xoe$uuujeHra 3aAyxeHocrr.r (gearNng rarr.ro). Oraj xoeQuqujeH'r ce x3par{yHaBa r43 oAHoca Hero

,AyroBarLa lpyrurna pr rleroBor yKynHor Ka[LITa!'ra. Hero lyroname ce ao6uja KaAa ce yKy[Hr4 KpeAr.rrr.r

(yrnyuyjyhn KparKoporrHe v AyropoqHe, xao uro je rpr4Ka3aHo y 1unawcy c'rama) yMaILe 3a roroBr4Hy r4

roroBr,rHcKe eKBUBaJreHTe. Yrynur.r Karrr4Ta:r ce go6zja KaEa ce Ha Kanr,rraJr, r4cKa3aH y lutaucy crat+a,

Ao.qa Hero.qyroBame. Koe$uuujenr 3aAyxeHocrr4 za2013. roAlrHy r,r3Hocr4 -0,36 (y 2012. roaraHra 0,05).

lla4 rcoe$raqujeura aa4yNeHocrr4 y 2013. roAxHr.r pe3ynrr,rpao je npeeucreeHo ycneA orrJrare
nocrojehr.rx KpeAurHnx o6asesa 6es AoAarnor 3aAyxr4Bama no LrcroM ocHoBy.

H evrarep wi atur.a yn ararb a

Ha6arna rIreAHocr
Crarre 31.12.2012. roArrHe
floeetrart'a

Cuan,ersa

Crame 31.12.2013. roAuHe

I,Icnpasrca speAHocru

Crar+,e 31.12.2012, roAr.rHe

lloseharLa

Cn,tamen,a

Crar+,e 31.12.2013. roAuHe

Canaurrr,a npenuocr

3l. aeuenr6ap 2012. roxme
31. 4euen.r6ap 2013. roAune

1.619

20

1.639

730

956

5.

6.

663

67

909

Her,rarepr.rja,rHa yrraraH,a Ha LaH 31. aeuela6ap
nuueHrle :a xopuurherue l,rc o$uc narera, a4o6e

2013" roaune r43Hoce 909 xuroa4a p.rrrapa u o.qHoce ce Ha

pr.I4epa (ua 4au 31. 4eueu6ap 2012. ro1une rr3Hocl{rla cy 956
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WHCTWTYT 3.A CT
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T,Xi'u,
7. HercpernzHe, rrocrpojema r.r o[peMa

-

:ffi.ffi;.; l,.ra.ar6a

ffir, 
rrrrcraHoBtr onDeua 

"",';:# m l.nlrruo

froaetra*a r 58.258 ,n.9! J.3oJ
Axrnnnpa*,a --4)J $ 

l'976 84'164
cpegcrna npuu,rena 6e: 

- 496
HaKlrane

Oryl;ena
Ilpeuoc (oa)/ra

Crarre rra aat 31.72.2013. r 5g.25g 20.0g0

B'**@
Cr:rrrc Hl aarr .}l.l2. 2012. r
A krHB,Jpatra

Auopru:a4aja
Ory!ena
flpeaoc (ca)/ua
Crarrc Ha aau 31.12.2073. . -_-l=51 

t&60,

,+Fr:serrg_"lrysr-na

4.346 1.976 s4.660

18.793 n.g23

7s8 685

uasuaueuo)

2013.
4.012

2.613

6.625

I .384 38.I 00

t 98 1.641

- rsaz __ !-Ll1]-

20'13. ro:Aw,Jle

2012.
4.012

2.613

EAyrar

8.

31. lerrcnr6pa 2012. ro

j"J,l::;Tm:[#*****-_____iu€ss
::T,.v,p^i"^i;|X^;Xi.y:"X'f,#*13-;;f f *4HapaHo,,o*I
ceHaAonyHyoroiror.r.norapxr.rBa.'lzu"ruruja.r.rH.#r""#ffiTflX;ffi:#:ffi.ff

Auoprz:aqaj a za 2013. roruHy uzuocu 1.641yx"ryveuajeyrporxKoBerrocrroBa*a. - - '' xur}any iluHapa (za 2012:1.g49 xz,,raaa 
^ruuapa) r.r

Ca4aurua BpeAHocr rr,u,y*.*,;;d;jJi:i",'JT#;.",f1TI,,X1Hffi.j,.#.#:;i;TXffi,X,ff;;., 
Kpen,,H,,\

{yropovuz ernuarrczj cxn flJrra cMauu

Y.reulha y Karlr, Tany 3aB
nyropo,ruH nr*J.ri""'ax npaBHnxnDua

rloBe3aHr.rMrp;;;;';ru[ly""*, 3aBucHIrM rr ocr.rrrrM

n,,ff #;T,"".,;,"f #,H:#?H:Tii:x:,,,*,,(,u4upamu/

Yqe,rha y kannra,ry 3aBrrcHrrx [paBHux,.ruqa oAHoce .. ,u rr.r. 
^unru,rilruuIarn qyropoqHu Rpenul

4erle,y6ao tott .;-..--|u Ha EaH 31. aeqe^a6ap 2013.
iffiIf;,,,lXJtr,i6ii*" ^;;;;;;:l;TffT,i1l1 ;HX,:,::::::,i xuruara AuHapa(ua 4as 31npaBHoM aauy Eayxar. tuHapa) u oAHoce ,. _*#;';;JiXffi;l



u}{CTt4TyT 3A CTPAHE IE3r4KE AA EEOfpA[
Hauouene ys {zuancujcre ra:reruraje 3a roAr4Hy 3aBprueHy 31. Aeueru6pa2013, roAuHe
(C6u usrtoctr cy u3pq.xeHu y xttt adnua PCfi, ocuu nxo uuje dryeaatie uasuaueuo)

9. 3a,rlrxe

3aruxe r,rareprajana

forosu npor.r3BoAr.r

Po6a

flaru avaucu 3a 3aJ.rr,rxe tl ycnyre
MuHyc: ilcnpaBKa BpeAHocru

Yrcvugo 3aJIrrxe - Hero

llorpaNrasan,a oA Kynaqa

florpaNuearsa u: cneqn$uqHr4x rrocJroBa

Ocra,ra norpaxr.iBa[6a

KparxopovHu $uuaucu.j crcu [JracMaHu

lI[B ta ABP

Yrcynuo rrorpaxrrBarLa - Hero

11. IoroeuHcKr{ eKBr{BaJreHTrr r.r roroBrrHa

Xapruje oA BpeAHocrr.i - roroBr,rHcxn eKBr.rBzureHTr.r

Texyhu (nocnoruu) paqyHu
Z:gnojeua HoBqaHa cpelcrBa rr aKpeAuruBr.r
Erarajna
!enu:Hia pauyu

2012.

676
4.714
z.)i6
3.526

10.133

1.010
8.704
1.908

576

12.196

3a,ruxe roroBllx npolr3BoAa H3Hoce 4.714 xur.,ala AuHapa H oAHoce ce Ha HacraBHa cpeAcrBa.
3a,ruxe po6e usuoce 2.338 xu,.saaa AlaHapa r4 oAHoce ce Ha 3ar'ruxe po6e y ua,ronpogaju.

[aru aeauctt 3a 3arflxe u ycnyre h3Hoce 3.526 xur.,ala Au*apa n uajnehr.ru AeJroM ce oAHoce Ha aBaHc

4aT go6an,'r,a'ltzN,ta Jar airways y LI3Hocy 1.105 xursa4a A:a*apa sa ua6aexy aBrro Kapara z Intemational
house language school y r43Hocy ol 2.121 xrrJbaAa I,uHapa Ha r4Me aBaHca 3a yr{erbe crpaHor je:nxa y
xHocTpaHcTBy.

llonuc 3a,'Iuxa ca caralLeM Ha AaH 31. aeuena6ap 2013. roaune H3BprxeH je o4 crpaHe r4MeHoBaHe
rconrracuje y cacraBy: Janxosah fopaaua (npe4ce.4Hux), I4nxoe Erlrana (unau), Mujaj:ronnh Jena (vlan),
hy:ru6px Mu,resa (v,raH) u 3ynuuh 3opau (vnau). Era6opar o nonhcy ycnojeH 1e gaaa 29.01.2014.
loAuHe u cBe KopeKUrzje crarra 3a HecJ'IaraEa ytnpleua no nolrrcy H3BprxeHe cy Ha HaquH Aa ucKa3aHo
KI5 14 t-O BOACTBe HO CTaH,e 3arr4xA OArOB apa CTBap HO M CTaI6y.

10. florpaxnBarba

2013. 2012.

200

167

1.704

8670

304

215

210

2.065
2.036

1+/

11.045 4.873

2073 20t2
24

t7 44

944
137

4244

135
t2.691
L041

172

5. 104

7.093 19.143



I,,HCTVt-tyT
Hauoueue y:
(C|u uauocu cy

34. CTPAHE IE3,{KE AA EEOTPAI
$unawu'rjcr(e r3Berr,raje sa ro.4trHy 3aBprrreHy 31. geqeM6 pa 2013.rollrrHe

uspast<euu y xtt,tndqua pCtr, ocuu axo uuje dpyeaitje uaiuauetn)

12. Kanraral u pe3epBe

Yxynau Karrrran flpyurna Ha AaH 3l.aeueu6ap 2013. roAune ulra cre4ehy crpyKTypy:

2013 20t2

OcHoeHu KaluraJr
Pesepne

Hepacnope!euu go6larax
Orryn,ueHe concrBeHe axur.rj e

Peaeper,rcama 3a HaKHaAe u Apyre 6eueSuqreje 3anocJreHr.rx

14. {yroporrHrr KpeAr.rrv

{yropo.rna KpeAr.rrr,r ce oAHoce
@uu actrj cxtr xp edttm od ;

- 6asaxa y 3eMJrLLr

Yrcynuo AyroporrHfl KpeAurr{
[eo 4yropovHr4x KpeAr.rra rco.ju 4ocnena Ao jeane roruHe
flyropovuu Aeo AyropoqHrrx KpeArrra

I-{e,roxyluo KpeAr.rrHo :a4yxerre je ro4 Eanre tr4urezaa.g. Beorpa4

28.3 3 5

2.060
14.5s8
2.821

28.335
3.s42

1 1.091

flponaene Ha Karlurany za2013. roAnHy cy Hacrilre no ocHoBy (Brzaerrz z:eeruraj o npoMeHaMa ua xanura,ry):- rloseharLe HepacnopellcHe go6Hrn v I'I3Hocy o.{ 8 I 14 ru,T a,qailr,,,opo aa ogroa, Ha ocrBapeHr.r pe3}.nrar rexvhe r.o,,rr.rsc.
- Cuau,eme pe3epBx y u3Hocy oA L4g2 xu,,raae l1aHapa Hacra-qo-,c yc_qeA loltrures,a 22g ronaaa corcrBeHnx aK(ula
- llosehaBe orKyn'BeHhx concrBeHllx attux-Ja yll3Hocv og 798 xu,,ra,1a rHHapa Hacrilno.le ycncr or(ysa 22g xoN.la.qa corcrBclrilxar ua.ia.

13. f,yropo.nra pe3epBVcar6a

lyropovua pe3epBlrcarla ce oluoce na c,re4ehe xareropuje:

2012.
8.097

8.097

2013.

0

4.388

0

1.076
7.076

21.647

5.071

Kao uHcrpyr'reur o6es6e!el6a ypeAHor epahama KpeAr,rra o,qo6peHr4x oA crpaHe HaBeAeHe 6aHxe ynncaue cyc,regehe xr.rrroreKe Ha H eno Kp erHo cru .{pyurn a :

- no Yrosopy o AyroportHoM KpeAAry 6p. 5l-420-1304037.g ot 0l .02.2011 . rogaue ca,poKoM rpaharra0l 02'2014' roaLIHe Ha HerloKperHocrl,I o3Haqeuoj y E-nacry 2. leo r,r ro Ha npr{3eMJ,r,y, noc,roBHoMnpocropy 6p 6, xoprzcue noBpIuIIHe 46v2 u Ha rpBoM cnpary Ha nocnoBHoM npocropy 6p. l0 xopuc1re
noBprxl4He 52v2 ua xoju cy ynvcaHt4 xao noce6uu lenoBr4 3rpaAe 6poj I , u:rpalleire ,u n.i. Ap. +Sll tt

- no Yrosopy o Kperl4ry 6p. 5l-420-4300042.7 oa 15.10.2012. ropuue ca por(oM orn,ra.r'e Kperura27'03'2014' roAI'IHe Ha HeIIoKperHocrLI - nocJroBHr.r npocrop:a xoje urzje yrsplena reJ.rarHocr, 6pojnoce6sor 4ena 19, KopucHe noBplxllHe 49w2 y BLIcoKoM rrpr.r3eMJBy cralr6euo [ocnoBHe :rpage 6p. 2 6p.ynaza 22 y yltvttLt TI Inancrtlx 6opaqa 22lY ua I{ar. napuenil 6p. 1l2i l2o yrrr4caHe y rrr4cr uenoxperuocru 6p.4540 x.o. Hoen Beorpa4.



r/,}{C-il4TyT 34' CTPAHE JE3r4KE AA EEOfpA[
Hanouerre y: Quuaucuicxe n:neurraje 3atoalury 3aBprrreHy 31. Aeqenr6pa2013. roAr{He
(C1u usuocu cy u3pax<eHLt y xutad*ua PCfi,, ocuu ar<o uuje dpyeauuje uasuaueuo)

1 5. Kparrcopoqrre Qurraucnjcrce o6ane:e

Kparxopouulr KpeAurt4 y 3eM,Bx

leo gyropouru{x KpeArrra roju 4ocneea ao jease roAr,rHe

fleo oc'raaux AyroporrHux o6ane:a xoju 4ocnena AojeAne roAHHe
Ocra,re KparKopoqHe $lrnancujcxe o6asese

16. Odasese rr3 rocJroBarLa

flpuureuu aBaHcn, Aerro3xrr4 r.r xayur.rje

lo6aeruauu y 3eM,'ra

[o5asravu y HHocrpaHcrBy
O6asese Lrs cneuuSuqHrx rroc,'roBa

Yrcynuo

L7. Ocra,re KparKopoqHe o6aBe3e

O6aeeae no ocHoBy ueucn:rahesux 3apaAa u naxna4a, 6pyro
Ocraue o6aeeae

201i 20t2.

4.3 88 t6.576
't
a

I

-L

,l

4.388 t6.576

2012.20t3.

785
3820

6

81

108

4.3t3

20

4.692 4.441

2013. 2012.

7.797
2.549

7.093
2.181

Octa,re KparKopolrHe
3afloc"rleHI4x 3a Meceu
yroBopa.

10.346 9.27 4

o6aeege oAHoce ce y uenocrr{ Ha Heu3Mr.rpeue o6aae:e rto ocHoBy 3apaAe

Aeuel,r6ap 2013. roar.rue, Kao u ua o6ase:y tlo ocHoBy HaKHaAa Ha r4Me ayropcKr.rx

)

I

18. O6anese ro ocHoBy rrope3a Ha AoAary BpeAHocr r,r ocraJrrrx jaeHux
rrpHxoAa r{ fracr{BHa BpeMeHcKa pa3rpaHrrqeE a

2013. 2012.

O6aeese 3a nope3 Ha Aonary BpeAHocr
O6ane:e 3a ocraJre nope3e, AonpxHoce r4 uapr{He r.r Apyre
4ax6aue
IlacusHa BpeMeHcKa pa3rpaHr.rqella

3.042

1.775

199

/3

246

5.016 319

19. Oa,rorxeHa rropecKa cpeAcrBa rr o6aBe3e
t3



UHCTWTyT 3A CTPAHE IEsr{KE AA EEOTPAA
Hanouerre yz $wlf^a]r,crajcxe-u:reurraje 3a torw]fly 3aBprrreHy 31. aeqeu6 pa 2[ll.roAr{He(C6u usuocu cy usp^<erLtr y xu,badeMa pcil, icutt rmo1u.19lpyea,Lqe uasuauerto)

04:roxena
nopecKa
cpencTBa

O4noNeue
IropecKe
o6anese

Hero

Cran e 31. geqerr.r6p a2012. roArrHe
flponeHa y roKy roAr{He
Crame 3 1. 4er1ena6p a 2013. rolr{He

llocJros Hu npuxoArr naj eehrzlr 4e:rona
crpauux je:uxa Aer\u u ollpacJrrlMa.

flpuxo4ra oa npoaaje po6e ua 4ouaheu rpxr.rrxry
Ilpr.rxo4rz og npo4aje nporz3Bola t4ycilyra
llpr.rxo4 oA aKTrrBrrpaga yqtlHaxa u po6e
Cnan en e BpelHocrn 3a.lruxa yqr.rHaKa

Yxynuo

) ))A

t82.697
966

181.898

lpyrureo je ocrBapr4J,ro no ocHoBy npyxarLa ycnyra

700
-139

s61

Ha xpajy rexyhe roAI4He oAnoxeHa nopecKa cpeAcrBa pe3ynrar cy o46zruux npr4BpeMeHr,x pa3nr4KaIIo ocHoBy par{yHoBolcTBeHe r{ [opecKe ocHoBrrue.

20. YcarlauraBarle florpaxuBarLa u o6aBe3a

lpyruTno je u3Bptxl4'ro ycarJ'IauaBa[Le norpaxuBar6a u o6aeega ca crafLeM Ha EaH 3l .10. 2013. roAflHe.

21. floc,roeuu [puxoAv

2013.

1.510
171 .146

1.3 19

174.650

HacTaBe 3a yqeBe



r(}]C-tyrTyr 3A CTPAHE JE3TIKE AA EEOTPAI
Hanouene ys QNHaHcvrjcre u:reurraje 3a roArrHy 3aBprxeHy 31. aeqeNr6pa20'l,3. roArfHe
(C1tL tLsuoctr cy u3p(DKeHu y xunadaun PC!,, ocutvt at<o uuje dpyeawrje unsuaueuo)

22. flocroeuu pacxoAu

Ha6asua BpeAHocr npoAare po6e

Tpouxoen uarepuja,ra
Tporuxoau 3apaAa, HaKHaAa 3apa4au oc"tutlt TLIqHLI pacxoAll
Tpor-uxoau auopr urauHje Li pejepBilcalLa

Ocra,ru noc,rIoBHI4 pacxoAlr

Tpouxoen auopru:auuje u pe3epBl4cama yxnyvyjy u3Hoc oA

TporxKoBe arr,ropru:ar1l.rje u 2,619 xlrJr,aAa Auuapa roja ce

ornpeMHr4He y cKrrary ca MPC 19 llpuuama 3anocJleHux.

23. OcraJrrr rrocJroBHlr pacxoArr

flpon:so1ue ycnyre
Yc,nyne Ha u3paAu ylrHHaKa

Tpaucnoprr-re ycnyre
Ycryre oApxaBana
3axynuune
Pex,raua 14 npofiaraHAa
Ocra-,'re ycnyre
Henpou:no4He yc,ryre
Penpe:eHraquj a

llperuuje ocrrypana
Tporuxonll nJrarHor rrpoMera
Tpourxoeu qJraHapr4Ha

Tpouxoeu rrope3a

Ocra,ru HeuarepujanH H TpotxKoB'l

24. @uuaucujcrcn rpl4xoArl

PacxoAlr KaMara

HerarueHe KypcHe pa3nI,IKe

PacxoArl no ocHoBy edrercara BaryrHe Knay3yJle

165.731 164.274

1,707 xuroala ArrHapa xoju ce oAHocIt Ha

oAHOCT{ Ha TpOTXKOBe pe3epBllca}la 3a

2013. 2012.

2013. 2012.

.\
L

1

I

2.002
6.t56

126.940
4.326

26.307

1.594

5.933
t25.t26

2.89t
28.130

2.421
t.976

580
9.083
4.438
2.5 88
1.135

863

298
1.349

JJ

471

4.955
1.809

1.100
/ .a)4
5.197
3.099

86s

383

243

1.302
264
568

L590

2013. 2012.
flpnxo4u KaMara

llogHrHeHe KypcHe pa3nr.rKe

flpuxogu rlo ocHoBy eSexara BanyrHe Knay3yne

786 743

Ilpraxo;t o/l Ka\,rara yx,'lyu1,je lt3Hoc o/l (r04 xu,,uarle jrzuapa rcoju cc or'tHocIr Ha liaMare no ocHoBy ovcrnight

ilcllo3ura.

25. (Duuaucujcrcu pacxoAl{

2013. 2012.

1.072

26.307 28.730

604
137

45

l)

692
28

t.357
246

1.251

7

1.540

1.603 2.798



WHCTWTYT 3A CTPAHE JE3MKE AA BEOTPAA

i:;'l::;y;f,ffi:;;l::i,X;iff;f ;;;^ryilaBprrre'y31.seueM6pa20t3.oArz,He
euo)

26. Ocyarrw rrpr4xo1t4

Ocmcttu npuxodu;
Baruxoeu
Hanlahesa oru4caHa norpaxlrBarla
Ocra,ru HerroMeHyry npr4 xoAri

2013.

2013.

-

1.1t9
4.940
6.097

-

2012.

2

4t
127

-

170

27. Ocra,rr.r pacxoAa

fy6uuu o.u npoaaje:
- naarepuja,ra

MaH,xoerc

Oc.raao

Ylrarreme BpeAHocrtr:
- 3aIIIXa
- OCTaJ'IO IIMOBIIHe

2012.

-

9

4

1.154

92.112

16.417

7.622

292

)r:
4.299

4.131

-

125.126

2

36

28. Tporurcor v 3apaua) HaKHaAa 3apaAa u ocraJru ,,uirrHrz pacxoArr

2013.Tporuxoea zapa1a 14 HaoHaila3apaAa (6pyro)
Tporuxoau [ope3a u AonpnHoca Ha3apare]r HaKHaAe Ha reperIIoc,'IOIaBUa

Tporuxoea HaKHaAa tro yroBopy o Aeny
Tporuxoeu HaKHaAa no ayropcxrzM yroBopr.rMa
Tporuxorz HaKHaAa $a:zur<zla 

'n^u^*u 
no ocHoBy ocraJruxyroBopa

Tpourxoez HaKHaAa qJraHoBlrMa ynpaBuor rr HaA3opHor oA6opaOcra,ru nurIHI4 paoxolu L HaKHare

29. 3apa4a ro aKrluju

84.i6r

t 5.065

17,709

385

i 16

4.821

4.683

-

126.940

20 13.

(a) Ocuoena tupada no axtquju

OcnosHa 3apala no axqzjz u3paqyHaBace raKo

{llr: " (; ;; ;; an Ho r rre q a) noAen rz,T#.i; AyttYJ}:ffi? :,ffi # T#i,H X";1ffi : T:1ff##H'.H:i.i:ffiiJe*:;ii';: iuuje 
xole ;. aorl,* 

"rKvn,,,ro z roje ce Apxe Kao

{o6rzrar xojz npana4a aKl\uolapuMa
lloH4epacaua npocevHa 6poj:*;r; axqzja y onrrzqajy (y 000)OcHoeHa 3apalla no axul.rju (pCA no unu^jn) '

8.1 l4
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uIHCTVITyT 3A CTPAHE JE3I4KE AA EEOIPAA
Hanoprene ys {rtranczjcxe rasneruraje 3a roAr{Hy 3aBprrreHy 31. geqena6pa2013. roArrHe
(C6u uzuocu cy wpwKeHu y xu,oadruua PC!,, ocuu atto uuje dpyeauuje uasuaueuo)

30. [unugenAe no aKIrI{ju

hcuaheue AtTBHAeHAe za2012. roAuHy t{3Hocr4J're cy 4.648 xt4l:.,agla lilHapa (540 luuapa no arqllju uero,

oAHocHo 621 N4Hap 6pyro), a Ha ocHoBy Ognyr<e AoHere Ha ceAHIluI{ cKytrrurl{He aKql4oHapa o4pNaHoj

18.04.2013. roAI,IHe npr.r uer',ry je 3a AaH AHBrI,qeH4e o4peleu 30'04.2013' roALIHe.

3 1. lloreuqujaJIHe o6asese

,{pynrno je nenaa norenqrajalue o6asese uuur ovexyje ce 4a he ycneA eBeHTyaIJIHIlx noreHqraja,rnr.rx

o6aeesa Aohra Ao iuarepuja,rno :uauajurx $rmaucujcxrax o6asesa'

32. Tpaucarcuuje ca rIoBe3aHI{M [paBHI{M JII{uI{Ma

Cneaehe'rpancaxquj e cy o6aereHe ca [oBe3aHI'IM npaBHI4M JII4IIITMa:

20t3. 20t2.
(a) Ha1acxe ycnyza

Ha6asxa ycnyra 3aKyna:

-eHTrrrer KoHTponucaH oA crpaHe pyxoao.qeher xa4pa
1.208
1.208 35

35

Yc,ryre ce r<ynyjy oA npaBHor ru.tua xojr.tu yrpaBJba KLyr{Ho pyKoBoAcrBo ,{pyutrna y
HopMaJ.IHuM ycJroBllMa locJloBarla. Tpancaxuuje ca noBe3aHIrM rrpaBHltM JII{q}rMa o6aeJreHe

ycnoBrrMa Kao Ir ca crpaHaMa xoje uucy noBe3aHe.

HaxuaAa KJEyqHor pyxono4eher opraHa r,r3Hocl{ 130 xlr,'raAa AI,IHapa Hero Ha MeceqHoM HuBoy

(5) Cmama ua xpajy zoduue npou3arula us ua6aoxu ycnyza

Ha xpajy [ocJ]oBHe roAVHe lpyurreo HeMa HelI3MI,IpeHacut!.a ca IIoBe3aHIlM JlIlqlIMa.

O6asese [peMa noBe3aHItM npaBHuM JIIIULIMa noTI,Iqy yInaBHoM oA ycnyra 3aKyna. O6aeese

KaMary.

cKnaAy ca

IIOA IICTI,IM

He caApxe
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LIEO A.o.o.
Byleeap Muxaiaa llYnaua 10 E/14

11070 HosH BeorPa4
Cp6uja 28. Mapr 2014. roPuue

n r4 c M o o n P E 3 E HT 14 PAH I4 M o H HAH C I'l J C KI4 M I',I 3 B E III TAJ H M A

oso llllcruro caqurbeHo ie y eesu peelratlie QnHaucujcxt'tx Iz3Belxraia HHC'rury'r' 3a crpaHe jesrxe

a,4., Eeorpaa 1y ga/o# ,"*.ry, "!pyuriao") 3a rocnoBHy roAt4Hy xoja ce saRpull4/la 31'

gerlevr6pa 20L3, ro4nHe, Ha ocnoBy xoje rpe6a 4a H3pa3HTe Murlrberbe o roMe Aa rtw

SnHaHcnjcrra trsreurraju npraxasyiy o6l"nrr"ro H HcrHHI4ro $IlHaHcnjcxn noroxrai flpyrurna

n, aun 3i. geqel,r6p aZ}]j, roAr,rHe Kao H pe3yJlTare lberoBor I1ocroBarLa H HoB'IaHe ro6oBe 3a

foAHHy xoja ce Ta.qa 3aBpuH tny c]\Jla0y ca paqyHoBoAcrBeHHM nponHc}4Ma Peny6'rlaxe cp6rje

Io:Ha.ro Har,1 je Aa je peBH3Hja urepueHa y cK/raAy ca Mel]yHapoAHHM craH.4apAHMa peensrje,

xojn no4pasyr,,renajy rlcnHTHBatbe paqyHoBoAcTBeHHX Cl4CTeMa, c?lcTeMa HHTepHnx KOHTpoIIa H

no4urr*i, a-y o6uvy xojn cr,ralpare HeonxoAHuvr y noc'rojehfipl oxorHocruMa, Kao H Aa cBpxa

pennsuje HHie, HuTr.r ce oA lbe oueryie ugeurnipuxoBatbe H o6elo4amuea]be cBHx eBeHryalHl'Ix

rpoHeBepa, MalbKoBa, rpeIUaKa u nocrojarua Apyrrx HeperynapHocrl4'

04pe|eHe npeserrraqnje y oBoM nuCMy cy nHMHTHpaHe Ha lrarepr.lja,rruo suava]He

nHQoptrarlnj" , nrrr.o". ltHEopuaquje u nurarra oA MarepHjaauor 3Haeaia' 6es o6:upa ua

rb1rxoB o6uyr vr tI3HoC, Cy r1HQopr'raquje N IIHTarba wle 6v, H3OCTaBT'balbe u1r4 norpeuHo

npuga3qBarbe, Mor.ro yTgr{aTr'r Ha pa3yMHO pacyfuearse arlqa xoja 6u ce ocaama'Ila Ha Te

uHQopr'laqu j e, oAHocHo nHTaLba.

Cxo4uO ToMe, npeMa HauIeM uaj6o6eru 3Halby H yBeperby, Onurul norepfyier'r cle4ehe:

@uuauclri cxlr LI38 ellrrai u, eEpTAeHIIHi e I{ ynop eAHI{ noAaIIu

t. Ilorrpfyjen, xao 3aKoHCKH 3acryrHI,lK, ItIOjy o4ronopHocr 3a o6jexrunHo I'l HCTHHHTo

npr*"r,",*e$nHaHcnjc*'*"u""'ja'Cr"rarpau4aQranancnjcKHllsBelurajunpuxasyly
o61e*"r"HO H l,lCrnHI4TO $nnancnjcxo CTarbe, pe3ynTaTe ilocJloBalba H HoBqaHe roKoBe y

cKnaAy ca paqyHoBo.rICrBeHr4M nponllcHMa Peny6rnxe cp6uje, Kao n Aa He caAplte

uarepujalnO SHavajHe nolpeuHe I4cKa3e. <Dr'ruancujcxn rsneu'raiu cy o4o6peura o4

crparle pyKoBoACrBa.

). 3HarajHe paqyHoBoACTBeHe no.[HTHKe xoje cy npHMerbeHe EpH cacraB'IbaE'y

QuHaucujcxux H38eixraja cy aAeI(BarHO OIIrcaHe y $uuaHcu)cKI'IM Iz3BeurajHIva'

3. ceaxa noanquja y oxsupy QnnaHcnjcKHx H3BeUTaja je a4exnaTHo KJ'iacHQllxonana,

OnHCaHa H 06enOAaIbeHa y CKnaAy peneBaHTHI'rM npon1acl4Ma, a ipnuagczjcxrz useerurajn

cacTaBJ,beHrl cy no HaqeIy cTanHocTl.l nocIloBarba. cr'rarpalr Aa je cHCTeM uHTepHI4x

KoHTponaycrpojeHn,nu,,,xojnorrroryhaBacacTaB,IbarbeoHHaHCHjcKHxI43BeuTajay
cKnaAy ca paqyHoBOACrBeHHM nponHCHMa Peny6ruxe Cp6uie'

Focnogap Joeaxoaa 35
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4. Ilpuxaararu oAroBopHocr ga je cucrernt HHrepHHx KoHrpora ycrpojeu ua uavuH mojr.r

ouoryhana cacraB.rbalbe QnHaHcn.lcxux n:seruraja y cxna.gy ca patryHoBoAcrBeHHM
nponHCHMa Peny6rnxe Cp6nje.

5' He nocroje 3HaqajHe craBxe sa xoje HMaMo ca3Habe, a roje 6u :axreea,(e xopexquje
ynopeAHHx noAaraKa y Qr.traHcNjcr(HM H3Beuraj r ura.

Ipeurxe u npoHeBepe

6. tlotapl)yjena cnojy o4roeopHocr sa gutaiu k HMrrneMeHrarlnjy cHCTeMa HH I'epHHx
KoHTpona xoje or"roryhaaajy cnpevaBalbe HacraHKa npoHeBepa H rpeuaKa H rblrxoBo
6,rarorpeneHo yoqaBarbe,

7, Cuarpar''t 4a QnuancujcxN naneruraju He caAp)Ke rrrareprajalHo suauajue rorpeuHe
HCKa3e KaO pe3y.rraT npoHeBepe.

8. Hnje ur,r no3Haro nocrojan,e npoHeBepe, HHTII cyMrbarrr 4a nocrojr,r npoHeBepa noqnrt,eHa
oA crpaHe pyKoBoACTBa U.IIH Hexor oA 3anocneHux xojrz nnajy suavajHe ynore y oKBHpy
clrcreMa r4HTepHr.rx KoHTpoJ'ia wmt yru4aja Ha $unaHcnjcxe usneulr-aje.

Ycxaa!euocr ca 3axoHr,rMa H ApyroM pery,[ar]rBoM

9. Hu)e 6uto HeycarrarxeHocru ca

ruarepujarno suasajaH fiH4ai
ucTt4x.

3axreBuMa pery"[aropHr4x B.nacrr4 xoja 6n MorJra HMar]j
Ha Qnnaucnjcxe nsneruraje y cayvajy Henourroearra

10. flocroearbe 3a roArlHy roja ce 3aBpruaBa Ha AaH 31. 4eqer.l6pa 2013. roAuHe auje 6nno
npeAMeT KoHTpona oA cTpaHe Ap)KaBHHx opraHa HH'tt4 Apyttlx eKcTepHr,rx r{oHTpona,

llornynocr u peJreBaHTuocr unQopMarIHia

11. 3a norpe6e pennsuje craB.rbaM Ha pacno.raralbe cBe paqyHoBoAcrBeHe eBHAeHqr.rje, ua
ocHoBy xojrlx cy QnHaHcujcxn n:rerurajr.r cacraBrbeHu, ca HanoMeHoM Aa cy oHe
npatsIr,raH oApa3 nocroBHHx npoMeHa xoje cy ce AoroAHJre y roKy nocMarpaHor
o6pavylrcror nepuoAa. Cee oc'raae een4euquje u o4ronapajyhe nnQoprvrarluje rcoje uclry
yTHI{arH Ha HCTHHHTocT u o6jexrHBHocr HllI{ HeonxoAHa o6paaloxe}r,a y3 roAHrurbtl
paqyH, yxmytyjyhu H 3anHCHHXe ca cacraHar(a noc.noBoAHrrx opraHa r.r opraHa
ylpaB,rbaH,a r4 ApyrHx peneBaHTHr,rx opraHa, cTaBJbaM BaM Ha pacnonaralse H HeMa
TaKBHx nH$opr,laqrzja xoje He 6u ruorre 6urr,r 4ocr:ynHe.

12. He nocroje snavajue 'rpaHcaxqnje xoje ultcy 6une ua aAeKBaraH HarrHH yn,rbfreHe y
paqyHoBoACrBeHe eBHAeHquje xoje cy ocHoBa sa cacraB.rbarl,e $uHancujcxux usneurraja,

13. O6elo4ameue cy cBe IIo3Hare noBe3aHe crpaHe n rpaHcaxquje ca noresaHnM crpaHaMa.
0Be rpancaxquje cy aAeKBarHo BpeAHoBaHe u o6eno4ameue y Quaaucnjcxnu
Naneurrajulra.

llpuauaname, Bp eAHoBarbe r,r o 6eroAarbuBalbe

14. Ilornplyjerrr Aa cy 3HaqajHe npernocraBKe npuMerheHe npr4 BpeAHoaawy nosuqnja y
BucvHyt Qep (noureHeJ rpeguoc'rv y o6elo4amunarca xoja cy topuurheHa npn
cacraBrbalby QnuaHcujcxux l-rsaeruraja o4ronapajyhe ysnr'rajyhu y odzup nocrojehe
yclloBe rlocroBarba. One npernocraBKe oc,rNxaeajy Haiuy HaMepy n cnoco6Hocr Aa
HacTaBHMO Ca Aa.rbHM IlOCJrOBaFbeM.

i5. He nocroje n,[aHoBH Hl,r HaMepe y 6y4yhHocrra roje 6pr nouu HMarH ua.r.epuja,luo
suauajau yruqaj Ha KbHroBoACTBeHy BpeAHocr uan xlacu$uxaqnjy cpeAcraBa 14

o6asesa npllKa3aHy y QNHancnjcxutu NsaeurajuMa Ha AaH 31. 4erleru6ap 2013, ro4rHe.

L-
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Pesepnncarra

16. Harua4e 3anocreHHMa, yxnyvyjyhl,I HaKHa/le no ocHOBy neH3I'IoHI4Caba, oTIpeMHI',He H

ApyreAyropoqHeHaKHaAe3anocneHHMacyeBHAeHTHpaHeycKnaAyCapelynaTEBoM
llny6lnxe Cp6uje y crnaAy ca uaj6onun pa3yMeBabeu MPC 19 ,,Ilprr,rama 3anoc.IIeHHx".

BlacnururBo I,I orpaHHqerba Ha HMoBr{HH

17. Iloce4yjer,ro aAeKBarHy,qoKyMeHTar{njy o cruqaruy lpaBa BrIacHHIurBa HaA cpeAcrBI4Ma

rojrua paclo,[a]KeMo.

i8. Heua 4pyrux repera Ha HMoBHHH, ocHM oHI4x xoju cy BaM npe3eHTHpaHH'

19. Cua cpeAcrna y HaIxeM BnacHHlurBy cy npHKa3aHa cy y 6wtaucy crarba.

Creapue H troreHIIIrialne o6aBe3e

20. [Iporcrtnxza H c4o H]tpt Ha oAroBapajyhu HatIan o6ero4aHulh cee o6asese.

21. HeMaN{o noreH4r.rjanuNx o6aseaa no ocHosy jeMCTaBa u rapaHqnja rpehnr'l nLlqI{Ma.

)2. Heua arryenHHx cyAcxtrx cnopoBa xoju ce BoAe nporuB Hac oAHocHo y xojtlna cuo

Ty)KeHa cTpaHa,

23, Hncy un nogHara Kpuerba unr.r r,,loryha Kpulerba 3aKoHcKHx nponnca tuje 6u eQexre- 
rp"6rro o6ero,qaHHTu y QnHancujcxur'l usseurrajrlt"ta, vJtvt :a xoje 6u rpe6aao

$opr"rr,rpa1u pe3epBHCabe 3a nol'eHr-lHjanne ry6nrxe, HHTH noc'rojarae ocra,IlHx o6aeesa

HJrr.{ floreHqxjaanux o6ayesafry6uraxa 3a roje je HeonxoAHo H3BpIUI'lrH KrLHxerbe

noreuqujanHux ry6nraxa,

{orafain HaKoH AaryMa 6u.nauca crarba

24. Hwje 6uno 4oralaja Hacrarrux HaKoH AaryMa 6rzaaHca crarba xoiu 6u MorJ'lH 3axreBarl'l

o6eao4arc,usamayQunaHcnjcxnr"rnseeurrajr'rr''ra:r'lrvlrcopexqr'rjy<fuHarlcrajcxux
uaseruraja, ocl,IM oHHx xoje ct-lo BaM npe3eHTlapar,n.

25. Bepyierr,r Aa cy eBeHryantvr eQexrN rpeuaxa caApxaHI,I y $unancnjcxnn useeur'raiuna

uer,aarepnjalHH, noieAHHaqHo/H,[H yKyn:o,:a QilnancrjcKe H3Beuraje xao qelltuy.

,1,", !: ^ I/ fi-7 -r *\ -J

npo0.gp 3opdn Repronrh, reneparHh Axpexrop
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1. УВОД 

Пунo пословно име ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, 

БЕОГРАД 

Скраћени назив ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

Седиште Београд 

Адреса Господар Јованова 35 

Правна форма Акционарско друштво 

Матични број 07017944 

ПИБ 101822625 

Претежна делатност 8559 - Остало образовање 

Веб сајт www.isj.rs 

ISIN RSINSJE82974 

CFI ESVUFR 

Број акционара  151 

Просечан број запослених  100 

Вредност пословне имовине  74.663 

Укупан капитал (у 000 динара) 42.132 

Капитализација (у 000 динара) 74.583 

Напомена: сви подаци су на дан 31.12.2013. године, осим уколико није другачије назначено 

Институт за стране језике (у даљем тексту: Институт) представља најстарију институцију ове врсте у 

Србији, али и у региону. Институт је основан 1952. године, а званично је почео да ради 1953. године под 

називом Институт за фонетику, патологију говора и изучавање страних језика. Своју делатност започео је 

истовремено на неколико локација – у згради Српске академије наука, на Правном факултету, у Железнику, 

на Институту у Винчи и на Очној клиници, да би од 1956. године до данас седиште Института било у 

Господар Јовановој 35. 

Наставу, у почетку искључиво енглеског језика, већ тада је одликовао посебан методолошки приступ уз 

широко коришћење аудиовизуелних средстава у језичким лабораторијама. Разнородне делатности 

Института за фонетику, патологију говора и изучавање страних језика, као и веома различит положај сваке 

од ових делатности на тадашњем тржишту, довели су до издвајања Центра за наставу страних језика у 

посебну установу, која од 01.07.1963. ради под називом Институт за стране језике. 

На почетку рада, Институт се превасходно бавио проблемима методике наставе страних језика, а наставом 

само експериментално. Данас је настава страних језика основна делатност Института, а све остало је у 

функцији тог циља. То се најбоље види кроз бројке. На почетку рада, 1953. године, Институт је имао 150 

слушалаца, искључиво енглеског језика; при одвајању 1963. године било је 3.900 слушалаца на 6 језика, а 

1982. године уписано је рекордних 16.400 слушалаца на 6 језика. 

Посебно треба издвојити рад на изградњи метода и изради наставних материјала за српски (тада 

српскохрватски) као страни језик. Институт је прва установа у старој Југославији која је понудила течајеве 

српскохрватског језика странцима, а настава се, већ више од пола века, континуирано развија и унапређује. 

Квалитет овог метода илуструје и чињеница да је преко тридесет хиљада страних студената учило српски 

језик у Институту, као и податак да се уџбеници српског језика Института користе на 27 универзитета у 

свету. 

Друга важна делатност Института је издаваштво. Када је реч о наставним аудио материјалима, Институт је, 

без сумње, највећи издавач у земљи. Почело је са магнетофонским тракама произведеним на папирној бази 

са продукцијом од 120 комада годишње да би се касније, по оснивању сопственог тонског студија, 

производило годишње преко 10.000 магнетофонских трака, аудио и видео касета, а данас компакт-дискова. 
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2. НАСТУП НА ТРЖИШТУ РОБА И УСЛУГА 

 

 

2.1.  Структура продајног и  производног асортимана   

Структуру продајног асортимана Института чине највећим делом услуге редовног и интезивног течаја 

енглеског, немачког, француског, шпанског, италијанског, руског и српског језика за странце. Такође, 

Институт у свом продајном асортиману нуди и специјализоване течајеве, течајеве по поруџбинама, као и 

припремне течајеве за полагање испита B2, C1, FCE, CAE, CPE, TOEFL-IBT и  ETSL. 

 

 

 

2.2. Стратегија наступа на тржишту роба и услуга  

  

Карактеристике тржишта говоре да је високо конкурентан производ услов за успех и да се исти мора 

пласирати уз специфичан маркетиншки приступ, према појединим корисницима или бар према групама 

корисника блиског профила. Друга, изузетно важна карактеристика понуђеног производа/услуге која је 

услов за успех је ниво цене који оправдава квалитет пружене услуге, односно продатог производа.  

 

 

3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Остварени финансијски показатељи Друштва у пословној 2013. и 2012. години дати су у наставку: 

 

        

Биланс успеха   2013 2012 промена 

Пословни приходи   181,898 174,686 4.13% 

Пословни расходи   165,731 164,274 0.89% 

Финансијски приходи   786 743 5,79% 

Финансијски расходи   1,603 2,798 -42,71% 

Остали приходи   7 170 -95,88% 

Остали расходи   6,097 1,203 406,82% 

EBITDA   17,874 10,412 44,45% 

EBIT   16,167 10,412 55,27% 

Порез на добит 1,146 30 423,29% 

Нето добит   8,114 7,294 14,20% 

                        Напомена: Подаци су у 000 динара 
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Биланс стања   2013 2012 промена  

Укупна актива   74,663 86,849 -14.03% 

Стална имовина   45,830 51,960 -11.80% 

Обртна имовина   28,272 34,189 -17.31% 

Капитал   49,974 30,687 62.85% 

Основни капитал   28,335 28,335 0.00% 

Резерве   2,060 3,542 -41.84% 

Нераспоређена добит 14,558 11,091 31.26% 

Сопствене акције 2,821 2,023 39.45% 

Обавезе   32,531 45,904 -29.13% 

Дугорочна резервисања 8,097 7,077 14.41% 

Дугорочне обавезе 0 5,071 -100% 

  - дугорочни кредити 0 5,071 -100% 

Краткорочне обавезе 24,434 33,756 -27.62% 

Укупна пасива 74,663 86,849 -14.03% 

                      Напомена: Подаци су у 000 динара 

 

Финансијски показатељи 

 

Профитабилност   2013 2012 Активност     2013 

ROA     17.02% Коефицијент обрта укупне активе 2.29 

ROE     20.12% Коефицијент обрта сталне имовине 3.78 

Gross profit margin   10.38% 4.85% 

Коефицијент обрта 

залиха   16.56 

Оперативна профитна 

стопа 8.74% 6.03% Коефицијент обрта потраживања 9.22 

Нето профитна стопа   4.39% 4.12%           

                    

Ликвидност   2013 2012 Капитал     2013 2012 

Текући рацио 

ликвидности   1.16 1.01 Однос дуга и капитала   0.65 1.50 

Брзи рацио 

ликвидности   0.74 0.65 Однос дуга и укупне активе 0.44 0.53 

Потраживања/краткорочне 

обавезе 0.74 0.65 

Коефицијент финансијске 

стабилности 1.27 0.82 

Нето обртни капитал (000 

RSD) 3,838 433 Однос сталне и обртне имовине 1.62 1.52 

Рацио нето обртног 

капитала 0.05 0.00 Покриће камата   10.09 3.72 

Нето обртни 

капитал/залихе   0.38 0.04 Левериџ     0.00 0.17 

 

Сагледавањем претходно презентованих показатеља може се видети да Друштво располаже ликвидним 

финансијским средствима. Такође,  важна чињеница је и то да је Друштво током целе пословне 2013. године 

своје обавезе измиривало о року доспећа. 
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4. ПОЛОЖАЈ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА И ДИВИДЕНДНА ПОЛИТИКА 

Трговање на Београдској берзи током 2013. године у потпуности оправдава ликвидност акција Друштва што 

је  допринело и променама у власничкој структури која је на дан 31. децембар 2013. године изгледала на 

следећи начин: 

 

Структура власништва  

на дан 31. децембар 2013. године 
Број акција 

% од укупне 

емисије 

Вредност 

капитала 

Акције у власништву физичких лица 4.714 58,46% 16.499.000,00 

Акције у власништву правних лица 2.629 32,61% 9.201.500,00 

Збирни кастоди рачун 720 8,93% 2.520.000,00 

Укупан број емитованих акција 8.063 100% 28.220.500,00 

 

Редослед првих 10 акционара по броју гласова 

Акционар Број акција Број гласова % броја гласова 

Институт за економска истраживања д.о.о. Београд 1480 1480 20.39% 

Банка Интеза а.д. Београд – кастоди рачун 720 720 9.92% 

Јовановић Саша 329 329 4.53% 

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. Београд 323 323 4.45% 

Ђерковић Зоран 183 183 2.52% 

Васиљевић Маријана 157 157 2.16% 

Михаиловић Јелена 119 119 1.64% 

Тодоровић Мирјана 92 92 1.27% 

Меанџија Лидија 79 79 1.09% 

Бабић Љиљана 73 73 1.01% 

Гинић Тихомир 73 73 1.01% 

Илић Нада 73 73 1.01% 

Милошевић Љиљана 73 73 1.01% 

   

 

 У току 2013. године Друштво је кроз расподелу добити за 2012. годину исплатило на име дивиденди 4.648 

хиљада динара што представља 540 динара дивиденде по акцији нето, односно 621 динар дивиденде по 

акцији бруто. Исплата је извршена на основу Одлуке донете на седници скупштине акционара одржане 18. 

априла 2013. године. За дан дивиденде одређен је 30. април 2013. године. 

 

5. ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ И ПРОМЕНЕ У 

ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА 

 

Друштво ће у наредном периоду тежити првенствено развоју у оквиру претежне делатности руководећи се  

досадашњом пословном политиком кроз даљу рационализацију трошкова, поспешивање продаје услуга и 

производа и спровођењем само неопходних инвестиција путем којих ће се умањити потенцијални ризици 

пословања.  
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6. РИЗИЦИ 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик 

од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик 

готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева страних валута) али где је 

најизраженији ризик везан за смањење броја полазника, кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова 

готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости 

финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на 

минимум.  

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним од стране 

Надзорног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и процењује финансијске ризике и 

дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним јединицама Друштва.  

(а) Тржишни ризик 

 

Ризик од промене курсева страних валута 

 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних валута који 

проистиче из пословања са различитим валутама.  

Ризик од промене цена 

 

Друштво није изложено ризику промена власничких хартија од вредности с обзиром да Друштво нема 

улагања класификована у билансу стања као расположива за продају или као финансијска средства по фер 

вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.  

Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у великој мери су 

независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик од промена фер вредности каматне стопе може 

проистицати само из позајмљених средстава.  

(б) Кредитни ризик  

Друштво није имало значајнију концентрацију кредитног ризика, али она јача с' обзиром да се наплата врши 

у ратама, а све су учесталији проблеми наплате услед свеопште неликвидности.  Продаја у промету на мало 

обавља се готовински или путем кредитних/платних картица.   

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код готовине 

и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и финансијским 

институцијама; ризику у трговини на велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања и преузете 

обавезе.  

 

(ц) Ризик ликвидности 

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и хартија од 

вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту. Друштво ће како у досадашњем, рако и 

у будућем пословању тежити минимизирању овог ризика. 
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Управљање ризиком капитала 

 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 

периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 

интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи 

трошкове капитала. 

 

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу коефицијента 

задужености (gearing ratio). Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Друштва и његовог 

укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, 

као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се 

добија када се на капитал, исказан у билансу стања, дода нето дуговање. Коефицијент задужености за 2013. 

годину износи -0,36 (у 2012. години  0,05). 

 

Пад коефицијента задужености у 2013. години резултирао је првенствено услед отплате постојећих 

кредитних обавеза без додатног задуживања по истом основу. 

 

7. СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 

 

По Понуди за стицање сопствених акција од свих акционара, која је достављена свим акционарима Друштва 

и објављена на законом прописани начин, и која је трајала у периоду од 28.05.-11.06.2013. године, а све 

сагласно Одлуци Скупштине акционара о стицању сопствених акција  бр. 959/08 од 18. априла 2013. године 

и  Одлуци Надзорног одбора о стицању сопствених акција бр. 1251/3 од  21. маја 2013. године, Друштво је 

стекло 228 сопствених акција (2,82733%).  

Након спроведеног поступка стицања сопствених акција Друштво  поседује укупно 806 сопствених акција, 

односно 9,99628% од укупног броја издатих акција 

 

8. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА 

ПОСЛОВНЕ ПОСЛОВНЕ 2013. ГОДИНЕ 

Друштво је до дана одобравања финансијских извештаја, у складу са Одлуком о поништавању сопствених 

акција бр. 37/13 од 29. новембра 2013. године донете од стране Надзорног одбора Друштва, поништило 806 

комада сопствених акција номиналне вредности 3.500,00 динара по једној акцији. Након поништења 

сопствених акција  постојеће акције су замењене емисијом 7.257 обичних акција нове номиналне вредности 

од 3.889,00 динара по једној акцији. Основни капитал Друштва након спроведене промене износи 

28.222.473,00 динара. Извршен је упис промене података у Централни регистар, депо и клиринг хартија од 

вредности. 

Надзорни одбор Друштва је на својој седници од 18. фебруара 2014. године, а на основу Одлуке Скупштине 

акционара број 01-3475 од 26. децембра 2013. године, донео одлуку остицању сопствених акција куповином 

од својих акционара под следећим условима: 

 максималан број акција који се стичу је 725 комада акција, односно 9,99035% од укупног броја 

емитованих акција 

 куповна цена акција – 10 хиљада динара по акцији 

 датум отварања понуде: 25. фебруар 2014. године 

 датум затварања понуде: 11. март 2014. године 

 

На дан израде овог извештаја Друштво има 725 комада сопствених акција, односно 9,99035% од укупног 

броја емитованих акција. 
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