
 

 

 

 

U skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o trţištu kapitala („Sluţbeni glasnik 

RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadrţini, formi i načinu objavljivanja 

godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sluţbeni glasnik 

RS“ broj 14/2012) 

REČ NARODA AD POŢAREVAC 

MB: 20153091 

objavljuje 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 

za 2013. godinu 

 

 

 

Poţarevac, 29.04.2014. godine 
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Група рачуна,
Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

А К Т И В А

А.

на дан 20 године

Седиште:

БИЛАНС СТАЊА

Назив:

рачун

4 5 6

Текућа година Претходна годинаАОП
Напо-
мена
број

СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) 

00

001

008

НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛI.

III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА,IV.
ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА

1. Некретнине, постројења и опрема

2. Инвестиционе некретнине

V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
(010+011)

1.

2.

Учешћа у капиталу

Остали дугорочни финансијски пласмани

Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) 

I. ЗАЛИХЕ

СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ ИII.
СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

1. Потраживања

2. Потраживања за више плаћен порез на добитак

3. Краткорочни финансијски пласмани

5. Порез на додату вредност и активна
временска разграничења

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА

Ђ. УКУПНА АКТИВА

ВАНБИЛАНСНА АКТИВАE.

(001+012+021) 

(022+023) 

002

003

004

005

006

007

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

020, 022, 023, 026, 027

01 без 012

(део), 028 (део), 029

021, 025, 027 (део)
и 028 (део)

030 до 032, 039 (део)

033 до 038, 039 (део)

10 до 13, 15

20, 21 и 22

23 минус 237

24

27 и 28 осим 288

288

29

88

- у хиљадама динара -

(006+007+008) 

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ
Попуњава Агенција за привредне регистре

Врста
посла

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

Прилог 1 

GOODWILLII.

3. Биолошка средства

022

023

012

024, 027 (део),
028 (део)

минус 037

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ ИIII.
ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)

14

осим 223

4. Готовински еквиваленти и готовина

223

024

025

1331.12.

1 0 4 3 5 3 7 7 42 0 1 5 3 0 9 1

TAKOVSKA 5, POŽAREVAC

NIPD REČ NARODA A.D. POŽAREVAC

4.927 733

4.927 733

4.927 733

3.431 3.721

2.323 2.462

50 21

1.058 1.238

8.362 4.454

8.362 4.454

6 3 9 1  

3.435 3.721

4



У Лице одговорно за састављање

дана

Законски заступник
финансијског извештаја

Група рачуна,
Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

П А С И В А

А.

рачун

4 5 6

Текућа година Претходна година
АОП

Напо-
мена
број

КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 

30

101

ОСНОВНИ КАПИТАЛI.

II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

102

10331

- у хиљадама динара -

III. РЕЗЕРВЕ 10432

IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105330 и 331

VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

106

34

VIII. ГУБИТАК

107

35

IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

108

037 и 237

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(112+113+116)

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

110

40

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

111

41 (114+115) 

1. Дугорочни кредити

112

113

2. Остале дугорочне обавезе

III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(117+118+119+120+121+122)

1. Краткорочне финансијске обавезе

115

42 осим 427

116

43 и 44 3. Обавезе из пословања

109

114

5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и
и осталих јавних прихода и пасивна временска

117

47, 48 осим 481

4. Остале краткорочне обавезе

118

45 и 46

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

119

498

Г. УКУПНА ПАСИВА

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВАD

(101+111+123) 

120

121

89
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године

М.П.

2. Обавезе по основу средстава намењених продаји
и средстава пословања које се обуставља

6. Обавезе по основу пореза на добитак 122

123

414, 415

41 без 414 и 415

427

481

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике ("Службени гласник РС", бр 114/06, 5/07, 119/08 и 2/10)

V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ
332

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ
333

125

124

и 49 осим 498 разграничења

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

POŽAREVCU

11.02.2014

5.385 2.125

1.058 1,058

3.641

1.099 1.099

413 32

2.305 2.289

2.305 2.289

981 1.124

509 467

815 698

672 40

8.362 4.454



Матични број Шифра делатности

Попуњава правно лице - предузетник

HSFormular © 2002-2010 Handy soft

Група
- у хиљадама динара -

Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

1. Приходи од продаје
2. Приходи од активирања учинака и робе

А.

у периоду од до . године

Седиште

БИЛАНС  УСПЕХА

Назив

рачун

4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

3. Повећање вредности залиха учинака
4. Смањење вредности залиха учинака

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ I.

5. Остали пословни приходи

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ II.

2. Трошкови материјала
1. Набавна вредност продате робе

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
4. Трошкови амортизације и резервисања
5. Остали пословни расходи

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

 III.

 IV.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

 V.

 VI.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

ОСТАЛИ РАСХОДИ

 VII.

 VIII.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

 IX.

 X.

(208 до 212) 

(201-207) 

(207-201) 

(213-214+215-216+217-218) 

рачуна,

(214-213-215+216-217+218) 

(202+203+204-205+206) 

57, 58

67, 68

56

66

53 и 55
54
52
51
50

64 и 65
631
630
62

60 и 61
201
202

204
203

206
205

208

207

209
210
211
212

214

213

216

215

218

217

219

220

221

222

ПИБ

Врста

Попуњава Агенција за привредне регистре

посла

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

Прилог 2 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XI.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII.

69 - 59

59 - 69

201331.12.01.01.

1 0 4 3 5 3 7 7 46 3 9 1  2 0 1 5 3 0 9 1

TAKOVSKA 5, POŽAREVAC
NIPD REČ NARODA A.D. POŽAREVAC

17.631 18.408
17.519 17.639

112 769

17.872 18.157

1.019 1.232
12.391 11.730

88 87
4.374 5.108

251

241

11 7

63

139 74

233

391



У

Лице одговорно за састављањедана Законски заступник

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊАБ.

финансијског извештаја

721

(219-220+221-222) 

(220-219+222-221) 224

223

226

225

228

227

229

године
М.П.

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊАВ.

ПОРЕЗ НА ДOБИТАКГ.

1. Порески расход периода

Одложени порески расходи периода2.

Одложени порески приходи периода3.

Д. Исплаћена лична примања послодавцу

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) 

Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) 

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ
ПРАВНОГ ЛИЦА

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

Основна зарада по акцији1.

Умањена (разводњена) зарада по акцији2.

722

722

723
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230

231

232

233

234

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике ("Службени гласник РС", бр 114/06, 5/07, 119/08 и 2/10)

233

391

33
23

11

POŽAREVCU

11.02.2014

177

380
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- износи у хиљадама динара - 

за 20 годину

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС

Група
рачуна,
рачун

О П И С
Озн.
за

АОП
Исправка Нето

1 2 3 4 5

01 Нематеријална улагања

606

Попуњава правно лице - предузетник

Попуњава Агенција за привредне регистре

Матични број Шифра делатности ПИБ

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
Врста
посла

Назив :

Седиште :

Прилог 5 

О П И С
Озн.
за

АОП
Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 601

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Број страних (правних или физичких) лица која4.
имају учешће у капиталу

Просечан број запослених на основу стања крајем5.
сваког месеца (цео број)

2. Ознака за величину (ознака од 1 до 3)

3. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)

602

603

604

605

II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА,
ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

1.

Стање на почетку године1.1.

Повећања (набавке) у току године1.2.

Смањења у току године1.3.

Ревалоризација1.4.

Стање на крају године (606+607-608+609)1.5.

2. Некретнине, постројења, опрема
и биолошка средства02

607

608

609

610

(кол. 4 - 5)вредностиБруто

6

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Стање на почетку године2.1.

Повећања (набавке) у току године2.2.

Смањење у току године2.3.

Ревалоризација2.4.

Стање на крају године (611+612-613+614)2.5.

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

611

612

613

614

615

13

2 0 1 5 3 0 9 1

TAKOVSKA 5, POŽAREVAC

NIPD REČ NARODA A.D. POŽAREVAC

1 0 4 3 5 3 7 7 46 3 9 1  

12 12
21
22

1414

2.142 1.409 733

88 88

4.282 4.282
6.336 1.409 4.927



III СТРУКТУРА ЗАЛИХА - износи у хиљадама динара - 

Група
рачуна,
рачун

О П И С
Озн.
за

АОП
Текућа Претходна

1 2 3 4 5

10 Залихе материјала1.

годинагодина

11 Недовршена производња2.

12 Готови производи3.

13 Роба4.

14 Стална средства намењена продаји5.

15 Дати аванси6.

СВЕГА7.

617

616

619

618

621

620

622

IV СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА - износи у хиљадама динара - 

Група
рачуна,
рачун

О П И С
Озн.
за

АОП

1 2 3 4 5

300 Акцијски капитал1.

у томе: страни капитал

303 Државни капитал

3.

304 Друштвени капитал

4.

305 Задружни удели

5.

309 Остали основни капитал

6.

СВЕГА8.

624

623

630

629

632

631

633

301

302

Удели друштва са ограниченом одговорношћу

Улози чланова ортачког или командитног друштва

626

625

628

627

2.

у томе: страни капитал

у томе: страни капитал

7.

Текућа
година

Претходна
година

(616+617+618+619+620+621=013+014) 

(623+625+627+629+630+631+632=102) 

V СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА - износи у хиљадама динара - 

Група
рачуна,
рачун

О П И С
Озн.
за

АОП
Текућа Претходна

1 2 3 4 5

Обичне акције1.

годинагодина

Број обичних акција1.1.

део 300 Номинална вредност обичних акција - укупно1.2.

Приоритетне акције2.

део 300

СВЕГА - номинална вредност акција3.

634

635

637

636

638
(635+637=623) 

број акција као цео број 

30

2.1.

2.2.

Број приоритетних акција

Номинална вредност приоритетних акција - укупно

300
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1,058 1,058

1,058 1,058

2,116 2,116
1,058 1,058

1,058 1,058



VI ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ - износи у хиљадама динара - 

Група
рачуна,
рачун

О П И С
Озн.
за

АОП
Текућа Претходна

1 2 3 4 5

20 Потраживања на основу продаје (стање на крају године 639 <= 016)1.

годинагодина

451

Обавезе из пословања (стање на крају године 640 <= 119)2.

452

Потраживања у току године од друштaва за осигурање за накнаду штете 3.

461, 462 и

Порез на додату вредност - претходни порез4.

465

Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)5.

47

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада6.

Контролни збир12.

640

639

642

641

644

643

650(од 639 до 649) 

(дуговни промет без почетног стања)

(годишњи износ по пореским пријавама)

(потражни промет без почетног стања)

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 7.
(потражни промет без почетног стања)

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог8.
(потражни промет без почетног стања)

Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца9.
(потражни промет без почетног стања)

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима10.
(потражни промет без почетног стања)

Обавезе за ПДВ11.
(годишњи износ по пореским пријавама)

43

део 228

27

43

450

723

645

646

647

648

649

VII ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ - износи у хиљадама динара - 

Група
рачуна,
рачун

О П И С
Озн.
за

АОП
Текућа Претходна

1 2 3 4 5

513 Трошкови горива и енергије1.

годинагодина

53

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)2.

536, 537

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада3.

556

Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора4.

део 560, део

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (бруто)5.

део 579

Остали лични расходи и накнаде6.

Контролни збир21.

652

651

654

653

656

655

671(од 651 до 670) 

на терет послодавца

Трошкови производних услуга7.

Трошкови закупнина8.

Трошкови закупнина земљишта9.

Трошкови истраживања и развоја10.

Трошкови амортизације11.

520

521

522, 523,

526

529

562

657

658

659

660

661

Трошкови премија осигурања12.

Трошкови платног промета13.

Трошкови чланарина14.

Трошкови пореза15.

Трошкови доприноса16.

Расходи камата17.

Расходи камата и део финансијских расхода18.

Расходи камата по кредитима од банака и дфо19.

Расходи за хуманитарне, културне, здравствене, образовне,20.
научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за
спортске намене

561 и део 562

део 560, део
561 и 562

524 и 525

540

552

553

554

555

662

666

663

664

665

667

668

669

670

533, део 540
и део 525

део 533, део
540 и део 525
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2.317 2.435
980 1.124

431 483

5.414 6.414

6.719 5.792

813 770

1.796 1.454

600 1.139

3.114 2.905

22.184 22.516

711 836
9.327 8.016

1.670 1.435

818 1.704

576 575
3.669 4.268

88 87
85 95
66 155
25 46
48 47

11 7

11 7

17.105 17.278



У

дана

Лице одговорно за састављање Законски заступник
финансијског извештаја

VIII ДРУГИ ПРИХОДИ - износи у хиљадама динара - 

Група
рачуна,
рачун

О П И С
Озн.
за

АОП
Текућа Претходна

1 2 3 4 5

60 Приходи од продаје робе1.

годинагодина

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација2.

Приходи по основу условљених донација3.

Приходи од закупнина за земљиште4.

Контролни збир9.

673

672

676

675

677

680(од 672 до 679) 

и повраћаја пореских дажбина

Приходи од чланарина5.

Приходи од камата6.

Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама7.

640

641

651

678

679

део 660,
део 661, 662
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део 650

део 660,
део 661 и
део 662 и осталим финансијским организацијама

део 660,
део 661 и
део 669

Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку8.

674

О П И С
Озн.
за

АОП
Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза) 681

IX ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Државна додељивања за премије, регрес и4.
покриће текућих трошкова пословања

Лична примања предузетника из нето добитка7.
(попуњавају само предузетници)

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине
682

683

684

685

- износи у хиљадама динара - 

(укупан годишњи износ према обрачуну)

3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања
за изградњу и набавку основних средстава и
нематеријалних улагања

5. Остала државна додељивања

6. Примљене донације из иностранства и друга
бесповратна средства у новцу или натури од
иностраних правних и физичких лица

9. Контролни збир (од 681 до 687) 688

686

687

М.П.

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике ("Службени гласник РС", бр 114/06, 5/07, 119/08 и 2/10)

566

566

POŽAREVCU

11.02.2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
 PRIVREDNOG DRUŠTVA 

"REĈ NARODA" AD, POŢAREVAC 
za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Požarevcu, dana 20.02.2014. godine.
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1.OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 
 
Novinsko izdavaĉko privredno društvo „REĈ NARODA“ AD,Požarevac, je otvoreno akcionarsko društvo 
sa sedištem u Požarevcu u Ulici Takovskoj broj 5.   
 
Društvo je osnovano 10.02.2006.godine. 
 
Javno novinsko Društvo “Reĉ Naroda“ Požarevac je na aukciji održanoj u Beogradu 31.05.2007.godine 
kupio konzorcijum fiziĉkih lica (70% kapitala) koji je sa Agencijom za privatizaciju zakljuĉio Ugovor o 
prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije. 
 
Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije BD121010/2007 od 28.09.2007.godine došlo je 
do statusne promene,kao i promene pravne forme.Javno novinsko preduzeće „Reĉ Naroda“ AD, 
Požarevac se transformiše iz javnog preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo.Dolazi do promene 
poslovnog imena u Novinsko izdavaĉko privredno društvo „Reĉ Naroda“ AD, Požarevac. 
 
Pretežna delatnost društva je delatnost novinskih agencija.Pored navedene pretežne delatnosti,društvo je 
registrovano i za obavljenje sledećih delatnosti:izdavanje novina, izdavanje knjiga,brošura,muziĉkih knjiga 
i drugih publikacija itd. 
 
Proseĉan broj zaposlenih u 2013.godini je 14 radnika. 
 
Registarski broj BD 20153091 
Poreski identifikacioni broj (PIB) 104553774 
 
Raĉunovodstvni softver 
 
Finansijsko raĉunovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za 
analitiĉko i sintetiĉko sagledavanje poslovnih promena. Glavna knjiga finansijskog raĉunovodstva vodi se 
u Društvu i odgovara naĉelima urednog knjigovodstva.  
 
Interna kontrola 
 
Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni deo i odvija se u skladu sa neophodnim 
uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mesta.  
 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni na dan 31.decembra 2013. godine odobreni su od strane 
rukovodstva Društva 26.02. 2014. godine.  
 
2.OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  
 
VoĊenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, 
prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrši se u skladu sa zakonskom i 
profesionalnom regulativom, koja podrazumeva  primenu Zakona o raĉunovodstvu i reviziji ("Službeni 
glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009),  Okvir za prpremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja ("Okvir"), 
MeĊunarodne raĉunovodstvene standarde ("MRS"), odnosno MeĊunarodne standarde finansijskog 
izveštavanja ("MSFI"), kao i Tumaĉenja koja su sastavni deo standarda, izdata od strane Odbora za 
meĊunarodne raĉunovodstvene standarde (IASB) i Komiteta za tumaĉenje meĊunarodnog finansijskog 
izveštavanja (IFRIC).  
Prevod Okvira, MRS i MSFI i Tumaĉenja, izdaitih od strane Odbora za meĊunarodne raĉunovodstvene 
standarde i Komiteta za tumaĉenja meĊunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, rešenjem Ministra 
finansija  objavljuje se u Službenom gasniku RS. Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012. 
godinu nisu prevedene niti objavljene sve važeće promene u standardima i tumaĉenjima.  
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Usled toga, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo za godinu koja se završava 31.12.2013. 
godine, nije u potpunosti primenilo MRS, MSFI i tumaĉenja koja su na snazi. Imajući u vidu materijalno 
znaĉajne efekte koje odstupanja raĉunovodstvenih propisa RS od MSFI i MRS mogu imati na realnost i 
objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu smatrati finansijskim 
izveštajima sastavljenim u potpunosti u saglasnosti sa MSFI i MRS.  
 
Po odredbama Zakona o raĉunovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju MeĊunarodne 
raĉunovodstvene standarde od 1. januara 2004. godine. 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja 
 
Priloženi finansijski izveštaji su prikazani u formi koja je propisana Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( Službeni glasnik 
RS, br. 114/2006,119/2008 i 2/2010). 
 
Iznosi u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara (RSD), to jest u valuti koja predstavlja 
zvaniĉnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.   
 
Raĉunovodstveni metod  
 
Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška, odnosno po metodu 
prvobitne nabavne vrednosti, osim u sluĉajevima kada MSFI ne zahtevaju drugaĉiji osnov vrednovanja na 
naĉin koji je opisan u znaĉajnim raĉunovodstvenim politikama.  
 
Naĉelo stalnosti poslovanja 
 
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu naĉela stalnosti poslovanja.   
 
3.PREGLED ZNAĈAJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA I RAĈUNOVODSTVENA NAĈELA 
 
Raĉunovodstvena naĉela  
 
Bilansna naĉela koja se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja su sledeća:  
 
(a)  Naĉelo stalnosti 
 
/i/ Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu naĉela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da imovinski, 
finansijski i prinosni položaj preduzeća omogućuje opstanak društva  u dužem vremenskom periodu, da 
stanje u privredi i buduće mere ekonomske i monetarne politike neće imati znaĉajan negativan uticaj na 
budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva. 
 
(b)  Naĉelo doslednosti 
 
Ovo naĉelo podrazumeva da se naĉin procenjivanja i klasifikacija  u dužem vremenskom razdoblju ne 
menja, osim ako je oĉigledno, na osnovu znaĉajne promene prirode poslovanja entiteta, ili pregleda 
njegovih finansijskih izveštaja, da bi drugaĉij procenjivanje ili klasifikacija bila prikladnija po kriterijumima iz 
MRS 8, što se obelodanjuje u Napomenama uz finansijske izveštaje.   
 
(c)  Naĉelo impariteta (opreznosti) 
 
Naĉelo impariteta (nejednake vrednosti) koje zahteva bilansiranje imovine po najnižoj, a obaveza po 
najvišoj vrednosti što ima za posledicu odmeravanja rashoda na više, a prihoda na niže, kao i uzimanje u 
obzir obezvreĊenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak. 
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(d)  Naĉelo uzroĉnosti prihoda i rashoda  
 
Prema naĉelu uzroĉnosti prihoda i rashoda  uzimaju se  u obzir svi prihodi i svi rashodi datog 
obraĉunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata 
plaćanja po osnovu rashoda. 
 
(e) Naĉelo pojedinaĉnog  procenjivanja imovine i obaveza 
 
Pri ovom naĉelu eventualna grupna procenjivanja radi racionalizacije proistiĉe iz pojedinaĉnog 
procenjivanja. 
 
(f) Naĉelo identiteta bilansa 
 
Ovo naĉelo zahteva da  bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identiĉan 
zakljuĉnom bilansu za prethodnu godinu. 
 
Pregled znaĉajnih raĉunovodstvenih politika  
 
Osnovne raĉunovodstvene politike koje se koriste za sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu su 
sledeće: 
 
 
3.1. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva  
 
Nekretnine, postojenja i oprema su materijalna sredstva koja preduzeće drži za upotrebu, u proizvodnji ili 
za isporuku ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili administrativne svrhe i za koje se 
oĉekuje da će se koristiti duže od jednog obraĉunskog perioda. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo (a) kada je verovatno da će buduće ekonomske 
koristi po osnovu tog sredstva priticati u preduzeće i (b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog 
sredstva može pouzdano da se izmeri. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema poĉetno se mere po nabavnoj vrednosti. Komponente nabavne vrednosti 
su: fakturna vrednost dobavljaĉa umanjena za sve rabate sadržane u raĉunu, uvozne dažbine i druge 
javne prihode koji se ne refundiraju kao i svi drugi direktno pripisivani troškovi neophodni za dovodjenje 
tog sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. 
 
Sredstvo izgraĊeno u sopstvenoj režiji priznaje se po ceni koštanja, pod uslovom da ona ne prelazi tržišnu 
vrednost.  
Revalorizovana vrednost nekretnina na dan 1. januara 2004. godine je u skladu sa MSFI 1 priznata kao 
njihova verovatna vrednost na taj dan,  za potrebe sastavljanja poĉetnog bilansa stanja u skladu sa MSFI. 
Efekat izvršene revalorizacije nekretnina iskazan je u okviru revalizacionih rezervi. 
 
Posle poĉetnog prizvanja stavke nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuju se po nabavnoj vrednosti  
umanjenu za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti 
po osnovu gubitaka zbog obezvredjivanja.  
 
Ova  sredstva su na dan 31. decembra  2013. godine iskazana su po procenjenoj vrednosti jer je u 
privrednom društvu po nalogu Ministarstva privrede sprovedena ukupna procena kapitala na dan 
30.11.2013. godine, umanjenoj za ispravku vrednosti. 
 
Troškovi održavanja, popravke i zamene manjih delova opreme se uraĉunavaju u troškove održavanja u 
momentu nastajanja. 
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Naknadna ulaganja pri rekonstrukciji, adaptaciji ili drugoj dogradnji pripisuju se vrednosti sredstava ukoliko 
se tim ulaganjem povećava kapacitet sredstva, produžava korisni vek upotrebe, poboljšava kvalitet 
proizvoda ili menja namena sredstva. 
 
Dobitak ili gubitak nastao prilikom otuĊivanja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se na teret ostalih 
prihoda/rashoda. 
 
a) Amortizacija 
 
Osnovica za obraĉun amortizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  je nabavna 
vrednost, odnosno revalorizovana vrednost.Obraĉun amortizacije poĉinje od narednog meseca od kada 
se ova sredstva stave u upotrebu.  
 
GraĊevinski objekti, postrojenja, oprema i nematerijalna ulaganja amortizuju se primenom proporcionalne 
metode amortizacije. 
 
Shodno procenjenom veku korišćenja za znaĉajnija osnovna sredstva koja  su u aktuelnoj primeni koriste 
se sledeće stope amortizacije: 
 

Amortizacione grupe Stope 

  

GraĊevinski objekti zgrada "Reĉ Naroda" 1,8% 

Ostali graĊevinski objekti 5% 

Raĉunari i raĉunarska oprema 20% 

Automobili 14% 

Foto aparat 10% 

Kancelarijska oprema 20% 

KlimeOstala nepomenuta sredstva 10% 

 
3.3. Finansijski instrumenti  
 
a) Finansijski plasmani i potraţivanja 
 
Uĉešća u kapitalu procenjuje se : po nominalnoj (knjigovodsvenoj) vrednosti kada su data u dinarima ; b) 
po berzanskoj ceni na dan bilansa,  ako su izražena u akcijama koje se kotiraju na berzi.  Pozitivni efekati 
se evidentiraju u korist revalorizacione rezerve, a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacione 
rezerve, a ukoloko  te rezerve nema na teret rashoda obezvreĊenja; c) ako su izražena u stranoj valuti 
preraĉunavaju se na srednji kurs na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist 
finansijskih prihoda a negativne kursne razlike na teret finansijskih rashoda. 
 
Krediti se procenjuju po nominalnoj vrednosti umanjenoj indirektno za eventualni gubitak, a direktno za 
nastale i dokumentovane smanjene vrednosti. 
 
Hartije od vrednosti, otkupljene sopstvene akcije i udeli procenjuju se po nabavnoj vrednosti 
(knjigovodstvenoj)  ili tržišnoj  vrednosti  ako je ona niža.  
 
Dugoroĉne hartije od vrednosti  ukljuĉene u listu kotacije na berzi  vrednuju se po prodajnoj berzanskoj 
ceni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni na ter. 
Trajno obezvreĊenje ovih sredstava evidentira se na teret ostalih rashoda.  
 
Kratkoroĉne hartije od vrednosti ukljuĉene na listu kotacije berze efekata vrednuju se po berzanskoj ceni 
na dan bilansa. Pozitivni efekti promene cene hartije od vrednosti evidentiraju se u korist finansijskih 
prihoda,  a negativni na teret finansijskih rashoda. 
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Finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti procenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan 
bilansa. 
 
Kratkoroĉna potraživanja priznata su po njihovoj nominalnoj vrednosti  umanjenoj za  ispravke vrednosti  
nenaplativih potaživanja na teret bilansa uspeha na osnovu procene rukovodstva Društva. 
 
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko raĉuna ispravke 
vrednosti na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoroĉnih plamana donosi Upravni odbor 
preduzeća. Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost 
izvesna i dokumentovana - Preduzeće nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanja 
je prethodno bilo ukljuĉeno u prihode Preduzeća. 
 
Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog komisije za popis potraživanja i kratkoroĉnih 
plasamana donosi Upravni odbor Preduzeća. 
 
b) Obaveze 
 
Dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija procenjuju se po 
nominalnoj vrednosti. Obaveze u stranoj valuti procenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan 
bilansa.  
 
Zastarele obaveze ukidaju se u korist prihoda. 
 
3.4. Zalihe 
 
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se po nabavnoj 
vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljaĉa i zavisne troškove nabavke. 
 
Obraĉun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po proseĉnoj nabavnoj 
ceni. 
 
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe niža od 
knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni, a razlika se evidentira na 
teret rashoda po osnovu obezvreĊenja. Neto prodajna cena je prodajna cena na dan procene umanjena 
za dažbine, troškove prodaje, kao i za troškove dovršavanja proizvoda u sluĉaju nedovršene proizvodnje.  
 
Stavljanjem u upotrebu alat  i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.  
 
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost otpisuju se na 
teret rashoda po osnovu obezvreĊenja u okviru finansijskog raĉunovodstva. Zalihe uĉinaka koje nemaju 
upotrebnu vrednost otpisuju se na teret raĉuna 983 u okviru obraĉuna troškova i uĉinaka. 
 
Stalna sredstva namenjena prodaji su nabavljene nekretnine, postrojenja i oprema radi prodaje, a 
vrednuju se po nabavnoj vrednosti.  
 
Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema dela 
preduzeća ĉije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrednosti. 
 
Ako poĉetna vrednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj ceni umanjenoj za troškove prodaje vrši se 
procenjivanje po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklaĊivanja vrednosti, a negativni efekti 
procene su rashodi po osnovu obezvreĊenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namenjena 
prodaji i poslovanja koja prestaju).   
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3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti i AVR 
 
U bilansu novĉanih tokova pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina i 
sredstva na raĉunima  kod poslovnih banaka.  
 
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne 
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. 
 
Aktivna vremenska razgraniĉenja obuhvataju unapred plaćene odnosno fakturisane troškove i prihode 
tekućeg perida koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.   
 
3.6. Kapital  

 
Kapital  obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), 
revalorazacione rezerve i nerasporeĊeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine. 
 
Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrednosti kapitala. 
 
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti odnosno. 
  
Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na nerasporeĊeni dobitak kada se to sredstvo potpuno 
amortizuje ili proda.  
 
3.7. Dugoroĉna rezervisanja  
 
Dugoroĉna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova  rizika proisteklih iz prethodnog 
poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama, a odnose se na :rezervisanja za troškove u 
garantnom roku po osnovu prodatih uĉinaka za koje je obraĉunat prihod u punom iznosu, rezervisanja za 
troškove obnavljanja prirodnih bogatstva, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za 
troškove restruktuiranja i ostala rezervisanja za verovatne troškove. 
 
Ova rezervisanja Društvo  procenjuje na bazi stvarno oĉekivanih troškova, a ukida ih u korist prihoda u 
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoroĉna rezervisanja za 
pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.     
 
Rezervisanje je obaveza koja je neizvesna u pogledu roka i iznosa. Društvo  priznaje rezervisanja u 
sledećim sluĉajevima: a) kada postoji sadašnja obaveza (pravna ili stvarna) nastala kao rezultat prošlog 
dogadjaja;  b) kada je verovatno da će odliv resursa biti potreban za izmirenje obaveza i c) kada iznos 
obaveze može pouzdano da se proceni. 
 
Rezervisanje se ne priznaje za buduće poslovne gubitke. 
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno oĉekivanih troškova, a smanjujuje ih  u momentu 
nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoroĉna rezervisanja ukidaju se u 
korist ostalih prihoda. 
 
3.8. Obaveze za porez na dodatnu vrednost i pasivna vremenska razgraniĉenja  
 
Porez na dodatu vrednost iskazuje se kao porez na dodatu vrednost obraĉunat od strane dobavljaĉa i po 
osnovu uvoza u iznosu koji nije kompenziran sa obraĉunatim porezom na dodatu vrednost kupcima. 
Republika Srbija je uvela Porez na dodatnu vrednost sa poĉetkom primene od 1. januara 2005. godine. 
Opšta PDV stopa iznosi 20%, dok niža stopa je 8%. 
Pasivna vremenska razgraniĉenja  obuhvataju: unapred obraĉunati troškovi, obraĉunati prihodi budućeg 
perioda, odloženi prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,  razgraniĉeni troškovi nabavke i 
donacije.     
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Vrednost sredstava dobijenih kroz donacije se inicijalno evidentira kao razgraniĉeni prihod u okviru 
obaveza u bilansu stanja, koji se umanjuje u korist bilansa uspeha, u periodu kada se na teret bilansa 
uspeha evidentiraju troškovi vezani za korišćenje sredstava primljenih iz donacija. 
 
Donacije primljene u novcu, koje pokrivaju jedan obraĉunski period i namena im je da pokriju troškove 
Društva  nastale u tom periodu, odnosno ako su namenjene za povećanje prihoda, odmah se prihoduju. 
 
3.9. Prihodi  i rashodi 
 
Prihodi od prodaje robe i uĉinaka se priznaju u visini fakturisane prodajne vrednosti (fakturisana 
realizacija) po odbitku svih popusta i poreza u skladu sa MRS 18. 
  
Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija priznaju se u visini primljenih premija, subvencija, 
dotacija i donacija. Ako je donacija primljena u materijalu i osnovnim sredstvima ili u gotovu za nabavku 
materijala ili osnovnih sredstava u prihod se priznaje deo donacije koji je jednak trošku utrošenog 
materijala nabavljenog iz donacije, odnosno koji je jednak troškovima amortizacije osnovnog sredstva 
pribavljenog iz donacije u skladu sa MRS 20. 
 
Drugi poslovni prihodi obuhvataju prihod od zakupnina, ĉlanarina, tantijema i ostali prihodi, a priznaju se 
kada su naplaćeni ili fakturisani. 
 
Ostali prihodi obuhvataju dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, uĉešća u 
kapitalu, dugoroĉnih hartija od vrednosti i od prodaje materijala, kao i viškova utvrĊenih popisom osim 
viškova uĉinaka, naplatu otpisanih potraživanja, prihode od smanjenja obaveza i ukidanja dugoroĉnih 
rezervisanja. 
 
Prihodi od usklaĊivanja vrednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte povećanja vrednosti nematerijalnih 
ulaganja i osnovnih sredstava do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva u skladu sa MRS 16 i 
MRS 36. 
 
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, dividende i ostale prihode ostvarne iz 
odnosa sa zavisnim i povezanim pravnim licima. Ovi prihodi se vrednuju u skladu sa MRS 18 i drugim 
relevantnim MRS. 
 
Poslovni rashodi obuhvataju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, troškove goriva i 
energije, troškove zarada, naknada i ostalih liĉnih primanja, troškove proizvodnih usluga, troškove 
amortizacije, troškove rezervisanja i nematerijalne troškove. 
 
Ostali rashodi obuhvataju gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, osnovnih 
sredstava, uĉešća u kapitalu i hartija od vrednosti, prodaje materijala, manjkova osim manjkova uĉinaka i 
druge nepomenute rashode. 
 
Rashodi po osnovu obezvreĊenja imovine obuhvataju negativne efekte usklaĊivanja vednosti 
nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, dugoroĉnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrednosti 
i potraživanja u skladu sa MRS 36, MRS 16 i MRS 38. 
 
Finansijski rashodi obuhvataju finansijske rashode iz odnosa u zavisnim i povezanim pravnim licima, 
rashode kamata, negativne kursne razlike i ostale finansijske rashode. 
 
3.10. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u društvu  u vezi sa pozajmljivanjem. 
Troškovi pozajmIjvanja mogu da ukljuĉe:  (a) kamatu na dozvoljeno prekoraĉenje na raĉunu i kratkoroĉna i 
drugoroĉna pozajmljivanja; amortizaciju eskonta ili premija u vezi sa pozajmljivanjem. 
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3.11. Porezi i doprinosi 
 
a) Tekući  porez na dobitak 
 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obraĉunava i plaća u skladu sa propisima Srbije. Procenjeni 
meseĉni akontacioni iznos poreza koji utvrĊuje poreski organ plaća se svakog meseca. Konaĉan obraĉun 
utvrdjuje se poreskim bilansom i Poreskom prijavom za akontaciono - konaĉno utvrĊivanje poreza na 
dobit preduzeća po stopi od 15% na utvrĊenu poresku osnovicu koja obuhvata dobit iz bilansa uspeha 
usklaĊenu za odreĊene rashode i prihode, kapitalne dobitke i gubitke saglasno poreskim propisima.  
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne daje mogućnost  da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza u prethodnim periodima. Gubici iz tekućeg perioda iskazani u 
poreskom bilansu mogu se koristiti  za umanjenje poreske osnovice budućih obraĉunskih perioda ali ne 
duže od deset godina.  
 
b) Odloţena poreska sredstva i obaveze  
 
Odložena poreska sredstva i obaveze se utvrĊuju na bazi privremenih razlika korišćenjem metode 
obaveza koje nastanu izmeĊu poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u 
finansijskim izveštajima.  
 
c) Odloţeni porez na dobitak 
 
Odloženi porez na dobit se utvrĊuje korišćenjem metode utvrĊivanja obaveza prema bilansu stanja, za 
privremene razlike proizašle iz razlike izmeĊu poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i 
njihove knigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su 
nakon tog datuma stupile na snagu, se koriste za utvrĊivanje razgraniĉenog iznosa poreza na dobit. 
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska 
potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte prenetog gubitka i poreskih kredita na 
poreski bilans društva, koji se mogu prenosti, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit 
od koje se preneti poreski gubitak/ kredit može umanjiti.   
 
d) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata ukljuĉuju porez na imovinu, kao i druge poreze i doprinose u 
skladu sa republiĉkim  i opštinskim  propisima.  
 
3.12. Primanja zaposlenih 
 
Društvo, u normalnom toku poslovanja, vrši plaćanja republici Srbiji u ime svojih zaposlenih. Svi zaposleni 
u Društvu su deo  penzionog plana Republike Srbije. Svi doprinosi koji su obavezni po penzionom planu 
Vlade se piznaju kao trošak u periodu kada nastanu.  
 
 
 
 
 
a) Primanja zaposlenih 
 
Društvo ne poseduje sopstvene penzione fondove kao ni opcije u cilju isplate zaposlenima po mogućim 
osnovama. Društvo nema identifikovane obaveze na dan  bilansa tekuće godine,  po osnovu otpremnina 
za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada  nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u 
skladu sa zahtevima datim u MRS 19 "Primanja zaposlenih".  
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b) Troškovi socijalnog osiguranja 
 
Društvo snosi troškove zaposlenih koji se odnose na obezbeĊenje beneficija kao što su zdravstveno 
osiguranje, penziono osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i sliĉno.  
 
3.13. Uĉinci promena kurseva valuta  
 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preraĉunate u dinare po srednjem kursu utvrdjenom na 
MeĊubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. 
 
Monetarne i nemonetarne stavke sredstava i obaveza nabavljene u stranoj valuti priznaju se po srednjem 
kursu utvrdjenom na MeĊubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan nastanka transakcije. 
 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom 
preraĉuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha 
kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika. 
 
Kursevi najznaĉajnijih valuta koji su korišćeni prilikom preraĉuna pozicija bilansa stanja obuhvataju:  
 
 
 
 
 
 31.12.2013. 31.12.2012. 

   
EUR 114,6421 113,7183 
USD  86,1763 
CHF  94,1922 
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4.NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 
 
 
 
 

    U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

         

GraĊevinski objekti  4222   514 

Postrojenja i oprema  705   219 

Svega nekretnine postrojenja, oprema i biološka 
sredstva  4927 

  
733 

        

Stanje na dan 31. decembar  4927 
  

733 

 
Promene na nekretninama, postrojenjima, opremi i biološkim sredstvima: 

U hiljadama dinara 

  
GraĊevinski 

objekti 
Postrojenja i 

oprema 
Ukupno 

    

Nabavna vrednost na poĉetku godine 780 1.362 2.142 

Nabavna vrednost na kraju godine 4228 715 4.943 

    

Kumulirana ispravka vrednosti na poĉetku 
godine 266 1142 1408 

Ukupna povećanja 3715 495 4210 

Amortizacija 7 10 17 

Kumulirana ispravka vrednosti na kraju godine 7 10 17 

Neto vrednost: 4222 705   4927 

31. decembar 2013. godine 4222 705 4927 

31. decembar 2012. godine 514 219 733 

 
Obrazloženje: uvećanje vrednosti gradjevinskog objekta I opreme Privrednog društva je posledica 
procene imovine Privrednog društva koja je sprovedena po nalogu Ministarstva privrede, a u okviru 
priprema za privatizaciju Privrednog društva. 
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5.KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 
 

    U hiljadama dinara 

  Kupci u zemlji 
Druga 

potraţivanja 
Ukupno 

    

Bruto stanje na poĉetku godine 2830 27 2857 

Bruto stanje na kraju godine 2848 7 2855 

Ispravka vrednosti na poĉetku godine 395  395 

Ukupna povećanja 137  137 

Nove ispravke 137  137 

Ukupna smanjenja  20 20 

Prenos u prihode    

Ispravka vrednosti na kraju godine 532  532 

Neto stanje 2316 7 2323 

31.12.2013. godine 2316 7 2323 

31.12.2012. godine 2435 27 2462 

 
 
Usaglašenost kratkoroĉnih potraživanja: 
 

 
Usaglašenost 
u procentima 

Usaglašenost - kupci u zemlji 70% 

Usaglašenost - druga potraživanja 100% 

Svega  

 
 
6.POTRAŢIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK 
 

    U hiljadama dinara 

  2013.   2012. 

         

Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak  50   21 

         

Stanje na dan 31. decembar  50   21 
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7.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 

    U hiljadama dinara 

  2013.   2012. 

         

Tekući raĉuni  1045   1.227 

Blagajna  13   11 

         

Stanje na dan 31. decembar  1058   1.238 

 
8.POREZ NA DODATU VREDNOST I OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA 
 

    U hiljadama dinara 

  2013.   2012. 

          

Ostala aktivana vremenska razgraniĉenja  0   0 

        

Stanje 31. decembra   0   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.KAPITAL 
 

    U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        

Akcijski kapital  1058   1.058 

Svega osnovni i ostali kapital  1058   1.058 

Revalizacione rezerve po osnovu procene imovine  3641  0 

Svega revalizacione rezerve  3641  0 

NerasporeĊeni dobitak ranijih godina  1099   922 

NerasporeĊeni dobitak tekuće godine     177 

Svega nerasporeĊeni dobitak  1099   1.099 

Gubitak do visine kapitala ranijih godina  413   32 

Gubitak do visine kapitala tekuće godine      

Svega gubitak do visine kapitala  413   32 

        

Stanje na dan 31. decembar   5385   2.125 
 

 
Obrazloženje nastanka revalizacionih rezervi:  revalorozacione rezerve su nastale kao posledeca procene 
vrednosti kapitala NIPD „Reĉ naroda“ AD Požarevac na dan 30.11.2013. godine. 
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10.OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 

    U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        

Dobavljaĉi u zemlji  981   1.124 

Svega obaveze prema dobavljaĉima  981   1.124 

        

Stanje na dan 31. decembar   981   1.124 

 
11.OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE 
 

    U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim 
naknada koje se refundiraju  318 

  
291 

Obaveze za porez na zarade i naknade na teret 
zaposlenog  28 

  
34 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog  86 

  
71 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca  77 

  
71 

Svega obaveze po osnovu zarada i naknada zarada  509   467 

        

Stanje na dan 31. decembar   509   467 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA 
RAZGRANIĈENJA 
 

    U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike 
obraĉunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog 
poreza  815 

  
698 

Ukupno obaveze za porez na dodatu vrednost  815   698 

         

Stanje na dan 31. decembar   815   698 
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13.ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE 
 

    U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        

Odložene poreske obaveze po osnovu:       

razlike izmeĊu osnovice za obraĉun amortizacije u 
poslovnom i poreskom bilansu  672 

  
40 

         

Stanje na dan 31. decembar   672   40 

 
 
 
 
14.POSLOVNI PRIHODI 
 

    U hiljadama dinara 

   2013   2012. 

        
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem 
tržištu  17519 

  
17.639 

Ukupno prihodi od prodaje proizvoda i usluga  17519   17.639 

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, 
kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina  0 

  
566 

Ukupno prihodi od premija, subvencija, dotacija  0   566 

Ostali poslovni prihodi  112   203 

Ukupno drugi poslovni prihodi  112   203 

         

Stanje na dan 31. decembar   17631   18.408 
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15.POSLOVNI RASHODI 
 

   U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        

Troškovi materijala za izradu  155   288 

Troškovi ostalog materijala (režijskog)  153   108 

Troškovi goriva i energije  711   836 

Ukupno troškovi materijala  1019   1.232 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)  9328   8.016 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada 
na teret poslodavca  1670 

  
1.435 

Troškovi naknada fiziĉkim licima po osnovu ostalih 
ugovora  817 

  
1.704 

Ostali liĉni rashodi i naknade  576   575 

Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali 
liĉni rashodi  12391 

  
11.730 

Troškovi amortizacije  88   87 

Ukupno troškovi amortizacije i rezervisanja  88   87 

Troškovi usluga na izradi uĉinaka  2640   3.207 

Troškovi transportnih usluga  554   540 

Troškovi usluga održavanja  208   154 

Troškovi ostalih usluga  268   367 

Ukupno troškovi proizvodnih usluga  3670   4.268 

Troškovi neproizvodnih usluga  282   275 

Troškovi reprezentacije  151   185 

Troškovi premija osiguranja  85   95 

Troškovi platnog prometa  66   155 

Troškovi ĉlanarina  25   46 

Troškovi poreza  48   47 

Ostali nematerijalni troškovi  47   37 

Ukupno nematerijalni troškovi  704   840 

        

Stanje na dan 31. decembar  17872   18.157 

 
 
16.FINANSIJSKI RASHODI 
 

   U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        

Rashodi kamata  11   7 

        

Stanje na dan 31. decembar  11   7 
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17.OSTALI PRIHODI 
 

   U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

        

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme   

  
 

Naplaćena otpisana potraživanja  0   63 

Prihodi od smanjenja obaveza      

Ukupno ostali prihodi  0   63 

        

Stanje na dan 31. decembar  0   63 

 
 
18.OSTALI RASHODI 
 
 

   U hiljadama dinara 

   2013.   2012. 

ObezvreĊenje vrednosti postojenja I opreme   3     

ObezvreĊenje potraživanja i kratkoroĉnih finansijskih 
plasmana  136 

  
74 

Ukupno rashodi po osnovu obezvreĊenja imovine  139   74 

        

Stanje na dan 31. decembar  139   74 

 
 
19.PREGLED SUDSKIH SPOROVA 
 
Pregled sudskih sporova u toku koje druga pravna i fiziĉka lica vode protiv Društva na dan 31.12.2013. 
godine: 
 

Tuţilac Predmet spora 
Datum 

pokretanja 
spora 

Iznos po 
tuţbi 

Procena 
rukovodstva o 
ishodu spora 

JADRANKA ĆURĈIJA nakada štete 2006 2.981.867 

žalba apelacioni 
sud na ukupan 

iznos 

    

Glavnica sa 
kamatom  na 

30.11.2013. god 

Ukupno:   2.981.867,07   
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Pregled sudskih sporova u toku koje Društvo vodi protiv drugih pravnih i fiziĉkih lica na dan 31.12.2013. 
godine: 
 

Tuţeni Predmet spora Iznos po tuţbi 
Procena 

rukovodstva o 
ishodu spora 

NEBOJŠA SOKOLOVIĆ troškovi parniĉnog postupka 23.985 
u toku postupak 

izvršenja 

    

Ukupno:    23.985   

 
 
 
20. PRIMANJA ZAPOSLENIH 
 
Privredno društvo nije izvršilo rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih jer se pregledom kadrovske 
evidencije utvrdjeno da ne postoje zaposleni koji u narednoj godini ispunjavaju uslove za penzije, a i ne 
planiraju se otpuštanje po osnovu tehlološkog viška. 
 
      

 

 

 

                                                                                           

LIce ovlašćeno za sastavljanje      

finansijskog izveštaja 

______________________________ 

Milić Vladan 

Za i u ime rukovodstva 
                                                                                   _________________________ 

                                                                                                    (Izvršni direktor) 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
 
SKUPŠTINI I UPRAVI  
NOVINSKO - IZDAVAČKOG PRIVREDNOG DRUŠTVA “REČ NARODA” AD POŽAREVAC 
 
Angažovani smo da obavimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Novinsko – izdavačkog privrednog 
društva „REČ NARODA“ a.d. iz Požarevca (dalje u tekstu Društvo), prikazanih na stranama od 3 do 23, 
koji obuhvataju Bilans stanja (Izveštaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2013. godine i 
odgovarajući Bilans uspeha (Izveštaj o ukupnom poslovnim rezultatu), Izveštaj o promenama na kapitalu 
i Izveštaj o tokovima gotovine za period poslovanja od 01. januara do 31. decembra 2013. godine, kao i 
pregled značajnih računovodstvenih politika i drugih Napomena uz finansijske izveštaje. Statistički aneks 
je u sastavu finansijskih izveštaja za 2013. godinu. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za: 
 

 sastavljanje i istinito prikazivanje priloženih finansijskih izveštaja, u skladu sa Međunarodnim 
računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i 
računovodstvenim propisima Republike Srbije u primeni, kao i za 

 

 uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih 
izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje i/ili 
greške u radu.  

 
Odgovornost ovlašćenog revizora 
 
Naša odgovornost je da, na osnovu revizije koju smo obavili, izrazimo mišljenje o priloženim 
finansijskim izveštajima. Reviziju smo obavili u skladu sa propisima o računovodstvu, u primeni u 
Republici Srbiji,  kao i u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Ovi standardi nalažu da se 
pridržavamo relevantnih etičkih normi i principa i da reviziju planiramo i obavimo na način koji 
omogućava da se uverimo, u razumnoj meri, da priloženi finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne iskaze 
od materijalnog značaja.  
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka čiji je cilj da se prikupe revizorski dokazi o iznosima i 
informacijama prikazanim u finansijskim izveštajima. Izbor revizorskih postupaka je zasnovan na 
prosuđivanju ovlašćenog revizora, s tim da odabrani postupci uključuju i procenu rizika postojanja 
pogrešnih iskaza od materijalnog značaja, nastalih usled kriminalne radnje i/ili greške u radu. Prilikom 
procene ovih rizika ovlašćeni revizor sagledava interne kontrole koje su bitne za sastavljanje i istinito 
prikazivanje finansijskih izveštaja. Cilj razmatranja internih kontrola je da se osmisle odgovarajući 
revizorski postupci primereni datim okolnostima, ali ne sa ciljem da se izrazi mišljenje o delotvornosti 
internih kontrola Društva. Revizija uključuje i ocenu primenjenih računovodstvenih politika, vrednovanje 
značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prikaza finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizorski dokazi, koje smo pribavili tokom obavljanja revizije, dovoljni i odgovarajući  
i da su valjana osnova za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom o prikazanim finansijskim             
izveštajima Društva. 
 

1 
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Beograd, 28. april 2014.

lAlfo-Revizijo" d.o.o.
lloTo Beogrqd, Milutinq Milqnhoui6o 136o

tel.: (+3Bt tt) 3t-6t-6:ts, 65,s-7o-4t
mob.: (+ret 63) lo-4g-og

unrnn.qlf oreuizilo.rl
e-moil: m.goihovic(oqlfqrevizijc.rr

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - NASTAVAK

SKTJPSTINI I UPRAVI
NOVINSKO - IZDAVAcTOC PRIVREDNOG DRUSTVA ..REE NARODA'' AI) POZAREVAC

Pozitivno mi5ljenje

Po na5em miSljenju, finansijski izveStaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno znadajnim
pitanjima, finansijski poloZaj DruStva na dan 31. decembra20l3. godine, njegove rezultate poslovanja,
promene na kapitalu i tokove gotovine za period poslovanja od 01. januara do 31. decembra20l3. godine
i sastavljeni su u skladu sa radunovodstvenim propisima Republike Srbije u primeni.

Izve5taj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Dru5tvo je odgovorno za sastavljanje godiSnjeg izveStaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o
radunovodswu Republike Srbije (,,SluZbeni glasnik Republike Srbije" broj 62/2013). NaSa odgovornost je

da izrazimo mi5ljenje o uskladenosti godi5njeg izve5taja o poslovanju sa finansijskim izve5tajima za
poslovnu 2013. godinu. U vezi sa tim, na5i postupci se sprovode u skladu sa Medunarodnim standardom
revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrZe

finansijske imeStaje koji su bili predmet revizije i ogranideni smo na ocenu usagla5enosti godiSnjeg
izveStaja o poslovanju sa finansijskim izve5tajima.

Po na5em mi5ljenju, godiSnji izve5taj o poslovanju DruStva za 2013. godinu u skladu je sa finansijskim
izve5tajimaza20l3. godinu Dru5tva, koji su bili predmet revizije.
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NOVINSKO - IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO 

“REČ NARODA” AD POŽAREVAC 
Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 

 
 

BILANS USPEHA ZA 2013. GODINU 
 
 

 
 

             (U hiljadama dinara) 

 Napomena  2 0 1 3.  2 0 1 2.
POSLOVNI PRIHODI       
      
Prihodi od prodaje 14 17.519  17.639 
Ostali poslovni prihodi 14 112  769 
      

Ukupni poslovni prihodi  17.631  18.408 
      
POSLOVNI RASHODI       
      
Troškovi materijala  15 (1.019)  (1.232) 
Troškovi zarada, naknada i lični rashodi 15 (12.391)  (11.730) 
Amortizacija 15 (88)  (87) 
Ostali poslovni rashodi 15 (4.374)  (5.108) 
      

Ukupni poslovni rashodi  (17.872)  (18.157) 
      

POSLOVNI (GUBITAK)/DOBITAK  (241)  251 
      
Finansijski rashodi 16 (11)  (7) 
      
Ostali prihodi 17 -  63 
Ostali rashodi 18 (139)  (233)
      

(GUBITAK)/DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (391)  233 
      

Poreski rashod perioda  -  (33) 
Odloženi poreski rashodi perioda  -  (23) 
Odloženi poreski prihodi perioda  11   
      

NETO (GUBITAK)/DOBITAK 380  177 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napomene na narednim stranama čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja 
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NOVINSKO - IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO 
“REČ NARODA” AD POŽAREVAC 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 

BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2013 GODINE 
 
 
 
 

 (U hiljadama dinara) 

 Napomena 2 0 1 3.  2 0 1 2.
A K T I V A     
      

STALNA IMOVINA    
Nekretnine, postrojenja i oprema 4 4.927  733
      

UKUPNA STALNA IMOVINA  4.927  733
      
OBRTNA IMOVINA    
Zalihe  4  -
Potraživanja 5 2.323  2.462
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit 6 50  21
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7 1.058  1.238
      

UKUPNA OBRTNA IMOVINA  3.431  3.721
      

UKUPNA AKTIVA  8.362  4.454
      

    
P A S I V A      
      

KAPITAL     
Osnovni kapital  9 1.058  1.058
Revaloriyacione rezerve 9 3.641  -
Nerasporedjeni dobitak ranijih godina 9 1.099  1.099
Gubitak 9 (413)  (32)
      

UKUPNI KAPITAL  5.385  2.125
      
KRATKOROČNE OBAVEZE    
Obaveze iz poslovanja 10 981  1.124
Ostale kratkoročne obaveze  11 509  467
Obaveze za PDV, ostale javne prihode i PVR 12 815  698
      

UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE  2.305  2.289
      

Odložene poreske obaveze 13 672  40
      

UKUPNA PASIVA  8.362  4.454
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NOVINSKO - IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO 
“REČ NARODA” AD POŽAREVAC 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2013. GODINU 
                                                                                        

 

(U hiljadama dinara)                             

 Akcionarski 
kapital

Revalorizacione 
rezerve 

 Neraspoređeni 
dobitak

Nepokriveni 
gubitak UKUPNO

          

Stanje 01. januara 2012. 1.058 -  1.100 (211) 1.947 
          

Neto dobitak za poslovnu 2012.  godinu 
 

-   177 177 

Pokriće gubitka iz prethodnog perioda 
 

- -  (179) 179 (179)

Zaokruženje pri bilansiranju 
 

- -  2 - 2 

Stanje 31. decembra 2012. 1.058 -  1.099 (32) 2.125 
          

Efekti procene tržišne (fer) vrednosti 
 

- 4.284  4.284

Efekti procene tržišne (fer) vrednosti 
 

- (643)  - - (643)

Neto gubitak za poslovnu 2013.  godinu 
 

-  - (380) (380)

Zaokruženje pri bilansiranju 
 

- -  - (1) (1)

Stanje 31. decembra 2013. 1.058 3.641  1.099 (413) 5.385 
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NOVINSKO - IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO 
“REČ NARODA” AD POŽAREVAC 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2013. GODINU 
 
 
 
 

(U hiljadama dinara) 

NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 2 0 1 3.  2 0 1 2. 
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti   
Prodaja i primljeni avansi 20.613  20.027
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 132  769
Ukupni prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.745  20.796
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti   
Isplate dobavljačima i dati avansi (5.924)  (6.222)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi (12.348)  (11.722)
Plaćene kamate (11)  (7)
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda (28)  (21)
Ukupni odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (20.926)  (20.375)
NETO (ODLIV)/PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI           (I) (180)  421
    

Ukupni prilivi gotovine 20.745  20.796 
Ukupni odlivi gotovine (20.925)  (20.375)
    
NETO (ODLIV)/PRILIVGOTOVINE OD 01.01. DO 31.12  (I+II+III)=(IV) (180)  421
    

Gotovina na dan 01. januara  1.238  817
    

GOTOVINA NA DAN 31. DECEMBRA  1.058  1.238 
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NOVINSKO - IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO 
“REČ NARODA” AD POŽAREVAC 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2013. GODINU 
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1.   OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 
 
Novinsko – izdavačko privredno društvo „REČ NARODA“ a.d. iz Požarevca (dalje u tekst Društvo), 
otvoreno je akcionarsko društvo, sa sedištem u Požarevcu, u Takovskoj broj 5.  Društvo je osnovano 
10.02.2006.godine. 
 
Javno novinsko društvo “Reč Naroda“ Požarevac je na aukciji, održanoj u Beogradu 31.05.2007. godine, 
kupio konzorcijum fizičkih lica (70% kapitala), koji je sa Agencijom za privatizaciju zaključio Ugovor o 
prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije. 
 
Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije BD 121010/2007, od 28.09.2007. godine, 
došlo je do statusne promene, kao i promene pravne forme. Javno novinsko preduzeće „Reč Naroda“, 
Požarevac transformiše iz javnog preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo. Dolazi do promene 
poslovnog imena u Novinsko – izdavačko privredno društvo „Reč Naroda“ a.d., Požarevac. 
 
Pretežna delatnost društva je delatnost novinskih agencija. Pored navedene pretežne delatnosti, društvo je 
registrovano i za obavljenje sledećih delatnosti: izdavanje novina, izdavanje knjiga, brošura, muzičkih 
knjiga i drugih publikacija. Prosečan broj zaposlenih u 2012. i 2013. godini je 14 radnika. 
 
Posluje pod sledećim identifikacionim oznakama: 

 matični broj (MB) 20153091 i 
 poreski identifikacioni broj (PIB) 104553774. 

 
Računovodstvni softver 
 
Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za 
analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se 
u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.  
 
Interna kontrola 
 
Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni deo i odvija se u skladu sa neophodnim 
uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mesta. Finansijski izveštaji 
Društva sastavljeni na dan 31.decembra 2013. godine odobreni su od strane rukovodstva Društva              
26.02. 2014. godine.  
 
2.    OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  
 
Vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, 
prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrši se u skladu sa zakonskom i 
profesionalnom regulativom, koja podrazumeva  primenu Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni 
glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009),  Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja 
("Okvir"), Međunarodne računovodstvene standarde ("MRS"), odnosno Međunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja ("MSFI"), kao i Tumačenja koja su sastavni deo standarda, izdata od strane 



NOVINSKO - IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO 
“REČ NARODA” AD POŽAREVAC 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2013. GODINU 
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Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i Komiteta za tumačenje međunarodnog 
finansijskog izveštavanja (IFRIC).  
 
Prevod Okvira, MRS i MSFI i Tumačenja, izdaitih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene 
standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, rešenjem Ministra 
finansija  objavljuje se u „Službenom gasniku RS“. Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. 
godinu nisu prevedene niti objavljene sve važeće promene u standardima i tumačenjima.  
 
Usled toga, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo za godinu koja se završava 31.12.2013. 
godine, nije u potpunosti primenilo MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi. Imajući u vidu materijalno 
značajne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa RS od MSFI i MRS mogu imati na realnost i 
objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu smatrati 
finansijskim izveštajima sastavljenim u potpunosti u saglasnosti sa MSFI i MRS. Po odredbama Zakona o 
računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 1. 
januara 2004. godine. 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja 
 
Priloženi finansijski izveštaji su prikazani u formi koja je propisana Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( „Službeni 
glasnik RS“ broj 114/2006, 5/2007 /ispr./, 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012). 
 
Iznosi u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara (RSD), to jest u valuti koja predstavlja 
zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.   
 
Računovodstveni metod  
 
Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška, odnosno po metodu 
prvobitne nabavne vrednosti, osim u slučajevima kada MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja, 
na način koji je opisan u značajnim računovodstvenim politikama.  
 
Načelo stalnosti poslovanja 
 
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja.   
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  
    I RAČUNOVODSTVENH NAČELA 
 
Računovodstvena načela  
 
Bilansna načela koja se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja su sledeća:  
 
(a)  Načelo stalnosti 
 
/i/ Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da 
imovinski, finansijski i prinosni položaj preduzeća omogućuje opstanak društva  u dužem vremenskom 
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periodu, da stanje u privredi i buduće mere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan negativan 
uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva. 
 
(b)  Načelo doslednosti 
 
Ovo načelo podrazumeva da se način procenjivanja i klasifikacija  u dužem vremenskom razdoblju ne 
menja, osim ako je očigledno, na osnovu značajne promene prirode poslovanja entiteta, ili pregleda 
njegovih finansijskih izveštaja, da bi drugačij procenjivanje ili klasifikacija bila prikladnija po 
kriterijumima iz MRS 8, što se obelodanjuje u Napomenama uz finansijske izveštaje.   
 
(c)  Načelo impariteta (opreznosti) 
 
Načelo impariteta (nejednake vrednosti) koje zahteva bilansiranje imovine po najnižoj, a obaveza po 
najvišoj vrednosti što ima za posledicu odmeravanja rashoda na više, a prihoda na niže, kao i uzimanje u 
obzir obezvređenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak. 
 
(d)  Načelo uzročnosti prihoda i rashoda  
 
Prema načelu uzročnosti prihoda i rashoda  uzimaju se  u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog 
perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu 
rashoda. 
 
(e) Načelo pojedinačnog  procenjivanja imovine i obaveza 
 
Pri ovom načelu eventualna grupna procenjivanja radi racionalizacije proističe iz pojedinačnog 
procenjivanja. 
 
(f) Načelo identiteta bilansa 
 
Ovo načelo zahteva da  bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan 
zaključnom bilansu za prethodnu godinu. 
 
Pregled značajnih računovodstvenih politika  
 
Osnovne računovodstvene politike koje se koriste za sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu su 
sledeće: 
 
 
3.1. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva  
 
Nekretnine, postojenja i oprema su materijalna sredstva koja preduzeće drži za upotrebu, u proizvodnji ili 
za isporuku ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili administrativne svrhe i za koje se 
očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo (a) kada je verovatno da će buduće ekonomske 
koristi po osnovu tog sredstva priticati u preduzeće i (b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog 
sredstva može pouzdano da se izmeri. 
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Nekretnine, postrojenja i oprema početno se mere po nabavnoj vrednosti. Komponente nabavne vrednosti 
su: fakturna vrednost dobavljača umanjena za sve rabate sadržane u računu, uvozne dažbine i druge javne 
prihode koji se ne refundiraju kao i svi drugi direktno pripisivani troškovi neophodni za dovodjenje tog 
sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Sredstvo izgrađeno u sopstvenoj režiji priznaje se po ceni 
koštanja, pod uslovom da ona ne prelazi tržišnu vrednost.  
 
Revalorizovana vrednost nekretnina na dan 1. januara 2004. godine je u skladu sa MSFI 1 priznata kao 
njihova verovatna vrednost na taj dan,  za potrebe sastavljanja početnog bilansa stanja u skladu sa MSFI. 
Efekat izvršene revalorizacije nekretnina iskazan je u okviru revalizacionih rezervi. 
 
Posle početnog prizvanja stavke nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuju se po nabavnoj vrednosti  
umanjenu za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti 
po osnovu gubitaka zbog obezvredjivanja.  
 
Ova  sredstva su na dan 31. decembra  2013. godine iskazana su po procenjenoj vrednosti jer je u 
privrednom društvu po nalogu Ministarstva privrede sprovedena ukupna procena kapitala na dan 
30.11.2013. godine, umanjenoj za ispravku vrednosti. 
 
Troškovi održavanja, popravke i zamene manjih delova opreme se uračunavaju u troškove održavanja u 
momentu nastajanja. 
 
Naknadna ulaganja pri rekonstrukciji, adaptaciji ili drugoj dogradnji pripisuju se vrednosti sredstava 
ukoliko se tim ulaganjem povećava kapacitet sredstva, produžava korisni vek upotrebe, poboljšava 
kvalitet proizvoda ili menja namena sredstva. 
 
Dobitak ili gubitak nastao prilikom otuđivanja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se na teret ostalih 
prihoda/rashoda. 
 
a) Amortizacija 
 
Osnovica za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  je nabavna 
vrednost, odnosno revalorizovana vrednost.Obračun amortizacije počinje od narednog meseca od kada se 
ova sredstva stave u upotrebu. Građevinski objekti, postrojenja, oprema i nematerijalna ulaganja 
amortizuju se primenom proporcionalne metode amortizacije. Shodno procenjenom veku korišćenja za 
značajnija osnovna sredstva koja  su u aktuelnoj primeni koriste se sledeće stope amortizacije: 
 
Amortizacione grupe   Stope 

Građevinski objekti zgrada "Reč Naroda" 1,8% 
Ostali građevinski objekti 5% 
Računari i računarska oprema 20% 
Automobili 14% 
Foto aparat 10% 
Kancelarijska oprema 20% 
KlimeOstala nepomenuta sredstva 10% 
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3.3. Finansijski instrumenti  
 
a) Finansijski plasmani i potraživanja 
 
Učešća u kapitalu procenjuje se: po nominalnoj (knjigovodsvenoj) vrednosti kada su data u dinarima ; b) 
po berzanskoj ceni na dan bilansa,  ako su izražena u akcijama koje se kotiraju na berzi.  Pozitivni efekati 
se evidentiraju u korist revalorizacione rezerve, a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacione 
rezerve, a ukoloko  te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja; c) ako su izražena u stranoj valuti 
preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist 
finansijskih prihoda a negativne kursne razlike na teret finansijskih rashoda. 
 
Krediti se procenjuju po nominalnoj vrednosti umanjenoj indirektno za eventualni gubitak, a direktno za 
nastale i dokumentovane smanjene vrednosti. 
 
Hartije od vrednosti, otkupljene sopstvene akcije i udeli procenjuju se po nabavnoj vrednosti 
(knjigovodstvenoj)  ili tržišnoj  vrednosti  ako je ona niža.  
 
Dugoročne hartije od vrednosti  uključene u listu kotacije na berzi  vrednuju se po prodajnoj berzanskoj 
ceni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni na ter. 
Trajno obezvređenje ovih sredstava evidentira se na teret ostalih rashoda.  
 
Kratkoročne hartije od vrednosti uključene na listu kotacije berze efekata vrednuju se po berzanskoj ceni 
na dan bilansa. Pozitivni efekti promene cene hartije od vrednosti evidentiraju se u korist finansijskih 
prihoda,  a negativni na teret finansijskih rashoda. 
 
Finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti procenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan 
bilansa. 
 
Kratkoročna potraživanja priznata su po njihovoj nominalnoj vrednosti  umanjenoj za  ispravke vrednosti  
nenaplativih potaživanja na teret bilansa uspeha na osnovu procene rukovodstva Društva. 
 
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke 
vrednosti na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plamana donosi Upravni odbor 
preduzeća. Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost 
izvesna i dokumentovana - Preduzeće nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanja 
je prethodno bilo uključeno u prihode Preduzeća. 
 
Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog komisije za popis potraživanja i 
kratkoročnih plasamana donosi Upravni odbor Preduzeća. 
 
b) Obaveze 
 
Dugoročne i kratkoročne obaveze proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija procenjuju se po 
nominalnoj vrednosti. Obaveze u stranoj valuti procenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan 
bilansa.  
 
Zastarele obaveze ukidaju se u korist prihoda. 
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3.4. Zalihe 
 
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se po nabavnoj 
vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. 
 
Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po prosečnoj nabavnoj 
ceni. 
 
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe niža od 
knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni, a razlika se evidentira na 
teret rashoda po osnovu obezvređenja. Neto prodajna cena je prodajna cena na dan procene umanjena za 
dažbine, troškove prodaje, kao i za troškove dovršavanja proizvoda u slučaju nedovršene proizvodnje.  
 
Stavljanjem u upotrebu alat  i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.  
 
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost otpisuju se na 
teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva. Zalihe učinaka koje nemaju 
upotrebnu vrednost otpisuju se na teret računa 983 u okviru obračuna troškova i učinaka. 
 
Stalna sredstva namenjena prodaji su nabavljene nekretnine, postrojenja i oprema radi prodaje, a vrednuju 
se po nabavnoj vrednosti.  
 
Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema dela 
preduzeća čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrednosti. 
 
Ako početna vrednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj ceni umanjenoj za troškove prodaje vrši se 
procenjivanje po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrednosti, a negativni 
efekti procene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva 
namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju).   
 
3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti i AVR 
 
U bilansu novčanih tokova pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina i 
sredstva na računima  kod poslovnih banaka.  
 
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne 
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. 
 
Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred plaćene odnosno fakturisane troškove i prihode 
tekućeg perida koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.   
 
3.6. Kapital  

 
Kapital  obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), 
revalorazacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine. 
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Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrednosti kapitala. 
 
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti odnosno. 
  
Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na neraspoređeni dobitak kada se to sredstvo potpuno 
amortizuje ili proda.  
 
3.7. Dugoročna rezervisanja  
 
Dugoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova  rizika proisteklih iz prethodnog 
poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama, a odnose se na :rezervisanja za troškove u garantnom 
roku po osnovu prodatih učinaka za koje je obračunat prihod u punom iznosu, rezervisanja za troškove 
obnavljanja prirodnih bogatstva, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove 
restruktuiranja i ostala rezervisanja za verovatne troškove. 
 
Ova rezervisanja Društvo  procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u korist prihoda u 
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za 
pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.     
 
Rezervisanje je obaveza koja je neizvesna u pogledu roka i iznosa. Društvo  priznaje rezervisanja u 
sledećim slučajevima: a) kada postoji sadašnja obaveza (pravna ili stvarna) nastala kao rezultat prošlog 
dogadjaja;  b) kada je verovatno da će odliv resursa biti potreban za izmirenje obaveza i c) kada iznos 
obaveze može pouzdano da se proceni. 
 
Rezervisanje se ne priznaje za buduće poslovne gubitke. 
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjujuje ih  u momentu 
nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u 
korist ostalih prihoda. 
 
3.8. Obaveze za porez na dodatnu vrednost i pasivna vremenska razgraničenja  
 
Porez na dodatu vrednost iskazuje se kao porez na dodatu vrednost obračunat od strane dobavljača i po 
osnovu uvoza u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrednost kupcima. 
Republika Srbija je uvela Porez na dodatnu vrednost sa početkom primene od 1. januara 2005. godine. 
Opšta PDV stopa iznosi 20%, dok niža stopa je 8%. 
Pasivna vremenska razgraničenja  obuhvataju: unapred obračunati troškovi, obračunati prihodi budućeg 
perioda, odloženi prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,  razgraničeni troškovi nabavke i 
donacije.     
 
Vrednost sredstava dobijenih kroz donacije se inicijalno evidentira kao razgraničeni prihod u okviru 
obaveza u bilansu stanja, koji se umanjuje u korist bilansa uspeha, u periodu kada se na teret bilansa 
uspeha evidentiraju troškovi vezani za korišćenje sredstava primljenih iz donacija. 
 
Donacije primljene u novcu, koje pokrivaju jedan obračunski period i namena im je da pokriju troškove 
Društva  nastale u tom periodu, odnosno ako su namenjene za povećanje prihoda, odmah se prihoduju. 
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3.9. Prihodi  i rashodi 
 
Prihodi od prodaje robe i učinaka se priznaju u visini fakturisane prodajne vrednosti (fakturisana 
realizacija) po odbitku svih popusta i poreza u skladu sa MRS 18. 
  
Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija priznaju se u visini primljenih premija, subvencija, 
dotacija i donacija. Ako je donacija primljena u materijalu i osnovnim sredstvima ili u gotovu za nabavku 
materijala ili osnovnih sredstava u prihod se priznaje deo donacije koji je jednak trošku utrošenog 
materijala nabavljenog iz donacije, odnosno koji je jednak troškovima amortizacije osnovnog sredstva 
pribavljenog iz donacije u skladu sa MRS 20. 
 
Drugi poslovni prihodi obuhvataju prihod od zakupnina, članarina, tantijema i ostali prihodi, a priznaju se 
kada su naplaćeni ili fakturisani. 
 
Ostali prihodi obuhvataju dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, učešća u 
kapitalu, dugoročnih hartija od vrednosti i od prodaje materijala, kao i viškova utvrđenih popisom osim 
viškova učinaka, naplatu otpisanih potraživanja, prihode od smanjenja obaveza i ukidanja dugoročnih 
rezervisanja. 
 
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte povećanja vrednosti nematerijalnih 
ulaganja i osnovnih sredstava do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva u skladu sa MRS 16 i 
MRS 36. 
 
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, dividende i ostale prihode ostvarne iz 
odnosa sa zavisnim i povezanim pravnim licima. Ovi prihodi se vrednuju u skladu sa MRS 18 i drugim 
relevantnim MRS. 
 
Poslovni rashodi obuhvataju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, troškove goriva i 
energije, troškove zarada, naknada i ostalih ličnih primanja, troškove proizvodnih usluga, troškove 
amortizacije, troškove rezervisanja i nematerijalne troškove. 
 
Ostali rashodi obuhvataju gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, osnovnih 
sredstava, učešća u kapitalu i hartija od vrednosti, prodaje materijala, manjkova osim manjkova učinaka i 
druge nepomenute rashode. 
 
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine obuhvataju negativne efekte usklađivanja vednosti 
nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, dugoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrednosti 
i potraživanja u skladu sa MRS 36, MRS 16 i MRS 38. 
 
Finansijski rashodi obuhvataju finansijske rashode iz odnosa u zavisnim i povezanim pravnim licima, 
rashode kamata, negativne kursne razlike i ostale finansijske rashode. 
 
3.10. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u društvu  u vezi sa pozajmljivanjem.  
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Troškovi pozajmIjvanja mogu da uključe:  (a) kamatu na dozvoljeno prekoračenje na računu i kratkoročna i 
drugoročna pozajmljivanja; amortizaciju eskonta ili premija u vezi sa pozajmljivanjem. 
 
3.11. Porezi i doprinosi 
 
a) Tekući  porez na dobitak 
 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima Srbije. Procenjeni 
mesečni akontacioni iznos poreza koji utvrđuje poreski organ plaća se svakog meseca. Konačan obračun 
utvrdjuje se poreskim bilansom i Poreskom prijavom za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na 
dobit preduzeća po stopi od 15% na utvrđenu poresku osnovicu koja obuhvata dobit iz bilansa uspeha 
usklađenu za određene rashode i prihode, kapitalne dobitke i gubitke saglasno poreskim propisima.  
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne daje mogućnost  da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza u prethodnim periodima. Gubici iz tekućeg perioda iskazani u 
poreskom bilansu mogu se koristiti  za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne 
duže od deset godina.  
 
b) Odložena poreska sredstva i obaveze  
 
Odložena poreska sredstva i obaveze se utvrđuju na bazi privremenih razlika korišćenjem metode obaveza 
koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u 
finansijskim izveštajima.  
 
c) Odloženi porez na dobitak 
 
Odloženi porez na dobit se utvrđuje korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za 
privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i 
njihove knigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su 
nakon tog datuma stupile na snagu, se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. 
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska 
potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte prenetog gubitka i poreskih kredita na 
poreski bilans društva, koji se mogu prenosti, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit 
od koje se preneti poreski gubitak/ kredit može umanjiti.   
 
d) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i doprinose u 
skladu sa republičkim  i opštinskim  propisima.  
 
3.12. Primanja zaposlenih 
 
Društvo, u normalnom toku poslovanja, vrši plaćanja republici Srbiji u ime svojih zaposlenih. Svi 
zaposleni u Društvu su deo  penzionog plana Republike Srbije. Svi doprinosi koji su obavezni po 
penzionom planu Vlade se piznaju kao trošak u periodu kada nastanu.  
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a) Primanja zaposlenih 
 
Društvo ne poseduje sopstvene penzione fondove kao ni opcije u cilju isplate zaposlenima po mogućim 
osnovama. Društvo nema identifikovane obaveze na dan  bilansa tekuće godine,  po osnovu otpremnina za 
odlazak u penziju i jubilarnih nagrada  nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu 
sa zahtevima datim u MRS 19 "Primanja zaposlenih".  
 
b) Troškovi socijalnog osiguranja 
 
Društvo snosi troškove zaposlenih koji se odnose na obezbeđenje beneficija kao što su zdravstveno 
osiguranje, penziono osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i slično.  
 
3.13. Učinci promena kurseva valuta  
 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrdjenom na 
Međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. 
 
Monetarne i nemonetarne stavke sredstava i obaveza nabavljene u stranoj valuti priznaju se po srednjem 
kursu utvrdjenom na Međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan nastanka transakcije. 
 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i 
prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa 
uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika. 
 
Kursevi najznačajnijih valuta koji su korišćeni prilikom preračuna pozicija bilansa stanja obuhvataju:  
 
 

Strana valuta 31. 12. 2013. 31. 12. 2012. Indeks 2013./2012. 
EUR 114,6421  113,7183  100,8124 
CHF  93,5472  94,1922  99,3152 
USD 83,1282  86,1763  96,4629 

 
 
4.   NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 
 
 
    U hiljadama dinara

  2013.   2012.
         

Građevinski objekti 4222   514
Postrojenja i oprema 705   219
Svega nekretnine postrojenja, oprema i biološka 
sredstva 4927   733
        

Stanje na dan 31. decembar 4927   733
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Promene na nekretninama i opremi: 

U hiljadama dinara 

  Građevinski 
objekti 

Postrojenja i 
oprema Ukupno 

    
Nabavna vrednost na početku godine 780 1362 2142
Nabavna vrednost na kraju godine 4228 715 4943
  
Kumulirana ispravka vrednosti na početku 
godine 266 1142 1408
Ukupna povećanja 3715 495 4210
Amortizacija 7 10 17
Kumulirana ispravka vrednosti na kraju godine 7 10 17
Neto vrednost: 4222 705   4927
31. decembar 2013. godine 4222 705 4927
31. decembar 2012. godine 514 219 733
 
Obrazloženje: uvećanje vrednosti gradjevinskog objekta i opreme Privrednog društva je posledica 
procene imovine Privrednog društva koja je sprovedena po nalogu Ministarstva privrede, a u okviru 
priprema za privatizaciju Privrednog društva. 
 
 
5.  KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 
 
    U hiljadama dinara

  Kupci u 
zemlji 

Druga 
potraživanja Ukupno 

    
Bruto stanje na početku godine 2830 27 2857
Bruto stanje na kraju godine 2848 7 2855
Ispravka vrednosti na početku godine 395  395
Ukupna povećanja 137  137
Nove ispravke 137  137
Ukupna smanjenja 20 20
Prenos u prihode  
Ispravka vrednosti na kraju godine 532  532
Neto stanje 2316 7 2323
31.12.2013. godine 2316 7 2323
31.12.2012. godine 2435 27 2462
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Usaglašenost kratkoročnih potraživanja: 
 

 Usaglašenost 
u procentima 

Usaglašenost - kupci u zemlji 70% 
Usaglašenost - druga potraživanja 100% 
Svega  
 
 
6.   POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK 
 
    U hiljadama dinara

 2013.   2012.
         

Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 50   21
         
Stanje na dan 31. decembar 50   21
 
 
7.  GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 
    U hiljadama dinara

 2013.   2012.
         

Tekući računi 1045   1227
Blagajna 13   11
         
Stanje na dan 31. decembar 1058   1238
 
 
8.  POREZ NA DODATU VREDNOST I OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
    U hiljadama dinara

  2013.   2012.
          

Ostala aktivana vremenska razgraničenja  0   0
        
Stanje na dan 31. decembra   0   0
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9.   KAPITAL 
 

    U hiljadama dinara
   2013.   2012.
        

Akcijski kapital  1058   1058
Svega osnovni i ostali kapital  1058   1058
Revalizacione rezerve po osnovu procene imovine  3641  0
Svega revalizacione rezerve  3641  0
Neraspoređeni dobitak ranijih godina  1099   922
Neraspoređeni dobitak tekuće godine     177
Svega neraspoređeni dobitak  1099   1099
Gubitak do visine kapitala ranijih godina  413   32
Gubitak do visine kapitala tekuće godine     
Svega gubitak do visine kapitala  413   32
        
Stanje na dan 31. decembar   5385   2125 

 
Obrazloženje nastanka revalizacionih rezervi:  revalorozacione rezerve su nastale kao posledeca procene 
vrednosti kapitala NIPD „Reč naroda“ AD Požarevac na dan 30.11.2013. godine. 
 
10.   OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
    U hiljadama dinara

   2013.   2012.
        

Dobavljači u zemlji  981   1124
Svega obaveze prema dobavljačima  981   1124
        
Stanje na dan 31. decembar   981   1124
 
11.   OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
    U hiljadama dinara

   2013.   2012.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada 
koje se refundiraju  318   291
Obaveze za porez na zarade i naknade na teret 
zaposlenog  28   34
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog  86   71
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca  77   71
Svega obaveze po osnovu zarada i naknada zarada  509   467
        
Stanje na dan 31. decembar   509   467
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12.  OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA  
       I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
    U hiljadama dinara

   2013.   2012.
        

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike 
obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog 
poreza  815 

  
698

Ukupno obaveze za porez na dodatu vrednost  815   698
         
Stanje na dan 31. decembar   815   698
 
 
13.    ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
 
    U hiljadama dinara

   2013.   2012.
        

Odložene poreske obaveze po osnovu:       
razlike između osnovice za obračun amortizacije u 
poslovnom i poreskom bilansu  672   40
         
Stanje na dan 31. decembar   672   40
 
 
14.    POSLOVNI PRIHODI 
 
    U hiljadama dinara

   2013   2012.
        

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem 
tržištu  17519   17639
Ukupno prihodi od prodaje proizvoda i usluga  17519   17639
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, 
kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina  0   566
Ukupno prihodi od premija, subvencija, dotacija  0   566
Ostali poslovni prihodi  112   203
Ukupno drugi poslovni prihodi  112   203
         
Stanje na dan 31. decembar   17631   18408
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15.   POSLOVNI RASHODI 
 
   U hiljadama dinara

   2013.   2012.
        

Troškovi materijala za izradu  155   288
Troškovi ostalog materijala (režijskog)  153   108
Troškovi goriva i energije  711   836
Ukupno troškovi materijala  1019   1232
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)  9328   8016
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada 
na teret poslodavca  1670   1435
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih 
ugovora  817   1704
Ostali lični rashodi i naknade  576   575
Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali 
lični rashodi  12391   11730
Troškovi amortizacije  88   87
Ukupno troškovi amortizacije i rezervisanja  88   87
Troškovi usluga na izradi učinaka  2640   3207
Troškovi transportnih usluga  554   540
Troškovi usluga održavanja  208   154
Troškovi ostalih usluga  268   367
Ukupno troškovi proizvodnih usluga  3670   4268
Troškovi neproizvodnih usluga  282   275
Troškovi reprezentacije  151   185
Troškovi premija osiguranja  85   95
Troškovi platnog prometa  66   155
Troškovi članarina  25   46
Troškovi poreza  48   47
Ostali nematerijalni troškovi  47   37
Ukupno nematerijalni troškovi  704   840
        
Stanje na dan 31. decembar  17872   18157
 
 
16.   FINANSIJSKI RASHODI 
 
   U hiljadama dinara

   2013.   2012.
        

Rashodi kamata  11   7
       
Stanje na dan 31. decembar  11   7
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17.   OSTALI PRIHODI 
 
   U hiljadama dinara

   2013.   2012.
        

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme     

Naplaćena otpisana potraživanja  0   63
Prihodi od smanjenja obaveza     
Ukupno ostali prihodi  0   63
        
Stanje na dan 31. decembar  0   63
 
 
18.   OSTALI RASHODI 
 
 
   U hiljadama dinara

   2013.   2012.
Obezvređenje vrednosti postojenja I opreme   3     

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih 
plasmana  136   74
Ukupno rashodi po osnovu obezvređenja imovine  139   74
        
Stanje na dan 31. decembar  139   74
 
 
19.   PREGLED SUDSKIH SPOROVA 
 
Pregled sudskih sporova u toku koje druga pravna i fizička lica vode protiv Društva na dan 31.12.2013. 
godine: 
 

Tužilac Predmet spora 
Datum 

pokretanja 
spora 

Iznos po 
tužbi u RSD 

Procena 
rukovodstva o 
ishodu spora 

JADRANKA ĆURČIJA nakada štete 2006. 2.981.867,07 

žalba Apelacioni 
sud na ukupan 

iznos 

    

Glavnica sa 
kamatom  na 

30.11.2013. god 
Ukupno:   2.981.867,07   
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Pregled sudskih sporova u toku koje Društvo vodi protiv drugih pravnih i fizičkih lica na dan 31.12.2013. 
godine: 
 

Tuženi Predmet spora Iznos po tužbi 
Procena 

rukovodstva o 
ishodu spora 

NEBOJŠA SOKOLOVIĆ troškovi parničnog postupka 23.985 
u toku postupak 

izvršenja 
    
Ukupno:    23.985   
 
 
20.    PRIMANJA ZAPOSLENIH 
 
Privredno društvo nije izvršilo rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih jer se pregledom kadrovske 
evidencije utvrdjeno da ne postoje zaposleni koji u narednoj godini ispunjavaju uslove za penzije, a i ne 
planiraju se otpuštanje po osnovu tehlološkog viška. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansijski izveštaji za 2013. godinu i Napomene, na stranama 3 do 23, jedinstvena su celina 
Izveštaj nezavisnog revizora sa Mišljenjem –  strane 1 i 2  

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GODIŠNJI IZVEŠTAJ 

O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2013

NIPD REČNARODA AD

TAKOVSKA 5

POŢAREVAC

I opšti podaci

Poslovno ime sedište I adresa, matiĉni broj I PIB akcionarskog društva

web site I e-mail adresa

broj I datum rešenja o upsi u registar privrednih subjekata 19.04.2006  BD 114908

delatnost (opis I sifra) 6391 delatnost novinskih agencija

broj zaposlenih 14

broj akcionara 14

8 najvećih akcionara Agencija za privatizaciju 76%

Akcionarski fond 19,75

Marinković Svetomir 0.75

Evkovski Svetlana 0,85

Ristić Siniša 0.80

Antonijević Milorad 0.52

Bogdanović Dragoslav 0.42

Srećković Jelica 0.38

vrednost osnovnog kapitala 1.058.000

broj izdatih akcija 2116

podaci o zavisnom društvu nema

poslovna adresa revizorske kuće ALFA REVIZIJA  BEOGRAD

poslovno ime organizovanog trţišta na koje su ukljuĉene akcije Beogradska berza

II Podaci o upravi društva

1) ĉlanovi uprave odbor direktoraizvršni direktor neizvršni direktor neizvršni direktor

ime I prezime Dragan Milenković Slobodan Jović Miodrag Punović

obrazovanje srednja struĉna spremadipl. Inzenjer tehnologijedoktor ekonomskih nauka

sadašnje zaposlenje direktor

direktor 

JKP 

Komunaln

e sluţbe

ĉlanstvo u drugim društvima nema

isplaćen neto iznos naknade - - -

%u akcionarkom društvu - - -

3) navesti dali uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanjaakcionarsko društvo nema usvojen kodeks

NIPD "REĈ NARODA" 

POŢAREVAC, MB 20153091, PIB 

www.recnaroda.co.rs, e-mail 

recnaroda@yahoo.com



III Podaci o poslovanju društva

PRIKAZ RAZVOJ AI REZULTATA POSLOVANJA I FINANSIJSKOG STANJA

1) U 2013. godini dosledno je sprovoĊena poslovna politika kao I osnovne postavke finansijskog plana, a

u uslovima oteţanog poslovanja završena je poslovna godina sa minimalnim gubitkom od 380.154,12

Prioritet u toku 2013. godine stavljen na odraţavanju finansijske discipline i redovnoj isplati zarada zaposlenih.

2) Analiza ostvareni prihoda, rashoda I rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih

proizvoda I usluga, sa posebnim osvrtom na solvetnost, likvidnost, ekonomiĉnost, rentabilnost društva 

I njegovu trţišnu vrednost, kao I efektima promena u pravnom poloţaju društva (statusne promene)

PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA ZA 2013. godinu

AOP u 000 struktura %

poslovni prihod 201 17631 100

finansijski prihod 215 0 0

ostali prihodi 217 0 0,5

ukupni prihodi 17631 100

poslovni rashodi 207 17872 99,4

finansijski rashodi 216 11 0,1

ostali rashodi 218 139 0,5

ukupni rashodi 18022 100

bruto rez.poslov. -391

poreski rashod 0

odloţeni pores.rash 0

odloţeni pores.prih 11

neto dobitak 380

STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA U 2013

vrste prihoda u 000

prihodi od prodaje 17631

ostali prihodi 0

uk. Posl. Prihodi 17631

%

prinos na ukupan prihod 3,76

neto prinos na sopstveni kapital 10,12

poslovni neto gubitak 1,37

stepen zaduţenosti 27,56

I stepen likvidnosti 0,46

II stepen likvidnosti 1,49

neto obrtni kapital 458

cena akcija 0

trţišna kapitalizacija 0

dobitak po akciji 0

isplaćena dividenda nema

Poslovnu 2013 godinu NIPD "REČ NARODA" AD je zavrilo 

sa negativnim rezultatom 380.154,12 dinara



3) GLAVNI KUPCI

Grad Poţarevac, PD TE-KO KOSTOLAC, Koncern Bambi-Banat, Litas AD, 

GLAVNI DOBAVLJAĈI

ŠTAMPARIJA BORBA, PTT POŢAREVAC, TELEKOM SRBIJA, 

4) Navesti sluĉajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih

budućih troškova koji mogu znaĉajno uticati na finansijsku poziciju društva

Sluĉaj kod koga postoji neizvesnot naplate predstavlja kupac futura plus iz Beograd

ĉiji dug na 31.12.2013 godine iznosi 227.000 dinara.

Najveći rizik po finansijsku stabilnost Privrednog društva predstavlja radni spor

s Jadrankom Ćurĉijom koji se vodi pred sudom od 2006. godine

a procena rukovodstva o ishodu radnog spora je "neizvesno"

5) Aktivnosti društva na polju istraţivanja i razvoja i opis oĉekivanog razvoja društva, promene poslovne

    politike, glavni rizici i pretnje koji je poslovanje društva izloţeno

 S obzirom na specifiĉnu delatnost Društva oĉekuje se i dalje odrţavanje finansiske stabilnosti pre svega

a u skladu sa ukupnim privrednim tokovima i pre svega u zavisnosti od sudskog spora koji

se vodi pred  Osnovnim sudom (Jadranka Ćurĉija već spomenuto u prethodom stavu)

u Poţarevcu, 23.04.2013.

Izvršni direktor 

Dragan Milenković









 

 

 

 

 

         На основу члана 50.Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС „број 31/2011 и 

одредби Правилника о садржини, форми и начину објављивања кварталних ,  

полугодишњих и годишњих извештаја, јавних друштава (Сл.гласник РС“ бр.14/2012) 

 

НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, 

улица Таковска број 5 у Пожаревцу, МБ 20153091 , ПИБ 104353774, 

 

објављује 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

   Приказ резултата пословања друштва, финансијско стање , подаци важни за процену 

стања имовине друштва 

Анализа пословања                                           -            показатељи пословања 

 2013 2012  2013 2012 

Стална имовина 

 

4927 733 Принос на укупан капитал 3,76

% 

5,86

% 

Обртна имовина 

 

3435 3721 Нето принос на сопствени 

капитал 

10,12

% 

8,69

% 

Залихе 4 0 Пословни нето добитак 1,37 1,36 

Готовински еквивалент 

и готовина 

1058 1238 Степен задужености 27,56 51,39 

Kапитал 

 

5385 2125 Први степен ликвидности 0,46 0,54 

Дугорочне резерве  и 

обавезе 

2305 2289 Други степен ликвидности 1,49 1,62 

Пословни приходи 

 

17631 18408 Нето обртни капитал 458 1392 

Пословни расходи 

 

17872 18157 Тржишна капитализација 0 0 

Нето добитак губитак 

 

0 177 Добитак по акцији 0 0 

Цена акција (највиша и најнижа у 

извештајном периоду)  

 није било трговања акцијама  

Број запослених  -  14  

Дивиденда није исплаћивана  у претходним годинама  

 

 

2.Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним 

политикама друштва главних ризика и претњи којима је друштво изложено. 

          Нема промена у пословним политикама друштва 

 

 



 

3.сви важнији пословни догажаји који су наступили након протека пословне године за 

коју се извештај припрема 

Нема. 

 

 

4.Сви значајни послови са повезаним лицима 

Нема повезаних лица 

 

5.Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

Нема 

 

6.Навести разлоге стицања , број и номиналну вредност сопствених акција које су 

стечене у периоду од претходног годишњег извештаја, имена лица од којих су акције 

стечене, износ који је друштво исплатило по основу тог стицања, односно назнаку да су 

стечене без накнаде, као и укупан број сопствених акција које друштво поседује. 

 

Друштво није стицало сопствене акције у сопственом периоду. 

 

7.Уколико одређена питања нису обухваћена претходним тачкама а од значаја су за 

разумевање правног, финансијског и приносног положаја акционарског друштва као и 

за процену вредности његових хартија од вредности друштво ох може овде навести и 

објаснити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извршни директор 

 

Драган Миленковић  
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rn.orr.ype.AHr{K | 012 I 222486

uapKerwrr: 012 /225-295
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V cxna4y ca qJraHoM 50 cran 2 ta'ana 3 3aroua o rpxl,Ilrrry KanLITaJIa n}IUa oAfoBopHa

3a cacraBJbalbe foAulrrlber Il3Beluraia gaje clegehy

T43JABY

Irlsjannyjeuo npeMa HarrreM uaj6orsenr ca3Harby, ,qa je ro.quurmra Sunancujcr<u u:nemraj

jaruor ApyrrrrBa HI4IIA"PEq HAPOAA"AAilOXAPEBAU ( y AaJEeM reKcry,{pyrurno )
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Y cxna,uy ea rrJranoM 51.3arona o rpxr{rrrry Kanr.rraJra H3BpIxHt4 AIrpeKTop ,{pyrurna .{aje
cneAehy

I43JABY

foAutumu QuualrcujcKI4 Ll3Beluraj sa 2013.roAI'IHy jannor ApyIiIrBa HVilA"PET{

HAPOAA,,AA IIOXAPEBAU (y AarbeM reKcry [pyulrno) uuje ycnojeH oA crpaHe HaAnexHor
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