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Муниципалне обвезнице (у даљем тексту: обвезнице) I емисије Града Шапца  ће бити издате у 

року од два (2) дана од дана окончања јавне понуде, односно примарне продаје („Датум 

издавања“ или „Дан 0“), у дематеријализованом облику, на име и у деноминацији у динарима 

– индексирано у евре. За обрачун вредности дуга, по овим  обвезницама и обрачун 

појединачне номиналне вредности сваке обвезнице користиће се валутна клаузула, а износ 

утврђен у еврима прерачунати по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 

уписа власништва над предметним обвезницама у Централном регистру, депоу и клирингу 

хартија од вредности („ЦРХОВ“). 

Обвезнице се издају у дематеријализованом облику, на име и у деноминацију у РСД – 

индексирано у ЕУР, са роком доспећа од седам (7) година, од чега две (2) године почек 

периода током којих ће се исплаћивати камата и пет (5) година отплате главнице (методом 

линеарне амортизације) током којих ће се исплаћивати део главнице и камата на остатак дуга. 

Отплата главнице вршиће се годишње и почиње од треће године након дана уписа власништва 

над предметним обвезницама у Централном регистру, депоу, клирингу хартија од вредности.  

Камата ће се обрачунавати годишње, применом фиксне каматне стопе од 6%, од и укључујући 

датум уписа власништва над обвезницама у ЦРХОВ. Камата ће се исплаћивати годишње, 

почевши од прве године и закључно са седмом годином, а главница ће се исплаћивати у 

једнаким деловима почевши од треће године и закључно са седмом годином. 

Обвезнице ће бити издате са обележјем дужничких хартија од вредности у смислу Закона о 

тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр. 31/2011), и то CFI кодом: DBFUAR и ISIN бројем: 

RSGSMOD37844. 

Обвезнице ће бити издате у висини од 100% вредности обвезнице, односно по номиналној 

вредности од РСД 10.000,00 динара по једној обвезници. 

Обвезнице ће на датум издавања, односно у року од два (2) дана од окончања примарне 

продаје бити уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Трг Николе 

Пашића бр. 5, 11.000 Београд, Република Србија. 

Град Шабац има намеру укључења обвезница на регулисано тржиште Београдске берзе АД, са 

седиштем у Омладинских бригада бр. 1, 11.070 Нови Београд, Република Србија („Београдска 

берза“ или „Берза“). 

Намена емисије обвезница Града Шапца је прикупљање финансијских средстава потебних 

искључиво за финансирање реконструкције, санације, адаптације и доградње затвореног 

базена у Шапцу, у улици Хајдук Вељкова, на катастарској парцели бр. 6918/16 К.О. Шабац, а у 

складу са Законом о јавном дугу („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011). 

 

 

Шабац, новембар 2014. године 
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Град Шабац (у даљем тексту „Град“ или „Издавалац“) прихвата пуну одговорност за садржај 

овог јединственог Проспекта (у даљем тексту „Проспект“). 

Овај Проспект садржи податке прописане чланом 15, 16 и 17 Закона о тржишту капитала („Сл. 

Гласник РС“ бр. 31/2011) и прописима донешеним на основу тог Закона. Према сазнању 

Издаваоца, овај Проспект даје истинит и целовит приказ прописаних података намењених 

инвеститорима за процену имовине, обавеза, прихода и примања, као и расхода и издатака 

Града Шапца, као и о правима садржаним у Обвезницама. Према сазнању лица одговорних за 

садржај Проспекта, информације у Проспекту су у складу са чињеницама, а чињенице које би 

могле утицати на потпуност и истинитост Проспекта нису изостављене. 

У складу са чланом 33. и чланом 36. Закона о јавном дугу („Сл. Гласник РС“, бр. 61/05, 107/09 и 

78/11), Министарство финансија Републике Србије, Управа за јавни дуг је издало мишљење 

број: 401-532/2014-001 од 02.04.2014. године којим се даје сагласност Издаваоцу за задужење 

емисијом миниципалних обвезница у укупном износу од РСД 400.000.000,00 у 2014. години за 

финансирање капиталних инвестиционих расхода, а у складу са буџетом Града Шапца за 2014. 

годину. 

У складу са чланом 27. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр. 31/2011), овај 

Просепект је одобрила Комисија за хартије од вредности Републике Србије („Комисија“), 

својим Решењем. Одобрењем овог Проспекта, Комисија је потврдила да Проспект садржи све 

податке прописане законима и подзаконским актима Републике Србије, и да може бити 

објављен. 

Комисија не одговара за истинитост и потпуност података које садржи овај Проспект. 

Овим Проспектом Издавалац спроводи јавну понуду Обвезница само у Републици Србији. На 

правне односе који између Издаваоца и инвеститора, односно Купца Обвезнице, настану 

поводом продаје и куповине, издавања и трговања, остваривања права и испуњавања обавеза 

из Обвезница, укључујући и спорове, примениће се право Републике Србије. 

Дистрибуција Проспекта, улагање у Обвезнице у појединим страним правним системима може 

бити забрањено или ограничено. Страни инвеститори који купују Обвезнице, дистрибуирају 

овај проспект изван Републике Србије, тргују Обвезницама или предузимају друге правне 

радње у вези са овом јавном понудом и Обвезницама, морају поштовати и меродавне прописе 

стране државе. 

Издавалац и лица одговорна за садржај овог Проспекта нису овластиле другу особу за давање 

података и изјава у вези са јавном понудом Обвезница, а који подаци већ нису садржани у 

овом Проспекту. Ако би такви подаци или изјаве били неовлашћено дати, на њих се не сме 

ослонити као на податке и изјаве чије је објављивање одобрио Издавалац. Издавалац не даје 

изричиту нити прећутну потврду истинитости или пристанак на такве неовлашћено дате 

податке или изјаве, нити с тим у вези одговара за било какву штету. 

Објављивање овог Проспекта, издавање и куповина Обвезница не подразумевају да се 

чињенице о Издаваоцу, његов финансијски положај, приходи и примања и расходи и издаци и 

други подаци садржани у овом Проспекту неће изменити након датума објављивања 

Проспекта. 
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Овај Проспект се не сме сматрати препоруком за куповину, односно понудом за куповину или 

продају Обвезница, саветом за улагање, правним или пореским саветом од стране или за рачун 

Града Шапца или од стране или за рачун других лица која су са Издаваоцем на било који начин 

повезана. 

Сваки инвеститор који разматра куповину и продају Обвезница упућује се на сопствено 

испитивање, оцену и процену свих података о чињеницама, ризицима, трендовима и 

проценама који се односе на Град Шабац, Обвезнице и пословно окружење. 

Инвеститори се такође упућују да према личној процени и потреби, а о сопственом трошку, 

затраже потребан савет одговарајућих овлашћених правних, пореских, финансијских и других 

саветника. 

Ако другачије није наведено, све наведено, годишње информације, укључујући информације о 

буџету, заснивају се на календарским годинама. Бројеви у Проспекту су заокруживани, према 

томе, бројеви приказани за исти тип информације могу варирати и збир можда није 

аритметички агрегат. Упућивање у овом Проспекту на „ЕУР“ означава еуро, а „РСД“ или „дин“ 

српски динар. 
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1 СКРАЋЕНИ ПРОСПЕКТ 

1.1 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

У складу са чланом 16. Закона о тржишту капитала, Издавалац је у тачки 1 овог Проспекта 

припремио Скраћени проспект. 

 

Издавалац је у скраћеном проспекту у кратким цртама и на једноставан начин навео 

најзначајније податке и ризике у вези са издаваоцем и Обвезницама. У скраћеном проспекту 

нису изнети сви подаци потребни за доношење одлуке о улагању у Обвезнице. 

 

У вези са садржајем Проспекта, Издавалац и лица одговорна за састав Скраћеног проспекта 

упозоравају улагаче који разматрају куповину и продају Обвезница: 

• Скраћени проспект сматра се уводом у Проспект; 

• Свака одлука инвеститора о улагању у Обвезнице треба да буде заснована на 

целокупном садржају проспекта; 

• Издавалац и лица која су саставила Скраћени проспект солидарно одговарају за 

насталу штету у случајевима када Скраћени проспект доводи у заблуду и када је нетачан 

или недоследан у односу на друге делове проспекта. 

  

Подаци садржани у овом Скраћеном проспекту и у целом Проспекту одговарају чињеницама 

које описују пословање, финансијски положај Издаваоца, као и друге податке на датуме и у 

периодима који се наводе у Скраћеном проспекту и Проспекту, а према сазнању одговорних 

лица Издаваоца на дан објављивања Проспекта. 

 

Овим Проспектом Издавалац врши јавну понуду Обвезница у Републици Србији. Меродавно 

право за Обвезнице је право Републике Србије. 

 

Издавалац и лица одговорна за састав овог Проспекта нису овластили друго лице за давање 

података и изјава у вези са јавном понудом Обвезница, не потврђују истинитост података и 

изјава других лица и не одговарају за штету у вези с неовлашћено датим подацима и изјавама. 

Након објављивања овог Проспекта, подаци и чињенице које се наводе у Проспекту се могу 

променити. 

 

Скраћени проспект и Проспект се не сматрају препоруком за куповину, односно понудом за 

куповину или продају Обвезница, саветом о улагању, правним или пореским саветом. Сваки 

улагач се упућује на сопствено испитивање и оцену свих података из Проспекта и према 

сопственој процени и потреби и о сопственом трошку на савет овлашћених саветника. 
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1.2 ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 

1.2.1 Основни подаци о Издаваоцу 

 

Пословно име:  Град Шабац 

Седиште:  Шабац 

Адреса:  Господар Јевремова 6, 15000 Република Србија 

 

Матични број:  07170033 

ПИБ:   100084635  

Телефон:  +381 15 346 100; +381 15 346  711 

Email:   opstina@sabac.org 

Град Шабац захвата северни део северозападне Србије. Географски положај града је веома 

повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, 

и у близини је великих градова Београда и Новог Сада. Град Шабац простире се на површини 

од 795 км2 и има 115.884 становника. У граду, са приградским насељима, живи око 70.000 

становника. Основни привредни потенцијали су квалитетно земљиште погодно за све врсте 

пољопривредне производње, а воде река Саве и Дрине погодују развоју бројних привредних 

грана; индустрије, водопривреде, пољопривреде, речног саобраћаја и туризма. Град Шабац је 

одувек био економски и културни центар Подриња и ширег подручја. 

 

Шабац представља саобраћајни чвор регионалог значаја који има предуслов да прерасте у 

центар интегралног транспорта. Потенцијале у области саобраћаја представљају повољни 

природни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре, јер 98% Града чине равничарски и 

брежуљкасти терени испод 300 метара надморске висине, са малим ограничењима за 

изградњу саобраћајница. Посебне повољности леже у близини ауто-пута Београд-Загреб, 

близини терминала ваздушог саобраћаја у Сурчину. Магистрални путни правци који се 

укрштају на подручју Града су М19 (Београд-Обреновац-Шабац-Лозница-Мали Зворник) и М21 

(Шабац-Рума-ауто-пут-Шабац-Ваљево-Ужице). Постоји развијена мрежа регионалних и 

локалних путева. Активна је и железничка пруга Рума-Шабац-Лозница-Мали Зворник-БиХ са 

станицом за путнички и теретни саобраћај у Шапцу. Град је на пловном делу реке Саве и има 

могућност повезивања на речни саобраћајни систем Србије и Европе. 

1.2.2 Подаци о имовини, обавезама и капиталу Издаваоца 

У складу са чланом 15 Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – 

др. закон), јединица локалне самоуправе има своју имовину којом самостално управљају 

органи јединице локалне самоуправе у складу са законом.  

Према подацима из консолидованог биланса стања Града Шапца, са стањем на 31.12.2013. 

године, Издавалац има укупну имовину у висини 5.372.529 хиљада динара, од чега је 

финансијска имовина Града Шапца појединачно најзначајнија ставка у активи биланса стања са 

вредности од 3.902.356 хиљада динара. Укупне консолидоване обавезе Града Шапца на сти 

дан износиле су 1.055.488 хиљада динара, од чега су најзначајније: дугорочне обавезе у износу 

од 549.530 хиљада динара и обавезе из пословања које износе 354.565 хиљада динара на исти 

mailto:opstina@sabac.org
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дан. Капитал Издаваоца на 31.12.2013. године према подацима из консолидованог биланса 

стања износио је 3.674.881 хиљада динара. 

1.2.3 Независни ревизори 

Послове ревизије финансијских извештаја Града Шапца за 2011., 2012. и 2013. годину обавила 

је ревизорска кућа Grant Thornton. Мишљења независног ревизора на финансијске извештаје 

приказана су у поглављу 2.7.13.   

1.2.4 Изабране финансијске информације 

У наставку су приказане основне финансијске информације о Издаваоцу за 2012. и 2013. годину 

одабране из завршног рачуна Града Шапца. 

Приказане изабране финансијске податке, мишљење независног ревизора и друге 

информације инвеститори би требало да посматрају заједно са ревидираним финансијским 

извештајима Града Шапца за годину која се завршила 31. децембра 2012. године и 31. 

децембра 2013. године, укључујући и напомене уз те финансијске извештаје. 

Ревизију завршног рачуна Града Шапца, биланса стања, биланса прихода и расхода, извештаја 

о новчаним токовима, извештаја о капиталним издацима и примањима, извештаја о извршењу 

буџета на дан 31.12.2013. године извршила је назависна ревизорска кућа Grant Thornton, 

Београд  и исказала следеће мишљење: 

„Основа за мишљење са резервом: 

Град Шабац има краткорочно орочена средства код пословних банака у укупном износу 

од 25.000 хиљада динара. Поменути краткорочни пласмани нису евидентирани у финансијским 

извештајима на дан биланса. 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаних у претходном пасусу 

Основе за мишљење са резервом, финансијски извештаји завршног рачуна буџета истинито и 

објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијску позицију буџета 

Града Шапца на дан 31.12.2013. године, остварене приходе и расходе усаглашене са одлукама 

о буџету и новчане токове за годину која се завршила на тај дан у складу са рачуноводственим 

прописима који се односе на буџет и буџетске кориснике, који се примењују у Републици 

Србији. 

Београд, 04.08.2014. године     Даница Колунџија Цукавац 

        Овлашћени ревизор“ 
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Град Шабац - Биланс стања 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Нефинансијска имовина 380.021 489.578 

Нефинансијска имовина у сталним средствима 379.345 488.898 

Некретнине и опрема 151.683 261.236 

Природна имовина 227.662 227.662 

Нефинансијска имовина у залихама 676 680 

Финансијска имовина 3.734.321 3.576.164 

Дугорочна финансијска имовина 2.434.502 2.459.734 

Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности, потраживања и краткорочни пласмани 
16.569 5.564 

Краткорочна потраживања 9.289 5.696 

Краткорочни пласмани 477.540 465.796 

Активна временска разграничења 796.421 639.374 

УКУПНА АКТИВА 4.114.342 4.065.742 

Обавезе 907.659 731.924 

Дугорочне обавезе 691.292 549.041 

Краткорочне обавезе 10.130 10.130 

Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за 

запослене 
104.700 85.906 

Обавезе из пословања 101.476 86.786 

Пасивна временска разграничења 61 61 

Капитал, утврђивање резултата пословања и 

ванбилансна евиденција 
3.206.683 3.333.818 

Капитал 2.824.622 2.971.010 

Вишак прихода и примања – суфицит 77.862 74.445 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година 
304.199 288.363 

УКУПНА ПАСИВА 4.114.342 4.065.742 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

Град Шабац - Биланс прихода и расхода 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 
2.649.120 2.599.389 

Текући приходи 2.649.120 2.599.389 

Порези 1.869.341 1.787.285 

Донације и трансфери 417.392 435.630 

Други приходи 362.387 376.474 

Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 
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Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 2.470.331 2.355.212 

Текући расходи 2.016.487 2.065.258 

Расходи за запослене 571.849 597.130 

Коришћење услуга и роба 521.036 590.280 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 70.955 54.892 

Субвенције 259.668 269.107 

Донације, дотације и трансфери 413.170 399.696 

Социјално осигурање и социјална заштита 73.150 63.070 

Остали расходи 106.659 91.083 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.954 

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 178.789 244.177 

Покриће извршених издатака из текућих прихода и 

примања 
-100.927 -169.732 

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 77.862 74.445 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

Град Шабац - Извештај о новчаним токовима 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Новчани приливи 2.849.815 2.699.418 

Текући приходи 2.649.120 2.599.389 

Порези 1.869.341 1.787.285 

Донације и трансфери 417.392 435.630 

Други приходи 362.387 376.474 

Приходи из буџета   

Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине 
200.695 100.029 

Новчани одливи 2.771.953 2.594.972 

Текући расходи 2.016.487 2.065.258 

Расходи за запослене 571.849 597.130 

Коришћење услуга и роба 521.036 590.280 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 70.955 54.892 

Субвенције 259.668 269.107 

Донације, дотације и трансфери 413.170 399.696 

Социјално осигурање и социјална заштита 73.150 63.070 

Остали расходи 106.659 91.083 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.954 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине 
301.622 239.760 

Вишак новчаних прилива 77.862 104.446 
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Салдо готовине на почетку године 26.152 15.215 

Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 88.800 115.734 

Салдо готовине на крају године 15.214 3.926 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

Град Шабац - Извештај о капиталним издацима и примањима 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Примања 200.695 100.029 

Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине 
200.695 100.029 

Примања од задуживања 200.000 100.000 

Примања од продаје финансијске имовине 695 29 

Издаци 755.466 529.714 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.945 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине 
301.622 239.760 

Отплата главнице 301.622 239.760 

Мањак примања (554.771) (429.685) 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

1.2.5 Ризици којима је изложен Издавалац 

Издавање Обвезница као и плаћање дуга може имати одређене ризике. Потенцијални купци, 

односно инвеститори пре инвестирања у Обвезнице треба да размотре податке наведене у 

наставку, те остале податке наведене у овом Проспекту. 

1.2.5.1 Ризик пореских прихода 

Ризик пореских прихода садржан је у врсти и висини пореских прихода који су законом 

утврђени као извори финансирања, што значи да приходи Града зависе од законски утврђених 

извора и нивоа привредних активности на које се утврђени порези обрачунавају. Значајне 

промене у једном од ова два фактора, уз претпоставку непромењених расхода могу довести 

до настанка дефицита буџета Града. 

1.2.5.2 Политички ризик 

Политички ризик поједине државе укључује све ризике повезане с могућом политичком 

нестабилношћу, укључујући целовитост и постојаност државе као такве. Узимајући у обзир 

тренутне унутрашње и спољно-политичке односе и политике Републике Србије, може се 

закључити да је за Републику Србију главни спољно-политички циљ чланство у Европској Унији 

којег заступају углавном све парламентарне политичке партије. 

 

Уз то што политички ризик зависи од односа Републике Србије са суседним државама и 

светом, тај ризик зависии од утицаја процеса транзиције на тржишну економију. За државе 

које се налазе у процесу транзиције карактеристичан је повећан политички ризик који зависи 
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од односа законодавне, извршне и судске власти, те синдиката, али и односа између 

институција Републике Србије и административне службе. Политички и општи друштвени 

ризик својствен је свим деловима једног друштва и на њега се из перспективе појединца не 

може индивидуално утицати. 

1.2.5.3 Тржиште капитала Републике Србије 

Тржиште капитала Републике Србије карактерише доминантно присуство власничких хартија 

од вредности насталих у процесу приватизације, инструмената дуга Републике Србије који 

углавном нису котирани на организованом тржишту, веома мали број издања и 

корпоративних обвезница, али и инструмената тржишта новца издатих од стране 

Министарства финансија Републике Србије. Ово имплицира да за емисију Обвезница Града не 

постоји референтна хартија од вредности, као ни референтни принос. Ограничавајући фактор 

јесте величина тржишта, слаба ликвидност за постојеће инструменте, непостојање већег броја 

домаћих институционалних инвеститора. 

1.2.5.4 Каматни ризик 

Каматне стопе овог издања прилагођене су нивоу каматних стопана банкарском тржишту у 

Републици Србији. Град Шабац нема утицаја на понашање каматних стопа на тржишту, тако да 

раст каматних стопа на тржишту може проузроковати пад цена овог издања што може 

негативно утицати на инвеститоре. Такође, пад каматних стопа на тржишту може довести до 

раста цена овог издања што би имало позитивне ефекте на инвеститоре. 

1.2.5.5 Валутни ризик 

Обвезница се емитује у динарима са валутном клаузулом, те је присутан валутни ризик да 

услед пада вредности евра у односу на домаћу валуту и вредност обвезнице изражена у 

домаћој валути буде нижа.  

1.2.5.6 Кредитни ризик 

Град Шабац нема кредитни рејтинг, али на цену овог издања могла би утицати промена 

кредитног рејтинга Републике Србије и увођење кредитног рејтинга Града Шапца. Промене ће 

зависити у највећој мери од макроекономских кретања у домаћој економији, а смањење 

кредитног рејтинга Републике Србије за последицу може имати пад цена свих дужничких 

хартија од вредности, што би имало негативан ефекат на инвеститоре. 

1.2.5.7 Оперативни ризик 

Оперативни ризик (информациони системи, процедуре, људски фактор, документација) 

произилази из дневног и оперативног пословања Града Шапца. Град Шабац у складу са 

добром праксом управљања примењује бројне процедуре и правила ради умањења овог 

ризика и спроводи редовну контролу пословања градских служби и управљања добрима 

града. 

1.2.5.8 Вишасила – „Forceмajeure“ 

Под овим појмом подразумевају се догађаји који имају негативан утицај на пословање 

Издаваоца као што су: 

 рат, инвазија, деловање спољашњег непријатеља, терористичко деловање, 
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непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или није), грађански рат, побуна или 

устанак непријатеља Републике Србије; 

 појава епидемије којом су погођени грађани и радници Града Шапца; 

 случајеви као што су: земљотреси, торнада, оркани, поплаве, пожари изузев 

предвидљивих и уобичајених климатских и природних појава које узрокују оштећења 

или уништење; 

 битан застој у раду као последица судских налога, забрана или сличних налога које су 

добиле треће стране; 

 колективни радни спорови, штрајкови или радње демонстраната, осим када утичу на 

односе између Града Шапца и његових радника. 

 

 

1.3 ИНФОРМАЦИЈЕ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ 

ИЗДАТЕ И УКЉУЧЕНЕ 

1.3.1 Опис врсте и класе Обвезница 

Прва емисија обвезница Града Шапца носиће ознаке CFI код и ISIN број које ће доделити  

ЦРХОВ. 

Утврђене ознаке  CFI кода и ISIN броја су: 

- D – дужнички инструмент 

- B – обвезнице  

- F – фиксна стопа 

- U – неосигурано/ негарантовано (измирење обавеза издаваоца зависи 

једино од његове ликвидности и солвентности) 

- A – амортизациони план (главница се постепено отплаћује заједно са 

редовним плаћањем камате) 

- R – гласе на име и регистроване у ЦРХОВ (хартије од вредности су 

регистроване на име власника у књизи издаваоца или регистра и могу се 

преносити само уз потпис регистрованог власника) 

Емисиона цена је једнака номиналној вредности обвезнице и износи 10.000,00 РСД по комаду. 

Емисиона цена сваке обвезнице биће прекурсирана у ЕУР, а износ утврђен у ЕУР прерачунава 

се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа власништва у ЦРХОВ. 

1.3.2 Карактеристике Обвезница 

Обвезнице ће бити неограничено преносиве дугорочне дужничке хартије од вредности које се 

издају, односно нуде у облику дематеријализованог финансијског инструмента и региструју у 

облику електронског записа на рачуну хартија од вредности на име законитог имаоца, у 

динарској деноминацији. 



17 | С т р а н а  
 

1.3.3 Положај Обвезница 

Обвезница представља директну, безусловну и приоритетну, неосигурану обавезу издаваоца, 

која је једнака и међусобно равноправна са свим осталим садашњим и будућим неосигураним 

обавезама Издаваоца, осим обавеза које могу имати првенство у односу на њих у складу са 

императивним прописима. 

1.3.4 Опис права која дају Обвезнице 

Законити имаоци Обвезница имају следећа права: 

 право на исплату номиналне вредности главнице; 

 право на исплату камате по унапред познатој фиксној стопи од 6% на годишњем нивоу; 

 право на наплату потраживања у складу са одредбама важећих законских прописа; 

 право располагања обвезница у складу са законом; 

 друга права у складу са законом. 

 

Обвезнице дају право на исплату главнице и право на исплату камате у складу са планом 

отплате. 

 

Имаоци Обвезница такође имају право на затезне камате у случају кашњења са исплатом 

камата или главнице, како је описано у тачки 3.4.5. овога Проспекта. 

 

Главница и камата исплаћиваће се посредством ЦРХОВ у поступку дефинисаним планом 

отплате.  

 

Оперативно спровођење исплате главнице и купона о року доспећа, а према плану отплате 

обавља ће се на начин који је дефинисан Правилима пословања и Корисничким упутством 

ЦРХОВ важећим у тренутку исплате. 

 

Обвезнице не носе право, односно неће давати могућност, како издаваоцу тако ни имаоцу, да 

захтевају исплату главнице пре рока доспећа по унапред утврђеним условима. 

 

Обвезнице су слободно преносиве те ималац има право располагања Обвезницама, 

укључујући и успостављање заложног права. 

1.3.5 Каматна стопа, обрачун и исплата камате и главнице по Обвезницама 

Обвезнице прве емисије Града Шапца носе каматну стопу од 6% на годишњем нивоу. Камата се 

обрачунава по формули за пропорционалан метод: 

 

Камата = (6% / неотплаћена главница) * (стварни број дана у периоду / стварни број дана у години) 

 

Камата ће се исплаћивати годишње, почевши од прве године и закључно са седмом годином, а 

главница ће се исплаћивати у једнаким деловима почевши од треће године и закључно са 

седмом годином и исплата ће такође бити годишња. Датуми доспећа камате, као и доспеле 

главнице рачунаће се од дана уписа обвезница у ЦРХОВ. 
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Обрачун камате се врши на неотплаћени износ главнице изражен у ЕУР. Обавеза по купону се 

на дан доспећа множи са званичним средњим курсом Народне банке Србије на тај дан и 

исплаћује у РСД. 

 

Обвезница садржи седам (7) купона. Прва два (2) купона садрже само камату, док осталих пет 

(5) купона садрже једнаке амортизоване износе главнице увећане за камату која се обрачунава 

по приказаној формули на неотплаћен износ главнице. 

 

Уколико доспеће купона пада на нерадне дане, исплата купона ће се вршити на први следећи 

радни дан. Вредност купона се израчунава тако што се обавеза по купону изражава у ЕУР и 

множи са званичним средњим курсом Народне банке Србије на дан исплате. 

 

У случају доцње код исплате купона, законити имаоци обвезница имају право на исплату 

вредности купона увећану за законску затезну камату обрачунату за период од дана доспећа 

купона до дана исплате. 

 

При прерачунавању износа обавезе по основу доспелих купона у кашњењу, примењиваће се 

званичан средњи курс Народне банке Србије на дан измирења. 

1.3.6 Начин и методе амортизације и временски распоред плаћања 

Обвезнице прве емисије Града Шапца се издају у дематеријализованом облику, на име и у 

деноминацији у РСД – индексирано у ЕУР, са роком доспећа од седам (7) година, од чега две 

(2) године периода почека током којих ће се исплаћивати камата и пет (5) година отплате 

главнице методом линеарне амортизације, током којих ће се исплаћивати део главнице и 

камата на остатак дуга. Отплата главнице вршиће се годишње и почиње од треће године након 

дана уписа власништва над предметним обвезницама у ЦРХОВ. Метода линеарне 

амортизације главнице у периоду од треће до седме године подразумева исплату једнаког 

дела главнице, односно 1/5 главнице сваке године, у периоду од треће до седме године. 

1.3.7 Приказ приноса и методе обрачунавања 

Номинална вредност обвезнице износи 10.000,00 динара. Обвезнице се током јавне понуде 

издају по емисионој цени од 10.000,00 динара, односно купци плаћају 100% номиналне 

вредности обвезнице. 

Каматна стопа на обвезнице је фиксна и износи 6,00% на годишњем нивоу. Обрачун камате се 

врши на неотплаћени износ главнице изражен у ЕУР. Обавеза по купону се на дан доспећа 

множи са званичним средњим курсом Народне банке Србије на тај дан и исплаћује у РСД. 

 

Историјски подаци о кретању званичног средњег курса динара према евру доступни су на сајту 

Народне банке Србије. 

 

Доспела камата / главница исплаћиваће ће се преко ЦРХОВ. Плаћање обрачунатих обавеза 

(главнице и доспеле камате) вршиће су динарима на дан доспећа. Уколико је дан доспећа 

камате / главнице нерадни дан, исплата ће се вршити првог следећег радног дана.  
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Законити имаоци обвезница ће сносити трошкове обрачуна и исплате камате и главнице који, у 

складу са Правилником о тарифи ЦРХОВ падају на његов терет. 

 

Обавеза Издаваоца везано за исплату камате или главнице биће испуњена када ЦРХОВ, у 

складу са својим правилима и упутствима, изврши пренос новчаних средстава на рачуне 

ималаца обвезница који имају право на исплату камате и главнице. 

 

Каматна стопа на обвезнице износи 6,00%, па ће сходно томе принос на обвезнице изражен у 

еврима бити једнак каматној стопи од 6,00%. Принос од 6,00% изражен у еврима ће се 

остварити куповином обвезница током јавне понуде и држањем обвезница до доспећа.  

 

Принос на обвезнице, изражен у еврима, може бити мањи (у случају дисконта) или већи (у 

случају премије) од 6,00% у случају да имаоци обвезница који су купили обевезнице у јавној 

понуди одлуче да их продају пре рока доспећа, што ће зависити од услова на секундарном 

тржишту у моменту продаје. 

1.3.8 Заступање ималаца Обвезница 

Обвезнице су издате као дужничке хартије од вредности и Издавалац није предвидео 

организовање Скупштине имаоца обвезница. 

Ове одредбе неће имати утицаја на остваривање права законитих ималаца обвезница на 

исплaту камате и главнице, као и осталих права дефинисаних Одлуком о издавању. 

1.3.9 Одлука о издавању нових хартија од вредности 

На датум објаве овог Проспекта не постоји план Издаваоца о даљем задуживању на српском 

тржишту капитала издавањем нових хартија од вредности. 

1.3.10 Ограничења у преносу Обвезница 

 Пренос обвезница је слободан, у складу са прописима. 

1.3.11 Пореске обавезе Издаваоца у вези са Обвезницама 

Порески третман власништва Обвезница заснован је на законима и другим прописима 

Републике Србије на снази у време објављивања овог Проспекта. 

  

Све евентуалне накнадне измене прописа, тумачења, судске и управне одлуке могу изменити 

овде наведено и имати пореске последице за власника Обвезница. Издавалац неће вршити 

допуну Проспекта нити обавештавати власнике Обвезница о евентуалним накнадним 

изменама прописа. 

 

Сваки будући власник Обвезница дужан је да се информише о пореским обавезама које за 

њега могу произићи из власништва или било каквог располагања Обвезницама, укључујући 

како пореске прописе Републике Србије, тако и релевантне међународне уговоре о избегавању 

двоструког опорезивања уколико се ради о имаоцима Обвезница који су нерезиденти, као и да 

прате измене тих прописа које могу имати за последицу измену пореских обавеза по основу 

власништва над Обвезницама. 
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Опорезивање камата 

На исплату камата из Обвезница не обрачунава се и не плаћа порез на додату вредност (ПДВ). 

 

Приход који домаћа правна лица остваре из инвестирања у дужничке хартије од вредности  

локалних самоуправа, укључујући и камате из Обвезница, умањује основицу пореза на добит 

правних лица, односно, не улази у исту.  Добит се опорезује по стопи од 15% Закона о порезу на 

добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 

18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 и 68/14) члан 39. Односно члан 25. Став 2. 

 

Приход који физичка лица остваре од камата из Обвезница сматра се приходом од капитала и 

не опорезује се по стопи од 15%  Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, 

бр. 24/01, 80/02 – др.закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 

91/11- ус, 93/12, 114/12 – ус, 47/13,48/13 – исправка, 108/13, 57/14) члан 64 и члан 65 у складу 

са пореским ослобођењем које се примењује на дужничке хартије од вредности чији је 

издавалац јединица локалне самоуправе.  

 

У складу са Законом о порезу на добит правних лица, исплата камата из Обвезница страним 

правним лицима подлеже плаћању пореза по одбитку по стопи од 20%,  Закона о порезу на 

добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 

18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 и 68/14) члан 40 и члан 40а осим уколико постоји закључен 

уговор о избегавању двоструког опорезивања са земљом резидентности имаоца Обвезница, у 

ком случају се примењују одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања. 

 

Oпорезивање главнице 

Исплата главнице Обвезница не подлеже плаћању пореза. 

 

Опорезивање капиталне добити 

Одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02 – 

др.закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- ус, 93/12, 

114/12 – ус, 47/13,48/13 – исправка, 108/13, 57/14), капиталним добитком сматра се приход 

који обвезник оствари продајом, односно другим преносом уз накнаду хартија од вредности. 

Стопа пореза на капитални добитак износи 15%, али су имаоци дужничких хартија од 

вредности локалних самоуправа ослобођени плаћања пореза  сходно члану 77 и 72а Закона о 

порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02 – др.закон, 80/02, 135/04, 

62/06, 65/06 – исправка 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- ус, 93/12, 114/12 – ус, 47/13,48/13 – 

исправка, 108/13, 57/14) на капиталне добитке у складу са Законом. 

1.3.12  Ризици Обвезница Града Шапца 

У овом поглављу описујемо факторе ризика за Обвезнице које се нуде овим Проспектом и које 

ће бити укључене у трговање на основу овог Проспекта. Описујемо факторе ризика који су 

значајни како би се проценио тржишни ризик повезан с Обвезницама. 

1.3.12.1 Валутни ризик 

Валутни ризик (ризик девизног курса) је вероватноћа остварења губитка услед промене 

вредности валуте у којој су емитоване или индексиране обвезнице. Валутни ризик је присутан 
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ако су у пословање потенцијалног инвеститора, купца Обвезнице, укључене трансакције 

номиноване у страним валутама, увоз или извоз робе, дугови изражени у страним валутама 

итд. Ризик девизног курса настаје онда када су приходи или расходи деноминовани у више 

валута, односно када су приходи деноминовани у једној, а расходи, у другој валути. У том 

случају промена курса валуте може да доведе до губитка. Ако су приходи које потенцијални 

инвеститор остварује од Обвезница деноминовани у динарима, а његове обавезе у еврима 

или некој другој страној валути, депресијација динара отежава сервисирање обавеза 

инвеститора, односно доводи до губитка. 

 

Чисте купонске обвезнице ("булет бондс") изложеније су валутном ризику од ануитетних 

обвезница (обвезнице са амортизованом главницом), с обзиром да се пун износ номиналне 

вредности (главница дуга по основу обвезница) плаћа на дан доспећа. 

 

Обвезнице Града Шапца су индексиране у евро те су изложене валутном ризику, док су 

истовремено са линеарном амортизацијом главнице, чиме је смањен ризик у односу на чисто 

купонске обвезнице које исплату целокупне главнице обезбеђују на крају временског 

хоризонта. 

1.3.12.2 Ризик промене каматних стопа 

Ималац обвезнице са фиксном каматном стопом изложен је ризику пада цене такве 

обвезнице као резултата промене тржишних каматних стопа, тј. каматних стопа које на 

тржишту плаћају упоредиви издаваоци. Наиме, иако је каматна стопа на обвезнице Издаваоца 

фиксирана, тржишне каматне стопе се мењају што утиче на цене обвезница. Ово је нарочито 

уочљиво ако се обвезницом тргује на организованом тржишту. Однос цена и каматних стопа је 

инверзан, те раст тржишне каматне стопе умањује тржишну вредност обвезнице са фиксном 

каматном стопом и то све док се принос до доспећа на такву обвезницу не изједначи са 

тренутним тржишним. Важи и обрнуто, ако тржишна каматна стопа пада, цена обвезнице 

расте док се принос до доспећа не изједначи са тржишном каматном стопом. 
 

Ако инвеститор има обвезницу до доспећа, кретање каматних стопа на тржишту, које остварују 

други упоредни издаваоци дужничких инструмената приближно истих карактеристика (рок 

доспећа, кредитни рејтинг, валута и сл.), неће утицати на принос који ће улагач остварити, а 

који би, по одређеним претпоставкама, требало да буде једнак приносу до доспећа у моменту 

куповине обвезнице. 

1.3.12.3 Ризик тржишне цене 

На тржишну цену обвезница утиче велики број чинилаца као нпр. промена тржишних 

каматних стопа (описана под тачком 3.2.2 Проспекта), целокупна кретања у привреди, 

политика централне банке, инфлација, као и недовољна или превелика потражња за 

обвезницама. Ималац обвезница тако је изложен ризику пада тржишне цене обвезница ако их 

продаје пре доспећа. 

1.3.12.4 Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности представља вероватноћу да инвеститор оствари губитак на продаји 

обвезнице због немогућности лаке и брзе продаје, тј. недовољне ликвидности тржишта 

обвезница. 
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Независно од укључења Обвезница на организовано тржиште, није сигурно да ће се развити 

активно трговање истима, а које би трајало цело раздобље до доспећа обвезница. У случају да 

се активно трговање не развије (то јест, да не буде довољно потражње за Обвезницама), то ће 

отежати продају обвезница на организованом тржишту, и могло би имати и негативан утицај 

на тржишну цену Обвезнице. 

1.3.12.5 Ризик инфлације 

Ризик инфлације је вероватноћа да ће доћи до неочекиване промене инфлаторних кретања 

која нису била предвиђена у тренутку дефинисања фиксне каматне стопе. У том случају долази 

до обезвређења каматног прихода (купона), а када инфлација постане већа од купонске стопе, 

каматни приход постаје негативан.  

 

Обвезнице чија номинална вредност није индексирана индексом цена на мало (ЦПИ) излаже 

инвеститора ризику инфлације. То је опасност од смањења куповне моћи оствареног приноса 

од улагања у обвезнице, тј. неизвесност у погледу количине робе коју инвеститор може купити 

пре и после улагања у обвезнице. Зато се ризик инфлације често зове и ризик смањења 

куповне моћи прихода обвезница. 

 

Обвезнице Града Шапца емитују се у динарима, али су будуће исплате купона и главнице 

индексиране у евро, чиме будуће исплате прате кретање евра у односу на домаћу валуту, те 

обвезница не носи ризик динарске инфлације. 

1.3.12.6 Ризик реинвестирања 

Ризик реинвестирања је опасност да ће инвеститор све приливе по основу обвезница које 

добије пре рока доспећа морати да улаже по каматној стопи мањој од приноса до доспећа по 

којој је купио обвезницу. Раст каматних стопа на тржишту умањује ризик реинвестирања, док 

њихов очекивани пад повећава вероватноћу реализације мањег приноса од оног по којем је 

обвезница купљена.  

 

Обвезнице које плаћају купоне обрачунате по већој купонској стопи, обвезнице које имају 

дужи рок доспећа, као и ануитетне и опозиве обвезнице изложеније су ризику реинвестирања 

од неопозивих, чистих купонских обвезница са краћим роком доспећа и нижом купонском 

стопом. Обвезнице које емитује Град Шабац су ануитетне и нису опозиве. 

1.3.12.7 Порески ризик 

Потенцијални инвеститори морају да буду свесни да могу бити у обавези да плате порез и 

друге дажбине у складу са законима и праксом Републике Србије. Ефективан принос који носе 

обвезнице може бити умањен због пореза и трансакционих трошкова, као и због будућих 

промена пореске политике.  

 

Потенцијални инвеститори се саветују да се не ослањају на порески режим садржан у овом 

Проспекту, већ да консултују свог пореског саветника о пореским обавезама у вези са 

стицањем, држањем и продајом обвезница. Ризик од увођења нових или повећања постојећих 
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пореских облика увек постоји. Ризик промене пореских прописа у потпуности је изван домена 

утицаја Изаваоца и Издавалац није у могућности да процени вероватноћу промена. 

 

Према члану 65. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002,, 

135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 

93/2012,  114/2012,  47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013 и 6/2014) дужничке хартије од 

вредности, чији је емитент јединица локалне самоуправе, изузете су плаћања пореза на приход 

од капитала на камату.  

1.3.12.8 Домаће тржиште капитала 

Иако тржиште капитала у Србији постоји већ извесно време, први значајнији помак у развоју 

тржишта на коме се до тада трговало са краткорочним хартијама од вредности и државним 

обвезницама учињен је 2000. године, када се у трговање укључују акције предузећа из 

поступка приватизације. Од тада, а посебно у претходних неколико година, остварен је 

значајан напредак, пре свега у успостављању и усклађивању регулативе са међународним 

стандардима као и на усавршавању система за трговање хартијама од вредности. Ипак, 

тржиште капитала и данас показује нестабилност и промењивост са проблемима 

карактеристичним за земље у транзицији, док у великој мери присутна променљивост 

друштвено-економског и политичког окружења чини свако предвиђање додатно отежаним и 

повећава ризике улагања. Основни проблеми тржишта капитала у Србији са којима се сусрећу 

постојећи и потенцијални инвеститори су: 

 

 Изразито ниска тржишна капитализација; 

 Мали број акција, обвезница и других квалитетних врста хартија од вредности које се 

котирају на Београдској берзи; 

 Недостатак транспарентности пословања издавалаца хартија од вредности; 

 Недостак ликвидности; 

 Изузетно висока волатилност цена; 

 Ниска домаћа тражња и недовољан број великих институционалних инвеститора; 

 Традиционално сектор становништва опредељен ка улагању у некретнине и штедњу у 

банкама, а мањим делом се вишак средстава инвестира у хартије од вредности; 

 Исувише кратка историја трговања, тако да је правила техничке анализе, али и 

фундаменталне, готово немогуће применити у пракси. 

 

Поред већ наведених проблема српско тржиште капитала је као и сва недовољно развијена 

тржишта са појачаним интезитетом осетило последице турбулентних дешавања у свету 

глобалних финасија у претходних шест година, тако да региструјемо пад промета на 

организованом тржишту у односу на период пре кризе. 

 

Смањена имовина тржишних учесника, повећане аверзије према корпоративном ризику, 

оскудна понуда хартија од вредности, као и високо волатилно или шпекулативно формирање 

цена хартија - примарно акција, довели су до тога да се српско тржиште капитала посматра као 

тржиште повећаног ризика, тако да би развој сегмента тржишта на којем се нуде квалитетне 

хартије, редукција ризика уз фиксан принос и задовољавајућа транспарентност издаваоца били 

од вишеструког значаја како за инвеститоре, тако и за само тржиште капитала. 
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1.3.13 Начин објаве Проспекта 

Издавалац ће у електронском облику на интернет страници  (www.sabac.og) и Покровитеља 

емисије (www.bancaintesa.rs) објавити Проспект  у року од петнаест (15) дана од дана пријема 

Решења о одобрењу објављивања,  у складу са чланом 31. Закона о тржишту капитала.  

Издавалац ће наредног радног  дана, након објаве Проспекта у једном дневном листу који се 

дистрибуира на територији Републике Србије објавити Обавештење о начину на који је  

Проспект стављен на располагање јавности са временским планом понуде, уз навођење места 

и начина како инвеститори могу добити бесплатну писану верзију Проспекта. 

Издавалац  ће на писани  захтев инвеститора бесплатно доставити писану верзију проспекта 

инвеститору, препорученом поштом или непосредно у својим просторијама, у примереном 

року потребном за штампу или уумножавање, те за слање поштом. 

1.3.14 Валидност Проспекта 

Овај Проспект је валидан у периоду од 12 месеци након објављивања, под условом да по 

потреби буде редовно допуњен додатком проспекта са евентуалним новим информацијама о 

Издаваоцу и хартијама од вредности које ће бити у јавној понуди и укључене на регулисано 

тржиште Београдске берзе, у складу са чланом 33. Закона о тржишту капитала.  

 

http://www.sabac.og/
http://www.bancaintesa.rs/
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1.4 ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ИНФОРМАЦИЈА У 

СКРАЋЕНОМ ПРОСПЕКТУ И ПРОСПЕКТУ 

 

Лица одговорна у смислу члана 19. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“,  бр. “,  бр. 

31/2011) за садржај скраћеног проспекта и проспекта у целини су: 

 

Небојша Зеленовић – Градоначелник  

 

Aдреса: Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, Србија 

Број телефона: +381 15364 100 

e-мail: gradonacelnik@sabac.org 

 

Немања Пајић – заменик Градоначелника 

 

Адреса: Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, Србија 

Број телефона: +381 15364 100 

e-мail: nemanja.pajic@sabac.org 

 

Прим. др Слободан Мирковић – председник Скупштине града 

 

Адреса: Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, Србија 

Број телефона: +381 15364 100 

e-мail: djordje.isakovic@sabac.org 

Изјава одговорних лица 

 

„Предузевши све потребне мере, изјављујемо да су, према нашим сазнањима, информације у 

Проспекту у складу с чињеницама, као и да нису изостављене чињенице које би могле да утичу 

на истинитост и потпуност проспекта.“ 

 

Градоначелник        Заменик Градоначелника  Председник Скупштине Града 

 
 

Шабац 

Број:  112-223/2014-13  

Дана: 14.11.2014. године 

mailto:gradonacelnik@sabac.org
mailto:nemanja.pajic@sabac.org
mailto:djordje.isakovic@sabac.org
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2 ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗДАВАОЦУ 

2.1 ОДГОВОРНА ЛИЦА 

Потписане изјава свих лица одговорних за информације садржане у Скраћеном проспекту и 

Проспекту наведене су у тачки 1.4. 

 

2.2 ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕКСТЕРНУ РЕВИЗИЈУ БУЏЕТА 

2.2.1 Независни ревизори 

Екстерни ревизор за 2011. годину била је ревизорска кућа Grant Thornton која је изразила 

следеће мишљење: 

„По нашем мишљењу, финансијски извештаји завршног рачуна буџета истинито и објективно, 

по свим материјално значајним питањима, приказују финансијску позицију буџета Града Шапца 

на дан 31.12.2011. године, остварене приходе и расходе усаглашене са одлукама о буџету и 

новчане токове за годину која се завршила на тај дан у складу са рачуноводственим прописима 

који се односе на буџет и буџетске кориснике, који се примењују у Републици Србији. 

Завршни рачун буџета Града Шапца у целости је урађен у складу са важећим законским 

приписима и нису утврђене неусклађености са законском регулативом у вези буџетског 

пословања и извештавања. 

Београд, 20.07.2012. године     Мирослав Антовић 

        Овлашћени ревизор“   

 

Екстерни ревизор за 2012. годину била је ревизорска кућа Grant Thornton која је изразила 

следеће мишљење: 

„По нашем мишљењу, финансијски извештаји завршног рачуна буџета истинито и објективно, 

по свим материјално значајним питањима, приказују финансијску позицију буџета Града Шапца 

на дан 31.12.2012. године, остварене приходе и расходе усаглашене са одлукама о буџету и 

новчане токове за годину која се завршила на тај дан у складу са рачуноводственим прописима 

који се односе на буџет и буџетске кориснике, који се примењују у Републици Србији. 

Завршни рачун буџета Града Шапца у целости је урађен у складу са важећим законским 

приписима и нису утврђене неусклађености са законском регулативом у вези буџетског 

пословања и извештавања. 

Београд, 15.10.2013. године     Мирослав Антовић 

        Овлашћени ревизор“   
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Екстерни ревизор за 2013. годину била је ревизорска кућа Grant Thornton која је изразила 

следеће мишљење: 

„Основа за мишљење са резервом: 

Град Шабац има краткорочно орочена средства код пословних банака у укупном износу од 

25.000 хиљада динара. Поменути краткорочни пласмани нису евидентирани у финансијским 

извештајима на дан биланса. 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаних у претходном пасусу Основе за 

мишљење са резервом, финансијски извештаји завршног рачуна буџета истинито и објективно, 

по свим материјално значајним питањима, приказују финансијску позицију буџета Града Шапца 

на дан 31.12.2013. године, остварене приходе и расходе усаглашене са одлукама о буџету и 

новчане токове за годину која се завршила на тај дан у складу са рачуноводственим прописима 

који се односе на буџет и буџетске кориснике, који се примењују у Републици Србији. 

Београд, 04.08.2014. године      Даница Колунџија Цукавац 

        Овлашћени ревизор“ 

 

2.3 ИЗАБРАНЕ ФИНАНАСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

У наставку су приказане основне финансијске информације о Издаваоцу за 2012. и 2013. годину 

одабране из завршног рачуна Града Шапца. 

Приказане изабране финансијске податке, мишљење независног ревизора и друге 

информације инвеститори би требало да посматрају заједно са ревидираним финансијким 

извештајима Града Шапца за годину која се завршила 31. децембра 2012. године и 31. 

децембра 2013. године, укључујући и напомене уз те финансијске извештаје. 

Град Шабац - Биланс стања 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Нефинансијска имовина 380.021 489.578 

Нефинансијска имовина у сталним средствима 379.345 488.898 

Некретнине и опрема 151.683 261.236 

Природна имовина 227.662 227.662 

Нефинансијска имовина у залихама 676 680 

Финансијска имовина 3.734.321 3.576.164 

Дугорочна финансијска имовина 2.434.502 2.459.734 

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, 

потраживања и краткорочни пласмани 
16.569 5.564 

Краткорочна потраживања 9.289 5.696 

Краткорочни пласмани 477.540 465.796 

Активна временска разграничења 796.421 639.374 
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УКУПНА АКТИВА 4.114.342 4.065.742 

Обавезе 907.659 731.924 

Дугорочне обавезе 691.292 549.041 

Краткорочне обавезе 10.130 10.130 

Обавезе по основу осталих расх. изузев расх. за запослене 104.700 85.906 

Обавезе из пословања 101.476 86.786 

Пасивна временска разграничења 61 61 

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна 

евиденција 
3.206.683 3.333.818 

Капитал 2.824.622 2.971.010 

Вишак прихода и примања – суфицит 77.862 74.445 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 304.199 288.363 

УКУПНА ПАСИВА 4.114.342 4.065.742 

                                                                                     Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

Град Шабац - Биланс прихода и расхода 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 
2.649.120 2.599.389 

Текући приходи 2.649.120 2.599.389 

Порези 1.869.341 1.787.285 

Донације и трансфери 417.392 435.630 

Други приходи 362.387 376.474 

Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 2.470.331 2.355.212 

Текући расходи 2.016.487 2.065.258 

Расходи за запослене 571.849 597.130 

Коришћење услуга и роба 521.036 590.280 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 70.955 54.892 

Субвенције 259.668 269.107 

Донације, дотације и трансфери 413.170 399.696 

Социјално осигурање и социјална заштита 73.150 63.070 

Остали расходи 106.659 91.083 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.954 

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 178.789 244.177 

Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања -100.927 -169.732 

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 77.862 74.445 

                                                                                    Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 
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Град Шабац - Извештај о новчаним токовима 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Новчани приливи 2.849.815 2.699.418 

Текући приходи 2.649.120 2.599.389 

Порези 1.869.341 1.787.285 

Донације и трансфери 417.392 435.630 

Други приходи 362.387 376.474 

Приходи из буџета   

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 200.695 100.029 

Новчани одливи 2.771.953 2.594.972 

Текући расходи 2.016.487 2.065.258 

Расходи за запослене 571.849 597.130 

Коришћење услуга и роба 521.036 590.280 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 70.955 54.892 

Субвенције 259.668 269.107 

Донације, дотације и трансфери 413.170 399.696 

Социјално осигурање и социјална заштита 73.150 63.070 

Остали расходи 106.659 91.083 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.954 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 301.622 239.760 

Вишак новчаних прилива 77.862 104.446 

Салдо готовине на почетку године 26.152 15.215 

Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 88.800 115.734 

Салдо готовине на крају године 15.214 3.926 

                                                                                    Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

Град Шабац - Извештај о капиталним издацима и примањима 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Примања 200.695 100.029 

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 200.695 100.029 

Примања од задуживања 200.000 100.000 

Примања од продаје финансијске имовине 695 29 

Издаци 755.466 529.714 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.945 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 301.622 239.760 

Отплата главнице 301.622 239.760 

Мањак примања (554.771) (429.685) 

                                                                                    Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 
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2.4 ФАКТОРИ РИЗИКА КОЈИМА СУ ИЗЛОЖЕНИ ИНВЕСТИТОРИ 

Издавање Обвезница као и плаћање дуга може бити под утицајем одређених ризика. 

Потенцијални купци, односно инвеститори требају пре инвестирања у Обвезнице размотрити 

податке наведене у наставку, те остале податке наведене у овом Проспекту. 

 

2.4.1 Ризик пореских прихода 

Ризик пореских прихода садржан је у врсти и висини пореских прихода који су законом 

утврђени као извори финансирања, што значи да приходи Града зависе од законски утврђених 

извора и нивоа привредних активности на које се утврђени порези обрачунавају. Значајне 

промене у једном од ова два фактора, уз претпоставку непромењених расхода могу довести 

до настанка дефицита буџета Града. 

2.4.2 Политички ризик 

Политички ризик поједине државе укључује све ризике повезане с могућом политичком 

нестабилношћу, укључујући целовитост и постојаност државе као такве. Узимајући у обзир 

тренутне унутрашње и спољно-политичке односе и политике Републике Србије, може се 

закључити да је за Републику Србију главни спољно-политички циљ чланство у Европској 

Унији којег заступају углавном све парламентарне политичке партије. 

 

Уз то што политички ризик зависи од односа Републике Србије са суседним државама и 

светом, тај ризик зависи и од утицаја процеса транзиције на тржишну економију. За државе 

које се налазе у процесу транзиције карактеристичан је повећан политички ризик који зависи 

од односа законодавне, извршне и судске власти, те синдиката, али и односа између 

институција Републике Србије и административне службе. Политички и општи друштвени 

ризик својствен је свим деловима једног друштва и на њега се по правилу из перспективе 

појединца не може индивидуално утицати. 

2.4.3 Тржиште капитала Републике Србије 

Тржиште капитала Републике Србије карактерише доминантно присуство власничких хартија 

од вредности насталих у процесу приватизације, веома мали број емитованих и 

корпоративних обвезница. Држава Србија је почела процес емитовања дуга за сервисирање 

буџетских обавеза, али се тим дугом не тргују активно на организованом тржишту. На 

домаћем тржишту капитала не постоји обвезнички индекс, те за емисију Обвезница Града 

Шапца непостоји референтна хартија од вредности, као ни референтни принос. 

Ограничавајући фактори су величина тржишта, слаба ликвидност за постојеће инструменте, 

непостојање већег броја домаћих инвеститора и банкоцентричан финансијски систем. 

2.4.4 Каматни ризик 

Каматне стопе овог издања прилагођене су нивоу каматних стопа на банкарском тржишту и 

тржишту дуга у Републици Србији. Град Шабац нема утицаја на понашање каматних стопа на 

тржишту, тако да раст каматних стопа на тржишту може проузроковати пад цена овог издања 

што може негативно утицати на инвеститоре. Такође, пад каматних стопа на тржишту може 

довести до раста цена овог издања што би имало позитивне ефекте на инвеститоре. 
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2.4.5 Валутни ризик 

Обвезница се емитује у динарима са евро клаузулом, те је присутан валутни ризик да услед 

пада вредности евра у односу на домаћу валуту и вредност обвезнице изражена у домаћој 

валути буде нижа.  

2.4.6 Кредитни ризик 

На цену овог издања могла би утицати промена кредитног рејтинга Републике Србије, 

обзиром да Град Шабац нема кредитни рејтинг. Промене ће зависити у највећој мери од 

макроекономских кретања у домаћој економији. 

2.4.7 Оперативни ризик 

Оперативни ризик (информациони системи, процедуре, људски фактор, документација) 

произилази из дневног пословања Града Шапца. Град Шабац у складу са добром праксом 

управљања примењује бројне процедуре и правила ради умањења овог ризика и спроводи 

редовну контролу пословања градских служби и управљања добрима града. 

2.4.8 Вишасила – „Forceмajeure“ 

Под овим појмом подразумевају се догађаји који имају негативан утицај на пословање 

емитента као што су: 

 рат, инвазија, деловање спољашњег непријатеља, терористичко деловање, 

непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или није), грађански рат, побуна или 

устанак непријатеља РепубликеСрбије; 

 појава епидемије којом су погођени грађани и радници Града Шапца; 

 случајеви као што су: земљотреси, торнада, оркани, поплаве, пожари изузев 

предвидљивих и уобичајених климатских и природних појава које узрокују оштећења или 

уништење; 

 битан застој у раду као последица судских налога, забрана или сличних налога које су 

добиле треће стране;  

 колективни радни спорови, штрајкови или радње демонстраната, осим када утичу на 

односе између Града Шапца и његових радника. 
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2.5 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 

2.5.1 Основни подаци Издаваоца, опис правног положаја 

 

Пословно име:  Град Шабац 

Седиште:  Шабац 

Адреса:  Господар Јевремова 6, 15000 Република Србија 

 

Матични број:  07170033 

ПИБ:   100084635  

Телефон:  +381 15 346 100; +381 15 346  711 

Email:   opstina@sabac.org 

 

Град Шабац захвата северни део северозападне Србије. Географски положај града је веома 

повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, 

и у близини је великих градова Београда и Новог Сада. Град Шабац простире се на површини 

од 795 км2 и има 115.884 становника. У граду, са приградским насељима, живи око 70.000 

становника. Основни привредни потенцијали су квалитетно земљиште погодно за све врсте 

пољопривредне производње, а воде река Саве и Дрине погодују развоју бројних привредних 

грана; индустрије, водопривреде, пољопривреде, речног саобраћаја и туризма. Град Шабац је 

одувек био економски и културни центар Мачве, Поцерине и ширег подручја. 

 

Шабац представља саобраћајни чвор регионалог значаја који има предуслов да прерасте у 

центар интегралног транспорта. Потенцијале у области саобраћаја представљају повољни 

природни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре, јер 98% Града чине равничарски и 

брежуљкасти терени испод 300 метара надморске висине, са малим ограничењима за 

изградњу саобраћајница. Посебне повољности леже у близини ауто-пута Београд-Загреб, 

близини терминала ваздушог саобраћаја у Сурчину. Магистрални путни правци који се укрштају 

на подручју Града су М19 (Београд-Обреновац-Шабац-Лозница-Мали Зворник) и М21 (Шабац-

Рума-ауто-пут-Шабац-Ваљево-Ужице). Постоји развијена мрежа регионалних и локалних 

путева. Активна је и железничка пруга Рума-Шабац-Лозница-Мали Зворник-БиХ са станицом за 

путнички и теретни саобраћај у Шапцу. Града је на пловном делу реке Саве и има могућност 

повезивања на речни саобраћајни систем Србије и Европе. 

 

2.5.2 Догађаји од значаја за процену солвентности Издаваоца 

У циљу приказивања солвентности Издаваоца, у поглављу 2.7.11 Показатељи пословања и 

успешности, приказана је рекласификација неконсолидованог извештаја о извршењу буџета 

прегруписавањем текућих прихода и текућих расхода из годишњих финансијских извештаја у 

периоду од 2011. до 2013. године. Рекласификовани извештај о извршењу буџета, омогућује 

сагледавање прихода и расхода у оквиру текућег буџета, а посебно у оквиру капиталног буџета 

Града. У истом поглављу приказани су и показатељи солвентности Издаваоца на бази података 

о буџету у претходне три године. 

mailto:opstina@sabac.org
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У текућем буџету приказани су текући приходи и текући расходи. Текући приходи обухватају 

све изворне и уступљене приходе Града, као и текуће трансфере Републике Србије. Текући 

расходи разврстани су по економској класификацији на: зараде, социјална давања, набавку 

роба и услуга, текуће трансфере, текуће субвенције предузећима, плаћене камате и накнаде и 

остале текуће расходе.  

У капиталном буџету приказани су капитални инвестициони расходи и њихови извори 

финансирања. Расходе у капиталном буџету чине: издаци за нефинансијску имовину, 

капитални трансфер и осталим нивоима власти и капиталне субвенције јавним предузећима, 

чији је оснивач Град. Приходе у капиталном буџету чине: примања од продаје нефинансијске 

имовине и текући приходи намењени за финансирање капиталних инвестиционих расхода 

(капитални трансфер Републике, самодопринос, накнада за закуп и уређивање земљишта и 

капиталне донације и капитални трансфери). 

У рачуну финансирања приказане су позиције примања од продаје финансијске имовине и 

примања задуживања и са друге стране издатака за набавку финансијске имовине и издатака 

за отплату дуга. 

Град извршава своје финансијске обавезе у складу са утврђеним роковима.  

Утицај поплаве на територији Града Шапца неће имати значајне негативне последице по 

приходе Града, имајући у виду чињеницу да су биле поплављене пре свега њиве, а не важна 

индустријска постројења, нити стамбени објекти. 

2.5.3 Подаци о органима управљања и лицима која су чланови тих органа 

Органи управљања у Граду Шапцу су: 

 Скупштина Града - која броји 69 одборника изабраних на локалним изборима на 

период од 4 године; 

 Градоначелник 

 Градско веће 

 Градска управа 

 

Градоначелник Града Шапца је Небојша Зеленовић. 

 

Градско веће Града Шапца броји следећих 11 чланова: Јасминка Ристивојевић, Душан 

Костадиновић, Зоран Чекић, Дејан Терзић, Илона Јанковић, Слободан Николић, Весна 

Живковић, Наташа Радовановић, Петар Лончар, Салко Карадаревић, Чедомир Јовановић.  

 

Начелник Градске управе је Милош Станојчић. 

 

2.5.4 Економски показатељи и локална привреда Издаваоца 

2.5.4.1 Структура привреде Издаваоца и најважнији сектори привреде 

Обележја привредног развоја града Шапца су: динамичност и позитивна кретања у 

друштвеном производу.  
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Позитивна кретања у привреди резултат су, између осталог: традиционално развијеног 

предузетништва са трговачким наслеђем, дуге традиције у индустријској производњи, великог 

броја успешно приватизованих предузећа, као и присуства страних инвеститора. 

 

Подршка локалне самоуправе и једноставност процедура представљају снагу економског 

развоја града. Доминантне индустријске гране у привредној активности града су: 

 прехрамбена индустрија 

 грађевинарство и индустрија грађевинског материјала 

 хемијска индустрија 

 фармацеутска индустрија 

 металопрерађивачка индустрија 

 машинска индустрија 
 

 

У Шапцу послује близу 4.200 привредних субјеката (око 2.800 предузетника). Приватна својина 

је доминантан облик власништва.Финансијске услуге пружа 26 банака и 9 осигуравајућих 

друштава. 

 

Слика 1 – Северозападна радна зона града Шапца 

 

 

Према подацима Агенције за привредне регистре, број активних привредних субјеката на 

територији града Шапца током 2010. године износио је 4.384, од чега су 1.358 привредна 

друштва и 3.026 предузетника, број активних привредних субјеката на територији града Шапца 

у 2013. години износио је 4.196 (привредна друштва 1.377 и 2.819 предузетника). 
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Табела 1 – Број привредних друштава у Шапцу за период 01.01. – 31.12. 
  2010 2011 2012 2013 

Активних 1.358 1.313 1.305 1.377 

Новооснованих 111 138 84 106 

Брисаних / Угашених  146 188 98 34 

Извор података: Aгенција за привредне регистре 

 
Табела 2 – Број предузетника у Шапцу за период 01.01. – 31.12. 

  2010 2011 2012 2013 

Активних 3.026 2.911 2.900 2.819 

Новооснованих 477 443 417 407 

Брисаних / Угашених  614 560 427 487 

Извор података: Aгенција за привредне регистре 

 

Слика 2 – Број привредних друштава и предузетника по годинама у Шапцу 

 

Извор података: Aгенција за привредне регистре 

2.5.5 Надлежности Издаваоца 

Град врши надлежности општине утврђене Уставом и Законом о локалној самоуправи („Сл. 

Гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), као и друге надлежности и послове државне 

управе који су му законом поверени. Град, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у 

складу са Уставом и законом: 

1) доноси програме развоја Града и појединих делатности; 

2) доноси просторни план Града; 

3) доноси урбанистичке планове; 

4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 

5) утврђује стопе изворних прихода Града као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 
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6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и 

снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском 

саобраћају, одржавање чистоће у Граду, одржавање депонија, уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних 

паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и 

организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради 

обављања комуналних делатности на својој територији; 

7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује 

висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 

стамбеним зградама; 

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 

уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и 

коришћење грађевинског земљишта; 

10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о 

унапређењу општег оквира за привређивање у Граду, промовише економске потенцијале 

Града и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину 

накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног 

простора; 

12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 

вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе 

планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и 

утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 

некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 

15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији 

Града, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити 

хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 

16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 

министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 

здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује 

њихово функционисање; 

18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, 

даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка 

лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и 

стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у 

социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 

19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, 

подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и 
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суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за 

рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 

20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара 

услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 

њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује 

о привођењу пашњака другој култури; 

22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 

утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе 

за објекте локалног значаја; 

23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 

лековитим својствима; 

24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне 

таксе; 

25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, 

места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 

26) управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом 

очувању и увећању; 

27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

животиња; 

28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

29) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и 

рад; 

30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 

31) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања 

једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих 

облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су 

суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 

организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој 

територији; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 

33) организује службу правне помоћи грађанима; 

34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, 

заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере 

усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање 

неравноправности; 

35) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 

информисање на српском језику и језику националних мањина; 

36) прописује прекршаје за повреде градских прописа; 

37) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и 

других општих аката из надлежности Града; 

38) образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне 

полиције; 

39) уређује организацију и рад мировних већа; 
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40) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града; 

41) помаже рад организација и удружења грађана; 

42) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план 

политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и 

43) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и 

статутом. 

 

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва, 

град може посебном одлуком оснивати: предузећа, установе и друге организације које врше 

јавну службу, у складу са законом и статусом. У вршењу послова из своје надлежности град 

може поједине послове поверити предузећу, установи, другој организацији, месној заједници 

и физичком лицу, уговором на начелима конкуренције и јавности. Град је самосталан у 

обављању послова из свог делокруга, у складу са Уставом, законом и статутом. 

 

У наставку следи приказ структуре извршених расхода буџета Града у последње три (3) 

буџетске године. Расходи су приказани по функционалној класификацији, која представља 

систематизацију  расхода по пословима из надлежности Града Шапца. 

 

Табела 3 - Функционална класификација расхода буџета Града (у 000 РСД) 

 Oпис 

Извршење Извршење Извршење 

2011. 2012. 2013. 

износ % износ % износ % 

                

0 Социјална заштита 60.521  2,66  64.842  2,34  65.538 2,53 

1 Опште јавне услуге 1.501.796  65,90  1.995.927  72,00  1.995.927 76,65 

3 Јавни ред и безбедност 7.218  0,32  15.735  0,57  15.735 0,61 

4 Економски послови 0  0  0  0  0 0 

5 Заштита животне средине 0  0  0  0  0 0 

6 Становање и комунални посл. 12.298  0,54  30.319  1,09  30.467 1.17 

7 Здравство 7.925  0,35  1.350  0,05  927 0,04 

8 Рекреација. култура и религија 185.791  8,15  179.348  6,47  256.736 9,89 

9 Образовање 503.518  22,09  484.432  17,48  236.506 9,11 

  УКУПНИ РАСХОДИ 2.279.067  100,0  2.771.953  100,0  2.594.973 100,0 

Извор података: Град Шабац, неконсолидовани подаци* 
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* Консолидовани завршни рачун садржи поред прихода и примања и сопствени приход буџетских 

корисника (директних и индиректних корисника буџета Града Шапца) као и расходе и издатке Града и 

расходе и издатке буџетских корисника који се финансирају из сопствених прихода корисника буџета. 

Терминолошки, неконсолидовани подаци су прходи и примања, расходи и издаци без сопствених 

прихода и расхода буџетских корисника. 

  

2.5.6 Извори финансирања Издаваоца 

За обављање послова Града утврђених Уставом и законом, за обављање законом поверених 

послова из оквира права и дужности Републике Граду припадају приходи и примања утврђени 

Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012 и 99/2013). 

 

Послови Града финансирају се из: изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по 

основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. За задовољавање 

потреба грађана у Граду или његовом делу средства се могу обезбеђивати из самодоприноса 

који су приходи буџета Града. 

 

Изворни приходи су порези, таксе и накнаде чију основицу и стопу и/или висину утврђује 

Скупштина Града, у складу са законом и остали приходи које својом делатношћу остварује 

Град. То су:  

 порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на  наслеђени поклон; 

 локалне административне таксе; 

 локалне комуналне таксе; 

 боравишна такса; 

 накнада за уређивање грађевинског земљишта; 

 накнада за заштиту и унапређивање животне средине; 

 приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других 

концесионих послова, које Град закључи у складу са законом; 

 новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине 

града, као и одузета имовинска корист у том поступку; 

 приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које 

користи Град и индиректни корисници његовог буџета; 

 приходи од продаје покретних ствари које користи Град ииндиректни корисници његовог 

буџета; 

 приходи које својом делатношћу остваре органи и  организације Града; 

 приходи од камата на средства буџета Града приходи по основу донација Граду; 

 приходи по основу самодоприноса и други приходи утврђени законом. 

 

Уступљени приходи су порези и накнаде, чију основицу и стопу утврђује Република, а сам 

приход се дели између Републике и Града. Уступљени приходи који се у целини или 

делимично уступају Граду, на чијој територији су остварени, су:  
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 порез на доходак грађана 

 на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности, 

давања у закуп покретних ствари, осигурања лица; 

 80% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог; 

 остали приходи у складу са законом; 

 порез на наслеђе и поклон; 

 порез на пренос апсолутних права; 

 годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила; 

 накнада за: загађивање животне средине, коришћење минералних сировина, извађени 

материјал из водотока, коришћење шума, коришћење вода, промену намене 

пољопривредног земљишта, коришћење природног лековитог фактора; 

 туристичка накнада; 

 друге накнаде у складу са законом. 

 

Трансфери из буџета Републике који припадају буџету Града на основу Закона су: 

 ненаменски општи трансфер, који се утврђује на годишњем нивоу на основу оствареног 

бруто домаћег производа, а расподељује се свим локалним самоуправама према 

критеријумима утврђеним законом; 

 наменски трансфер, који се користи за финансирање  одређених  функција и  издатака. 

 

Свако додатно преношење или поверавање нових послова Граду, намеће законом предвиђену 

обавезу Републике да обезбеди одговарајућа средства, односно изворе прихода потребне за 

обављање тих послова. 

 

Сви приходи Града су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, у складу 

са законом и одлуком о буџету Града, сем оних прихода чији је наменски карактер утврђен 

законом. 

 

Наплата изворних прихода буџета Града Шапца врши се у складу са законом и другим 

прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода. 

 

Градска пореска управа Града Шапца задужена је и за редовну и принудну наплату локалних 

јавних прихода, осим, ако посебним одлукама Скупштине града није другачије одређено, 

затим завођење пореског поступка (утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода) 

и старање о правима и обавезама пореских  обвезника, као и завођење регистра обвезника 

изворних прихода Града на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника.   

 

У наставку следи приказ остварених прихода и примања буџета Града у претходне три (3) 

буџетске године. 
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Табела 4 - Приходи и примања буџета Града у периоду од 2011. до 2013. године (у 000 РСД) 

Опис 

Извршење Извршење Извршење 

2011. 2012. 2013. 

износ % износ % износ % 

1. ИЗВОРНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1.067.991 43,57 912.160 32,01 857.653 32,13 

Порез на имовину 223.568 9,12 232.806 8,17 258.689 9,69 

Локалне таксе и накнаде 232.469 9,48 229.645 8,06 246.660 9,24 

Самодопринос 222 0,01 103 0,00 109 0,00 

Накнада за коришћење грађ. 

земљиш. 
76.000 3,10 59.623 2,09 118.868 4,45 

Накнада за уређивање грађ. земљиш 295.732 12,06 189.983 6,67 133.327 4,99 

Донације       

Примања од продаје нефин. имовине       

Примања од задуживања 240.000 9,79 200.000 7,02 100.000 3,75 

2. УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
1.383.345 56,43 1.937.655 67,99 1.841.765 69,00 

Уступљени порез на доходак 984.470 40,16 1.471.927 51,65 1.379.463 51,68 

Остали уступљени порези и накнаде 28.762 1,17 47.640 1,67 26.643 1,00 

Текући трансфери 330.743 13,49 397.066 13,93 422.112 15,81 

Капитални трансфери 38.584 1,57 20.327 0,71 13.518 0,51 

Примања од продаје 

финанс.имовине 
786 0,03 695 0,02 29 0,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

(1+2) 
2.451.336 100,00 2.849.815 100,00 2.669.418 100,00 

                  Извор података: Град Шабац, неконсолидовани подаци 

 

2.5.7 Географски положај, промет и везе 

Град Шабац се налази у западном делу Србије, на 44о46' северне географске ширине и 19о46' 
источне географске дужине и на надморској висини од 80 метара. Лоциран је на десној обали 
Саве, 103 километра узводно од Београда. Ка Шапцу гравитирају три микрорегије које чине 
његово пољопривредно залеђе. Ка западу се простире Мачва, ка југу Поцерина и ка истоку 
Посавина. 
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На подручју Шапца влада умерено-континентална клима. Због отворености према Панонској 
низији његови низијски делови на северу су под утицајем панонске континенталне климе, а 
брежуљкасто планински југ и југозапад до 700 м надморске висине под утицајем планинске 
климе. Падавине представљају веома значајан климатски елеменат. Поред температуре 
ваздуха оне су од изузетног значаја за опстанак биљног света. Количина, као и годишњи и 
територијални распоред падавина су различити. Количина падавина се повећава од 
североистока ка југу и југозападу.  

 
Шабац се налази на обали реке Саве, делом своје територије излази и на реку Дрину, које су 
међусобно повезане каналском мрежом. Путно је повезан, у близини је Београда,  Лознице, 
Ваљева и Бијељине која је територијално у Босни и Херцеговини, те се сматра центром 
региона. 
 
Београдски аеродром „Никола Тесла“, најважнија ваздушна лука у Србији. удаљен је 60 км од 
центра Шапца.  
 
Географске карактеристике 
Надморска висина (мнм): 80 м  
Географска дужина:  19о 46'  Е 
Географска ширина:  44о 46' N 
Површина:   795 км2 

 
 

Слика 1 - Положај Града Шапца на мапи Србије       Слика 3 – Мапа мачванскe области 
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Слика 4 – Мапа Града Шапца 

 
 
 
Табела 5 - Удаљеност Града Шапца од већих градова 

Град Популација Удаљеност 

Суботица 141.554 150 км 

Нови Сад 372.999 58 км 

Крагујевац 180.252 127 км 

Београд 2.659.440 60 км 

Чачак 115.337 110 км 

Ниш 260.237 237 км 

2.5.8 Становништво, запосленост и зараде 

 

Према резултатима пописа становништва из 2011. године укупан број становника на територији 

Града Шапца износи 115.884 (2002. године је живело 122.893 становника, а 1991. године је 

живело 123.633 становника). Укупан број домаћинстава износи 39.091, док је укупан број 

пописаних станова 23.982. 

 
Табела 6 - Национална припадност становништва према попису из 2011. године 

Националност Укупно % 

Срби 110.642 95,48 

Роми 1.902 1,64 

Муслимани 393 0,34 

Извор: Републички завод за статистику 
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Мањине које имају испод 0,30% у укупном становништву града, према броју становника: 

Албанци (7), Бошњаци (23), Бугари (9), Буњевци (1), Власи (4), Горанци (49), Југословени (123), 

Мађари (60), Македонци (80), Немци (11), Румуни (48), Руси (35), Русини (6), Словаци (15), 

Словенци (18), Украјинци (20), Хрвати (165), Црногорци (70), Остали (161), Нису се изјаснили 

(1.256), Регионална припадност (28), Непознато (758), Укупно (115.884). 

 
Табела 7 - Структура становништва према активности. старости и полу, 2011. година 

Подручје 
Активна популација 

мушкарци 15-65 год (%) 

Активна 

популација жене 

15-65 год (%) 

Старо становништво 

 (< 65 год) (%) 

Република Србија 69,87% 66,88% 17,40% 

Maчванска област 70,36% 67,29% 16,78% 

Град Шабац 70,70% 68,69% 15,83% 

Извор података: Републички завод за статистику 

Табела 8 - Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености 
 Укупно Компјутерски писмена лица Компјутерски неписмена лица 

 Укупно Мушкарци Жене Укупно Мушкарци Жене Укупно Мушкарци Жене 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Укупно 6.161.584 2.971.868 3.189.716 2.108.144 1.062.125 1.046.019 3.142.854 1.445.963 1.696.891 

Градска 

насеља 
3.652.252 1.720.408 1.931.844 1.610.356 800.142 810.214 1.489.983 651.415 838.568 

Остало 2.509.332 1.251.460 1.257.872 497.788 261.983 235.805 1.652.871 794.548 858.323 

 

МАЧВАНСКА ОБЛАСТ 

Укупно 255.843 125.910 129.933 60.020 30.994 29.026 156.933 74.820 82.113 

Градска 

насеља 
74.627 34.623 40.004 29.531 14.727 14.804 32.479 13.889 18.590 

Остало 181.216 91.287 89.929 30.489 16.267 14.222 124.454 60.931 63.523 

ГРАД ШАБАЦ 

Укупно 99.082 47.923 51.159 27.550 13.991 13.559 55.126 25.603 29.523 

Градска 

насеља 
46.281 21.382 24.899 19.006 9.440 9.566 19.350 8.190 11.160 

Остало 52.801 26.541 26.260 8.544 4.551 3.993 35.776 17.413 18.363 

Извор података: Републички завод за статистику 

 
 
 



45 | С т р а н а  
 

Табела 9 - Просечне бруто зараде по запосленом у РСД 

  Децембар 2011 Децембар 2012 Децембар 2013 

Бруто зараде Бруто зараде Бруто зараде 

Република Србија 61.116 65.165 70.071 

Град Шабац 60.005 56.966 59.175 

Извор података: Републички завод за статистику 

 
Табела 10 - Број запослених према секторима делатности 
  Република Србија Град Шабац 

2011 2011 

Пољопривреда и шумарство 34.815 8.970 

Рударство 21.772 27 

Прерађивачка индустрија 295.363 6.512 

Снабдевање електричном енергијом 27.996 359 

Снабдевање водом и управљање отпадним 

водама 
32.427 622 

Грађевинарство 72.405 2.605 

Трговина на велико и мало 183.326 6.094 

Саобраћај и складиштење 86.265 1.512 

Услуге смештаја и исхране 20.392 654 

Информисање и комуникације 37.738 437 

Финансијске делатности 39.025 630 

Пословање некретнинама 3.125 35 

Стручне. научне. иновационе и техничке 

делатности 
52.251 917 

Административне и помоћне услуге 29.409 431 

Државна управа и обавезно социјално 

осигурање 
70.479 2.555 

Образовање 138.391 2.284 
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Здравствена и социјална заштита 161.016 2.284 

Уметност. забава и рекреација 22.309 392 

Остале услужне делатности 14.387 665 

УКУПНО 1.342.892 38.260 

Извор података: Републички завод за статистику 

 

Стопа незапослености на територији града Шапца (по методи Националне службе за 

запошљавање. која представља однос броја незапослених са збирним бројем незапослених, 

запослених и осигураних пољопривредника) за децембар 2013. године износи 25,24%. 

 
 
Табела 11 – Број незапослених лица у Граду Шапцу према степену стручне спреме 

  2011 2012 2013 

Укупно 11.578 11.734 11.844 

VIII степен (докторат) 1 0 0 

VII 2 степен (магистрат)  6 5 4 

VII 1 степен (висока) 496 568 690 

VI степен 763 812 789 

V степен (ВКВ) 95 81 82 

IV степен (средња) 3.190 3.190 3.280 

III степен (КВ) 3.533 3.557 3.562 

II степен 714 704 658 

I степен 2.780 2.817 2.779 

Извор података: Aгенција за привредне регистре 

 

2.5.8.1 Укупан бруто производ Издаваоца са аналитичким подацима по 
секторима за последње три године 

Град Шабац, нити друге државне институције не располажу подацима о укупном бруто 

производу Издаваоца. 
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2.5.9 Саобраћајна и комунална инфраструктура 

 

Друмски саобраћај 

 

Шабац заузима изузетно повољан саобраћајни положај и представља саобраћајно чвориште 

простора у коме се налази. Налази се на десној обали Саве на надморској висини од око 80 

метара. Шабац представља раскрсницу магистралних и регионалних путева важних у путној 

мрежи Србије, налази са на пловном делу реке Саве и кроз град пролази железничка пруга 

нормалног колосека. Основну мрежу саобраћајница на подручју Шапца чине: 

 магистрални пут М 19: Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - Сарајево 

 магистрални пут М 21: Шабац - Рума - Шабац - Ваљево - Пожега 

 регионални пут Р 127: Шабац - Крупањ 

 регионални пут Р 208: Сремска Митровица - Шабац - Осечина 

 регионални пут Р 209: Шабац - Богатић 

 из правца севера у град улази локални пут Шабац - Дреновац 

 из правца југозапада у град улази локални пут Шабац - Добрић 

 железничка пруга нормалног колосека: Рума - Шабац - Лозница - Мали Зворник 

 пловни пут реке Саве. 
 

На територији Шапца налази се око 60 км магистралних путева са савременим (асфалтним) 

коловозним застором, од чега око 9 км (15%) пролази кроз сам град или по ободу града. 

Дужина регионалних путева на територији Шапца је око 112 км, од чега је око 100 км (90%) са 

савременим (асфалтним) коловозним застором, а око 11 км (10%) са туцаничним застором. Око 

6 км (5,3%) регионалних путева пролази кроз уже градско подручје. 

Локалних путева на територији града Шапца има око 305 км, од чега је: 187 км (61,3%) са 

савременим (асфалтним) коловозним застором, 108 км (35,4%) са туцаничним застором и 10 км 

са земљаним застором (3,3%). 

Дужина градске уличне мреже износи око 105 км од чега је 86 км (81,9%) са савременим 

(асфалтним) коловозним застором и 19 км (18,1%) са шљунчаним застором. Основну уличну 

мрежу у Шапцу чине саобраћајнице које се надовезују на мрежу магистралних, регионалних и 

локалних путева. Категоризација постојеће уличне мреже је извршена према постојећем 

Генералном плану Шапца, осим у оним деловима мреже који у планском периоду нису 

реализовани. Окосницу уличне мреже Шапца чини потез магистралног пута М 19, Обреновац – 

Шабац – Лозница, односно Хајдук Вељкова и Јеврејска улица које у постојећој категоризацији 

уличне мреже представљају градске магистрале. Просечна ширина коловоза дуж поменутих 

потеза је око 10 м, а ширина тротоара варира од 1,5 м на периферним деловима до 5 м у 

деловима ближим центру. Дуж Хајдук Вељкове улице постоје обостране бициклистичке стазе 

ширине 1,0 м које су у постојећем стању девастиране и врло често злоупотрбљене за 

паркирање путничких и теретних возила. Обилазни пут пресецају градске саобраћајнице, 

следеће по рангу у категоризацији градске уличне мреже. 

У правцу југ-север на регионални пут Р 208 Шабац - Осечина се надовезује Улица војводе Јанка 

Стојићевића и спаја се са Улицом краља Милутина која је такође у рангу градске 
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саобраћајнице. Улице војводе Јанка Стојићевића и Краља Милутина повезују јужне делове 

града са градским центром и источном индустријском зоном. Попречна веза у рангу градске 

саобраћајнице између улица Масарикове и Краља Милутина се остварује Светогорском 

улицом. У правцу југозапад-североисток на регионални пут Р 127 Шабац - Крупањ се надовезују 

следеће градске саобраћајнице: Јевремова, Поцерска, Масарикова и Улица краља Александра 

која се на северу спаја са Улицом Јанка Веселиновића која је такође у рангу градске 

саобраћајнице. Из правца северозапада у град прилазе регионални путеви Р 208 Сремска 

Митровица - Шабац и Р 209 Шабац - Богатић на које се надовезују следеће градске 

саобраћајнице: улице Хајдук Станкова, Мачванска и Улица краља Милана која се спаја са 

улицом истог ранга тј. Улицом Јанка Веселиновића. Попречна веза у рангу градске 

саобраћајнице која спаја обилазни пут и Мачванску улицу су улице 6. пука и Улица Вука 

Караџића. Делове примарне уличне мреже чине сабирне и приступне улице и то:  

- сабирне улице: Поп Лукина, Милоша Поцерца, Војводе Мишића, Краља Радослава, 

Пушкинова, Станоја Главаша, Села Јевтића, Војислава Илића, Жике Поповића, Војводе Степе, 

Леонарда да Винчија, Церска, Норвешка, Ослобођења, Јова Цвијића, Владе Јовановића, Кнеза 

Милоша, Косте Абрашевића, Анте Богићевића, Цицварића, део Улице господар Јевремове, 

Кнеза Иве, Трг ђачког батаљона, Сремска и улице у насељу Летњиковац: Сувоборска. 

Пуковника Крсте Смиљанића и Николе Тесле. 

- приступне улице: Кајмакчаланска, Проте Смиљанића, Милорада Панића, Николе Пашића, 

Милоша Обилића, Грмићска, Далматинска и улице којим се са градских саобраћајница 

приступа приградским насељима: Мишар, Јенча, Поцерски Причиновић, Јевремовац и Улица 

Цара Душана у Мајуру. 

Остале улице у просторном обухвату Студије, односно Генералног плана, представљају 

секундарну уличну мрежу. Према важећим градским одлукама теретни саобраћај је дозвољен 

на деловима магистралних и регионалних путева на прилазу граду, а кроз град теретни 

саобраћај се одвија на обилазном путу и на следећим улицама: Хајдук Вељкова, Јеврејска, 

Јанка Веселиновића, Краља Милана, Мачванска, Хајдук Станка и Гаврила Принципа.  

 

Бициклистички саобраћај 

 

Резултати истраживања која су спроведена за потребе Саобраћајне студије су показали да 

коришћење бицикла као превозног средства учествује са 13,12% у укупном обиму дневних 

кретања односно 9,99% је просечно учешће бицикала у структури саобраћајних токова на 

градској уличној мрежи Шапца.  
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Слика 5- Регионални друмски саобраћај 

 

 

Железнички саобраћај 

 

По свом положају железничка станица Шабац представља међустаницу на прузи Рума – 

Зворник, али по положају својих колосечних капацитета, она је станица чеоног типа, с обзиром 

да се њени колосеци одвајају трианглом од основног правца Рума - Зворник и завршавају 

слепо. 

У саобраћајном погледу станица Шабац је путничко-теретна јер је отворена за обе врсте 

превоза - и путника и робе. Железничка станица Шабац врши и функцију распоредне станице 

за распоредни одсек Шабац - Рума и у том својству планира отпрему брута, саставља и 

раставља возове, уводи и отказује возове. Станица врши манипулативни рад на утовару и 

истовару колске и денчане робе, не пријему и отпреми путника, а тиме врши пријем, прераду 

(ранжирање) и отпрему возова. Осим тога станица обавља и маневарски рад на сређивању 

локалног брута по манипулативним местима одређених колосека. 

Постојеће капацитете железничког саобраћаја у Шапцу чине: 

- капацитети станице Шабац, 

- колосеци триангл, 

- мрежа индустријског колосека. 

Мрежа индустријских колосека састоји се од индустријских колосека који се одвајају од 

колосека из станице Шабац за потребе предузећа у источној индустријској зони. 

Према постојећој диспозицији капацитета железничког саобраћаја, град Шабац је опасан 

мрежом јавног и индустријског железничког транспорта, са северне и источне стране по ободу 

правца тока Саве. На тај начин је онемогућен несметан приступ града обалама реке Саве. 
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У непосредној близини станице налазе се два путна прелаза у истом нивоу са железничком 

пругом који су осигурани механичким браницима на потег. Такође, на отвореној деоници пруге 

према Штитару налазе се три путна прелаза у истом нивоу без икаквих уређаја осигурања. 

Сам положај колосечних капацитета у станици је технолошки непогодан, с обзиром да је 

станица Шабац чеоног типа, услед чега се саобраћај не може у потпуности одвијати проточно 

те је због тога присутан велики број повратних вожњи. 

У постојећим условима рада не постоје посебни колосеци за ранжирање брута, као ни посебни 

колосеци за пријем и предају брута између железнице и источне индустријске зоне. 

Опште експлоатационо стање пруга и колосека на подручју Шапца је слабо. Пруге су мале 

носивости, за осовински притисак до 16т, а шине и колосечни материјали у лошем стању услед 

истрошености. 

Табела 12 - Укупан робни промет у станици Шабац у периоду од 1993. до 2003. године 
Година Утовар (t) Истовар (t) 

1993 21.259 61.248 

1994 5.913 73.302 

1995 11.314 25.885 

1996 16.876 36.290 

1997 7.312 46.168 

1998 8.767 35.053 

1999 23.529 15.588 

2000 21.055 48.424 

2001 32.954 52.575 

2002 83.755 74.650 

2003 105.945 63.458 

 

Табела 13 - Број отпремљених путника у пероду од 2000. до 2003. године 
Година 2000 2001 2002 2003 

Број путника 34.562 22.813 18.219 22.206 

 

Узрок за мали број превезених путника са железничке станице Шабац је низак ниво услуге 

превоза у железничком саобраћају као и неадекватан ред вожње. 

Временска расподела долазака на железничку станицу и одлазака са ње везана је за ред 

вожње долазака и одлазака возова. У односу на захтеве корисника који возом долазе или из 
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Шапца одлазе, станица је добро лоцирана јер је на прихватљивој пешачкој дистанци у односу 

на централне градске садржаје. 

Корисници железничке станице, путници, пратиоци и посетиоци у објекат приступају из Улице 

Јанка Веселиновића. Станични објекат има простор намењен путницима који чекају и благајну 

за продају карата. 

Укрштања железничких пруга са друмским саобраћајницама на подручју Шапца су у нивоу а 

већина их је необезбеђена. 

Укупан промет робе у железничком саобраћају на подручју Шапца одсликава стање привреде 

Србије деведесетих година прошлог века. Укупан годишњи промет робе у последњој деценији 

прошлог века заправо је испод нивоа промета са краја седамдесетих година XX века тако да се 

може констатовати да је тек 2001. године почео тренд раста укупног промета робе. 

За дужи перспективни период како за потребе железнице, тако и за потребе привреде и града 

Шапца, потребно је приступити изналажењу нових адекватних решења, сагласно 

перспективним потребама путничког и робног превоза, развоју привреде, града и свих његових 

активности. 

Железнички саобраћај, у постојећем стању, у укупном превозу путника има безначајно учешће 

и износи 0,81% од укупног дневног обима путовања. 

 

Водени саобраћај 

 

На подручју Шапца у зони постојеће луке (источна индустријска зона) планира се и центар 

интегралног транспорта. У зависности од транспортно-дистрибутивних захтева и економских 

могућности, планира се изградња робно-транспортног центра, РТЦ-а. (дистрибутивни центар, 

камионски терминали и контејнерски терминали). 

 

Планирани робно-транспортни центар у луци Шабац се поклапа са планираном изградњом 

контејнерских терминала на мрежи речних лука и пристаништа Србије, железничкој мрежи и 

друмским саобраћајницама на магистралним правцима. Овај центар треба на нов логистички 

начин да поспеши регионални развој, односно микро и макро дистрибуцију. Због транзитног 

положаја земље и новонасталих саобраћајно- географских услова, постоје значајни тржишно-

транспортни потенцијали и потреба за изградњом овог логистичког центра. 

 

Шабац има значајну улогу у речном саобраћају. Оправдано се сматра да је овај вид саобраћаја, 

посебно на пловном путу Саве, па према томе и у Шапцу, недовољно искоришћен, да су 

могућности речног саобраћаја далеко веће и да му у будућности треба посветити много више 

пажње.  

Лука Шабац се налази на пловном путу Саве на 103 км узводно од Београда и 33 км низводно 

од Сремске Митровице. Када се узму у обзир метеоролошки услови, трајање пловидбе на реци 

Сави, на деоници кроз Србију, износи око 330 дана годишње. 
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У последњих петнаестак година остварен годишњи робни рад има осцилаторне вредности у 

складу са општим привредним и политичким дешавањима. У последњих неколико година 

остварен робни рад је далеко испод вредности које су постизане 70-их година прошлог века. 

 

Јавни превоз 

 

С обзиром да је 2003. године урађена Студија јавног градског и приградског превоза путника у 

Шапцу, која је целовито сагледала систем јавног превоза, у Саобраћајној студији су дате само 

основне карактеристике постојећег система. Моноцентрична структура као и специфичан 

положај града дефинисали су основну лонгитудиналу мрежу линија јавног градског и 

приградског превоза на правцу запад-исток (Штитар–Сокина кафана–Мишар поље–Мишар 

дом), са пролазом кроз централно градско подручје, као и радијалне везе градског језгра са 

насељима јужно од обилазног пута: Богосавац, Јевремовац, Летњиковац, Поцерски 

Причиновић. Трасе линија јавног градског и приградског превоза користе мрежу градских 

саобраћајница са два основна недостатка: не пролазе кроз најуже градско језгро и постоји 

високо преклапање траса линија у централној градској зони. 

 

У структури мреже градских линија најзаступљеније су дијаметралне линије, што је повољна 

карактеристика мреже (већа транспортна понуда уз боље коришћење капацитета, терминуси 

ван уже централне зоне), али и са великим недостатком, уколико не постоји равномерно 

оптерећење кракова и непостојање захтева путника за директним дијаметралним вожњама. 

Значајно чвориште целокупне мреже линија у систему јавног градског и приградског превоза у 

Шапцу је свакако аутобуска станица, као почетно–завршни терминус и пролазно стајалиште 

градских линија као и почетно–завршни терминус свих приградских и међумесних линија. 

Локација аутобуске станице и низак ниво услуге јавног градског превоза кроз централно 

градско подручје у одређеној мери намеће одређени број непотребних кретања, с једне 

стране, док с друге стране, изазива значајно повећање пешачких кретања, због релативно 

великог растојања аутобуске станице до централне градске зоне. 

Аутопревозници на територији града Шапца су «Мачва-експрес» доо, »МИС Мики-турс» и 

«Дуга» доо са којима Град једном годишње утврђује ангажовање. Њихов возни парк износи 

око 34 аутобуса у градском и приградском превозу, са укупним расположивим капацитетом од 

око 2.720 места у возилима на дан. Густина мреже јавног градског и приградског транспорта 

путника износи 3.098 км/км2 (задовољавајућа вредност). У току 2003. године превезено је 

5.859.345 путника. Мрежа градских линија се састоји од 20 линија укупне дужине траса 190 км, 

са укупно 224 полазака дневно. На мрежи постоји 304 стајалиште у оба смера, са просечним 

међустаничним растојањем од око 650 метара. Коефицијент искоришћености капацитета је 

изузетно низак и износи 0,142. 

Средња дужина путовања путника на градским линијама је 4,5 км, док је измена путника на 

стајалиштима углавном мала (просечан дневни коефицијент измене путника 1,358). Просечна 

брзина путовања на градским линијама је 26 км/х а просечно време путовања је 10,28 мин. 

Као основне карактеристике мреже градских линија у Шапцу се може издвојити следеће: 
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- средња дужина градских линија износи 11,76 км, што је за град величине Шапца 

висока вредност и последица је остваривања дијаметралних веза, 

- због постојања великог броја варијанти линија (разне врсте локалних–радијалних. 

односно продужења линија) мрежа није препознатљива ни јасно дефинисана, 

- само три линије имају карактер целодневних линија, док преостале раде само у 

вршним оптерећењима, 

- посебна специфичност су линије које функционишу "по потреби радног времена 

радника и ђака", што овакве линије, односно поласке возила на тим линијама, сврстава у 

одређени вид уговореног превоза, 

- положај аутобуске станице, њена транспортна функција и конфигурација уличне 

мреже у централном градском подручју (пресечена пешачком улицом без обезбеђења 

алтернативних путања кретања) наметнули су одређене деформације мреже градских линија, 

- као последица претходне констатације у многим случајевима постоје продужена 

кретања возила до централне зоне. Ово је логична последица потреба корисника система да 

дођу до богатих садржаја ове зоне, након чега је циљ кретања возила аутобуска станица, као 

почетна–завршна или пролазна станица. 

Гравитациона моћ Шапца због велике концентрације радних места и централних садржаја у 

региону (школство, здравство и др.), формирали су веома развијену мрежу линија приградског 

(регионалног) превоза путника. Линије приградског превоза су окосница система, које користи 

највећи проценат свакодневних путника, тзв. "дневних миграната", и већи број међумесних 

линија регионалног карактера. Средња дужина вожње путника на приградским линијама 

износи 13,2 км, а на међумесним (регионалним) линијама 11,9 км, што с обзиром на просечну 

дужину линије, указује на релативно високо учешће локалних кретања. Измена путника на 

приградским линијама је у просеку мала и износи 1.265 (доминантни "директни" путници). 

Укупна дужина приградских линија износи око 2.075 км са укупно 267 полазака дневно. Од 

укупно 55 линија, 24 су "чисто" приградске, које почињу и завршавају на територији града 

Шапца, а преостале (31 линија) чине међумесне линије, које почињу на територији града 

Шапца, а завршавају у некој другој општини: Богатић, Лозница, Крупањ, Коцељева, 

Владимирци и на северу у Руми и Сремској Митровици. Структуру мреже линија чине 

радијалне линије. Повољни теренски услови су утицали да су саобраћајнице са повољним 

уздужним нагибима што олакшава њихово коришћење за возила јавног превоза и одређене 

временске услове. 

 

 

Паркинг 

 

Као и у већини градова у Србији, паркирање путничких возила представља један од већих 

проблема у транспортном систему Шапца. Евидентан је дефицит паркинг простора у ужем 

градском подручју. Концентрација активности у централном градском подручју генерише 

велики број кретања. Затечена изграђена градска структура као и немогућност грађевинских 
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интервенција и интензиван раст индивидуалне моторизације учинили су да Шабац представља 

град са присутним проблемима одвијања саобраћаја као последице проблема паркирања. 

Начини паркирања и захтеви за паркинг простором су утврђени истраживањима спроведеним 

за потребе предметне Студије. Истраживањима која су спроведена за потребе Студије у 

новембру месецу 2004. године, утврђено је да становници Шапца поседују 16.808 путничких 

аутомобила (на подручју Града званично регистрованих 33.958 путничких аутомобила у 2004. 

години), 26.420 бицикала за одрасле, 2.459 мотоцикала, 317 теретних возила и 338 трактора.  

Према нормативу једно паркинг место по возилу, у граду би требало да постоји 16.808 места за 

паркирање путничких возила, везано за зоне становања. Извршена истраживања су показала 

да око 78% власника путничких возила имају обезбеђена паркинг места у гаражама, властитим 

двориштима или другим регулисаним паркиралиштима, а око 22% паркира возила на 

нерегулисаним површинама, на улици, у току ноћи. Евидентирани број паркираних возила на 

нерегулисаним површинама, око 3.720 путничких возила, свакако представља дефицит паркинг 

места у Шапцу. 

 

Табела 14 - Структура начина паркирања возила у току ноћи 

Врста возила 
Без 

одговора 

Гаража/двориште 

(кућа) 

Гаража 

(зграда) 

Јавни 

паркинг 

На улици 

(нерегулисано) 

Бицикл за одрасле 10,26% 71,43% 16,12% 0,29%  1,90% 

Мотоцикл 0,00% 71,76% 14,50% 0,00%  13,74% 

Путнички аутомобил 0,11% 62,36% 7,75% 7,64%  22,13% 

Теретно возило 0,00% 62,50% 12,50% 6,25%  18,75% 

Трактор 0,00% 90,00% 5,00% 0,00%  5,00%  

 

Истраживањима је утвђено да се у просеку путнички аутомобил у Шапцу користи нешто мање 

од сат времене дневно (40 до 50 минута), што значи да у просеку нешто више од 23 сата 

дневно путнички аутомобил стоји на паркингу. 

У зони градског центра коме припадају следеће саобраћајне зоне: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 39 и 40 истраживањима је утврђено да 

7.286 становника поседују путнички аутомобил и да њих око 37% нема обезбеђено паркинг 

место, што представља дефицит од око 2.700 паркинг места у централном градском подручју 

Шапца. Овом броју свакако треба додати и захтеве за паркирањем који проистичу као 

последица активности централне градске зоне. Централно градско подручје, не узимајући у 

обзир потребе становника подручја, већ само завршна кретања у вршном часу, захтева око 

1.200 паркинг места. Погодност представља то што се у току дана јавља по неколико измена (2 

до 5) по једном паркинг месту. Истраживањима је. такође. утврђено да око 14% (око 340 

мотоцикала) власника мотоцикала нема обезбеђен паркинг простор за иста. 
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Интересантан је и податак да у Шапцу око 19% власника теретних возила нема паркинг простор 

за сопствено возило већ исто у току ноћи оставља паркирано на нерегулисаним површинама 

(на улици, тротоару или зеленим површинама). 

Организовано паркирање теретних возила, такође, представља битан елемент доброг 

транспортног система. Недостатак посебно уређених и опремљених површина, за ову 

категорију возила. значи додатно оптерећење уличне мреже, смањење паркинг простора за 

путничке аутомобиле, девастирање површина намењених пешацима и бициклистима и 

негативан еколошки утицај на цео град. 

Не постоји организовани боравак возача и возила у транзиту док чекају терет. 

 

2.5.10 Образовање, култура и спорт 

2.5.10.1 Образовање 

 
У граду Шапцу, организован је систем предшколског, основног, средњег и високог образовања.  

Предшколско образовање реализује се у Предшколској установи “Наше дете” у Шапцу, у 11 

објеката на градском подручју и 4 на приградском подручју. Поред тога, припремни 

предшколски програм, одвија се и у просторијама школа и месних заједница града Шапца, у 

оквиру кога постоје 43 објекта. Васпитно-образовним радом, обухваћено је око 3.000 деце, а 

исти реализује око 200 васпитача, 22 медицинске сестре, уз подршку стручне службе установе 

(психолога, педагога, логопеда, дијететичара...). Предшколска установа "Наше дете" има 417 

запослених, различитих стручних профила.  

Основно образовање и васпитање остварује се у 13 матичних основних школа и 49 издвојених 

одељења, од којих је једна школа за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у 

развоју, док се основно музичко образовање и васпитање остварује у Музичкој школи 

“Михаило Вукдраговић” Шабац. Основним образовањем и васпитањем, на подручју града 

Шапца, обухваћено је око 9.253 ученика. 

Средње образовање и васпитање, реализује се у 7 стручних школа и гимназији. 

Средњошколским образовањем обухваћено је око 4.958 ученика. 

Жеља за учењем и образовањем одувек је била присутна у шабачком крају. Прве школе и 

учитељи помињу се још крајем 18. века у Мачви. Школа је и у том периоду била окосница 

јавног и културног живота града. Град има амбицију да свој васпитано образовни рад и даље 

унапређује и обогаћује новим садржинама облицима и методама рада. 

2.5.10.2 Култура 
 

Град Шабац је важан културни центар, не само Западне Србије, него је по својим динамичним, 

диверсификованим садржајима препознатљив и на културној мапи Србије и региона. Један од 

разлога, зашто је то тако, јесте и бројност установа културе, као и организација, удружења, 

појединаца као субјеката у култури који уобличавају слику овог града. Важан сегмент њиховог 

деловања је неговање културне разноликости, истинских вредности грађанског друштва, а све 
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се то рефлектује преко поштовања принципа етничке и културне толеранције, која на овим 

просторима истрајава вековима. 

Од установа културе у граду постоје оне из домена заштите културне баштине и то 

Међуопштински историјски архив али и Народни музеј Шабац и Шабачка библиотека, и 

установе поливалентног типа (Културни центар Шабац, Дом културе Прњавор) које имају врло 

широк дијапазон својих активности кроз чији рад се негују позоришна, музичка, визуелне 

уметности, па до алтернативне уметничке сцене, највише препознатљиве кроз филмско 

стваралаштво, ауторски стрип и музичке бендове. Позоришни живот у Шапцу има дугу и богату 

традицију и егзистира од 1840. године кроз рад Шабачког позоришта. Шабац је град са 

изузетно богатом традицијом и бројним историјским споменицима, непокретним културним 

добрима и археолошким налазиштима. 

У 34 насељена места функционишу домови културе који сваки на свој начин негује 

специфичности дате локалне средине. Поред институција културе, у граду Шапцу активно је 

доста различитих удружења и организација које посредно или непосредно унапређују 

културно-уметнику сцену, културни живот града и афирмишу грађански активизам. 

Незаобилазни део културног контекста града јесу и појединци, који својим уметничким 

стваралаштвом доприносе промоцији града. 

У оквиру спровођења локалне културне политике не постоји посебан нормативни акт или 

критеријуми по којима се распоређују средства намењена за рад субјеката у култури, него се 

приликом израде буџета од стране установа културе предлажу програми рада Градском већу, 

главном креатору, предлагачу буџета који усвајају одборници градске скупштине. У Граду 

Шапцу од 2009. године постоји механизам конкурса у области културе и уметности намењен 

појединцима, неформалним групама, организацијама (ванинституционална сцена) који је 

изнедрио до сада преко 300 различитих пројеката. На нивоу града Шапца, култура је у 

надлежности Одељења за друштвене делатности и привреду. У оквиру тог одељења запослен 

је Сарадник за послове културе чија су задужења да припрема предлог стратешког развоја 

културе Града; прати остваривање програмских активности у установама културе и 

удружењима грађана; израђује предлог буџета за културу на годишњем нивоу и критеријуме за 

расподелу буџетских средстава; води евиденције о коришћењу буџетских средстава. 

Из градског буџета финансира се шест установа културе чији је оснивач град и два удружења у 

домену плата запослених, сталних трошкова, програма у оквиру основних делатности, текућих 

поправки и одржавања опреме: Библиотека шабачка, Међуопштински историјски архив 

Шабац, Шабачко позориште, Народни музеј Шабац, Културни центар, Дом културе у Прњавору, 

Удружење ликовних стваралаца Шапца – УЛСШ, КУД Абрашевић. 

2.5.10.3 Спорт 
 

Породица спортских колектива у Шапцу окупљена је у оквиру Спортског савеза Шабац, 

најмасовнијег спортског удружења у региону. У чланству Савеза има 114 спортских клубова, 8 

спортских друштава и 2 градска спортска гранска савеза (фудбалски и рукометни). Град Шабац 

има око 8.000 регистрованих спортиста који се у току године такмиче у 35 спортских грана. 

Засигурно најпрепознатњивији спортски колективи су рукометни клуб Металопластика, 
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фудбалски и боксерски клуб Мачва, коњички клуб, омладински кошаркашки клуб Шабац, 

женски рукометни клуб Медицинар.  

 

Спортски објекти у саставу ЈП Спортски центар су: градски стадион, фудбалски стадион, 

хиподром, зграда Соколског друштва, стадион за кошарку. На територији града налази се и 

спортска дворана Зорка, девет сала основних и средњих школа, неколико терена за фудбал, 

тенис и мале спортове, две трим стазе као и базен у изградњи. 

 

Табела 15 – Преглед спортских удружења 
Ред. број Облик спортског удруживања Број чланова 

1. спортски клуб 114 

2. спортско удружење/друштво 8 

3. градски грански савез 2 

 

Табела 16 – Преглед спортских грана са бројем спортских организација 
Ред. број Назив спортске гране Број спортских организација 

1. Аикидо 2 
2. Атлетика 3 
3. Бокс 1 
4. боди билдинг 1 
5. Бициклизам 1 
6. Ватерполо 1 
7. Гимнастика 2 
8. Јога 1 
9. Кајак 1 

10. Kарате  8 
11. Кендо 1 
12. Kик бокс 1 
13. Кошарка 3 
14. Одбојка 1 
15. Планинарство 2 
16. Пливање 3 
17. Рекреативни спорт 1 
18. Рвање 2 
19. Рукомет 3 
20. Соколски спорт 1 
21. Спортско пењање 1 
22. Спортски риболов 1 
23. Стреличарство 1 
24. Стрељаштво 1 
25. Стони тенис 3 
26. Теквондо 3 
27. Тенис 2 
28. Фудбал 57 
29. Џудо 1 
30. Шах 1 
31. Школски спорт 1 
32. Коњички спорт 1 
33. Кунг-фу 1 
34. Мото спорт 1 
35. Плес 1 
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2.6 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ТРГОВИНА 

2.6.1 Информације о буџетском и пореском систему за последње две године 

Град самостално располаже приходима и примањима који му припадају, у складу са законом и 
одлуком о буџету Града Шапца, која се доноси у складу са Законом о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13). 
Сагласно Закону, буџет је одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и 
издаци за једну годину. Буџет се састоји из општег и посебног дела. 

 

Општи део буџета обухвата:  

 

 рачун прихода и расхода, нето набавку нефинансијске имовине и буџетски суфицит или 
дефицит  

 укупни фискални суфицит или дефицит  
 рачун финансирања: коришћење суфицита или финансирање дефицита  
 процену новог задужења и отплате дуга и  
 сталну и текућу буџетску резерву. 

 
По истеку године за коју је буџет донет, Скупштина Града доноси завршни рачун буџета Града, у 
складу са Законом о буџетском систему. Буџет Града и завршни рачун буџета Града доступни су 
јавности. Сагласно члану 77. и 79. Закона о буџетском систему, припрема се и усваја завршни 
рачун буџета који садржи:  

 биланс стања  

 биланс прихода и расхода  

 извештај о капиталним издацима и примањима  

 извештај о новчаним токовима 

 извештај о извршењу буџета  

 образложење одступања између одобрених средстава и извршења  

 извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца 
и капитала и извршеним отплатама дугова  

 извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве  

 извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач. 1) - 8)  

 извештај о излазним резултатима програмског дела буџета  

 извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета  
 напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и 

сравњивању ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном. 
Порески систем 

 
Порез на додату вредност 
 
Порез на додату вредност је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку 
добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз 
добара. У складу са чланом 23. Закона о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ бр. 
84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 и 68/2014) општа стопа 
пореза на додату вредност износи 20%, а посебна стопа пореза на додату вредност износи 10%.  
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Порез на добит правних лица 
 
Стопа пореза на добит правних лица је пропорционална и једнообразна и износи 15% у складу 
са чланом 39. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2001, 80/2002, 
80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 
68/2014 – др. закон). 
 
Порез на доходак грађана 
 
Стопа пореза на доходак износи 10% за зараде у складу са чланом 16. Закона о порезу на 
доходак грађана („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 
65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012, 93/2012, 
114/2012 – одлука УС, 8/2013, 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014, 57/2014 и 68/2014),  
односно 20% за остале врсте прихода у складу са чланом 86. Закона о порезу на доходак 
грађана. У остале облике прихода спадају: приходи од пољопривреде и шумарства, самосталне 
делатности, ауторских права и индустријске својине. Стопа пореза на приходе од капитала  
износи 15% у складу са чланом 64 Закона о порезу на доходак грађана, док је пореска стопа на 
приход од издавања сопствених непокретности 20% у складу са чланом 61 и 64 Закона о порезу 
на доходак грађана. Стопа пореза на капитални добитак износи 15% у складу са чланом 77 
Закона о порезу на доходак грађана. 
 
Годишњи порез на доходак 

 
У складу са чланом 87. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. Гласник РС“ бр. 24/01, 80/02 – 
др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – 
УС, 47/13, 48/13 – испр., 108/13, 57/14) годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка 
лица – резиденти и нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије, који су у 
календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде 
по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике. У складу са чланом 89. Закона о порезу 
на доходак грађана, стопа годишњег пореза на доходак износи 10%, односно 15%, у зависности  
од висине годишњег дохотка.  
 
Доприноси за социјално осигурање 
 
У складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. Гласник РС“, бр. 
84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 
6/2014, 57/2014 и 68/2014) доприносима се обезбеђују средства за финансирање обавезног 
социјалног осигурања, и то пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и 
осигурања за случај незапослености.  
 
Чланом 44 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање дефинисане су стопе 
доприноса за социјална осигурања, које износе: 

 за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 26% 
 за обавезно здравствено осигурање 10,3% 
 за осигурање за случај незапослености 1,5% 

 
У члану 44 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање наводи се да када се 
доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, обрачун доприноса врши се по 
следећим стопама:  

 за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 14% за лица из члана 7. став 1. тачка 1) 
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до 5) Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, а 12% за послодавца, 
односно другог исплатиоца прихода лицима из члана 7. став 1. тачка 1) до 5) истог 
закона; 

 за обавезно здравствено осигурање 5,15% 
 за осигурање за случај незапослености 0,75%. 

 

2.6.2 Информације о бруто јавном дугу, рочној структури дуга 

У поглављу 2.7.6 Укупан износ недоспелих обавеза дат је приказ обавеза по основу јавног дуга 

Града Шапца и његова рочна структура.  

2.6.3 Спољна трговина и платни биланс 

Град Шабац нема евиденцију о спољној трговини и платном билансу. 

2.6.4 Девизне резерве и њихова оптерећења 

Град Шабац нема девизне резерве. 

2.6.5 Финансијска позиција Издаваоца и извори средстава укључујући 
ликвидне депозите доступне у националној валути 

У наставку су приказане основне финансијске информације и финансијска позиција Издаваоца, 

као и извори средстава. 

Приказане изабране финансијске податке, мишљење независног ревизора и друге 

информације инвеститори би требало да посматрају заједно са ревидираним финансијким 

извештајима Града Шапца за годину која се завршила 31. децембра 2012. године и 31. 

децембра 2013. године, укључујући и напомене уз те финансијске извештаје. 

Ревизију завршног рачуна Града Шапца, биланса стања, биланса прихода и расхода, извештаја 

о новчаним токовима, извештаја о капиталним издацима и примањима, извештаја о извршењу 

буџета на дан 31.12.2013. године извршила је назависна ревизорска кућа Grant Thornton, 

Београд  и исказала следеће мишљење: 

„Основа за мишљење са резервом: 

Град Шабац има краткорочно орочена средства код пословних банака у укупном износу 

од 25.000 хиљада динара. Поменути краткорочни пласмани нису евидентирани у финансијским 

извештајима на дан биланса. 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаних у претходном пасусу 

Основе за мишљење са резервом, финансијски извештаји завршног рачуна буџета истинито и 

објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијску позицију буџета 

Града Шапца на дан 31.12.2013. године, остварене приходе и расходе усаглашене са одлукама 

о буџету и новчане токове за годину која се завршила на тај дан у складу са рачуноводственим 

прописима који се односе на буџет и буџетске кориснике, који се примењују у Републици 

Србији. 

Београд, 04.08.2014. године     Даница Колунџија Цукавац 

        Овлашћени ревизор“ 
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Град Шабац - Биланс стања 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Нефинансијска имовина 380.021 489.578 

Нефинансијска имовина у сталним средствима 379.345 488.898 

Некретнине и опрема 151.683 261.236 

Природна имовина 227.662 227.662 

Нефинансијска имовина у залихама 676 680 

Финансијска имовина 3.734.321 3.576.164 

Дугорочна финансијска имовина 2.434.502 2.459.734 

Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности, потраживања и краткорочни пласмани 
16.569 5.564 

Краткорочна потраживања 9.289 5.696 

Краткорочни пласмани 477.540 465.796 

Активна временска разграничења 796.421 639.374 

УКУПНА АКТИВА 4.114.342 4.065.742 

Обавезе 907.659 731.924 

Дугорочне обавезе 691.292 549.041 

Краткорочне обавезе 10.130 10.130 

Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за 

запослене 
104.700 85.906 

Обавезе из пословања 101.476 86.786 

Пасивна временска разграничења 61 61 

Капитал, утврђивање резултата пословања и 

ванбилансна евиденција 
3.206.683 3.333.818 

Капитал 2.824.622 2.971.010 

Вишак прихода и примања – суфицит 77.862 74.445 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година 
304.199 288.363 

УКУПНА ПАСИВА 4.114.342 4.065.742 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

Град Шабац - Биланс прихода и расхода 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 
2.649.120 2.599.389 

Текући приходи 2.649.120 2.599.389 

Порези 1.869.341 1.787.285 

Донације и трансфери 417.392 435.630 

Други приходи 362.387 376.474 

Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 
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Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 2.470.331 2.355.212 

Текући расходи 2.016.487 2.065.258 

Расходи за запослене 571.849 597.130 

Коришћење услуга и роба 521.036 590.280 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 70.955 54.892 

Субвенције 259.668 269.107 

Донације, дотације и трансфери 413.170 399.696 

Социјално осигурање и социјална заштита 73.150 63.070 

Остали расходи 106.659 91.083 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.954 

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 178.789 244.177 

Покриће извршених издатака из текућих прихода и 

примања 
-100.927 -169.732 

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 77.862 74.445 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

Град Шабац - Извештај о новчаним токовима 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Новчани приливи 2.849.815 2.699.418 

Текући приходи 2.649.120 2.599.389 

Порези 1.869.341 1.787.285 

Донације и трансфери 417.392 435.630 

Други приходи 362.387 376.474 

Приходи из буџета   

Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине 
200.695 100.029 

Новчани одливи 2.771.953 2.594.972 

Текући расходи 2.016.487 2.065.258 

Расходи за запослене 571.849 597.130 

Коришћење услуга и роба 521.036 590.280 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 70.955 54.892 

Субвенције 259.668 269.107 

Донације, дотације и трансфери 413.170 399.696 

Социјално осигурање и социјална заштита 73.150 63.070 

Остали расходи 106.659 91.083 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.954 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине 
301.622 239.760 

Вишак новчаних прилива 77.862 104.446 
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Салдо готовине на почетку године 26.152 15.215 

Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 88.800 115.734 

Салдо готовине на крају године 15.214 3.926 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

 

Град Шабац - Извештај о капиталним издацима и примањима 

У 000 РСД 2012. 2013. 

Примања 200.695 100.029 

Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине 
200.695 100.029 

Примања од задуживања 200.000 100.000 

Примања од продаје финансијске имовине 695 29 

Издаци 755.466 529.714 

Издаци за нефинансијску имовину 453.844 289.954 

Основна средства 453.844 289.945 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине 
301.622 239.760 

Отплата главнице 301.622 239.760 

Мањак примања (554.771) (429.685) 

                                                            Извор: Извештај независниг ревизора за 2013. годину 

 

2.6.6 Подаци о приходима и расходима Издаваоца 

Тражени подаци се налазе у тачки 2.6.5. 

2.6.7 Значајне промене од последњег финансијког извештаја 

До момента објављивања Проспекта, није било значајних промена у финансијском положају 

издаваоца, односно нису се десиле материјално значајне чињенице од тренутка објаве 

последњег финансијског извештаја Града. 

2.6.8 Судски, управни и арбитражни поступци 

2.6.8.1 Информације о свим управним, судским или 
арбитражним поступцима 

 

 У предмету 11П.1142/13 по тужби Мила Лазаревића из Шапца против Града Шапца исти на 
име накнаде штете потражује износ од 6.770.000,00 динара. Предмет је у току. 
 

 У предмету 2П-7/13 по тужби Јовановић Младена из Крнула и других против Града Шапца 
на име накнаде штете и изгубљене добити тужиоци потражују износ од 24.674.443,00 
динара са каматом. Расправа је пред закључењем и очекујуемо повољну пресуду по Град 
Шабац. 
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 С дуге стране, Град Шабац у поступку извршења 1 2И број 1261/13 води поступак против 
"Зорка холдинг" АД у реструктуирању ради реализације хипотеке на позајмљени износ 
Холдингу у висини од 239.140.000,00 динара. Поступак је у прекиду, док се не заврши 
поступак реструктуирања, тј. до јуна месеца 2014. године. 
 

 Град Шабац је поднео тужбу против ''Агро банка" у стечају из Београда у предмету 
5П.3431/12 ради признавања дуга на основу штедње и то на износ главног дуга од 
30.700.000,00 динара и камате од 4.960.000,00 динара. Исти поступак је у току и добри су 
изгледи да Град добије спор. 

 

Из свега овог се види да према Граду Шапцу нема већих судских потраживања која могу да 

блокирају рачун буџета, а која се не могу решити, те да су потраживања далеко већа од 

дуговања. 

 

2.6.8.2 Информације о могућем имунитету 
 
Издавалац нема имунитет од судских поступака који би могли настати поводом издавања или 
сервисирања обавезнице.  
 

2.7 ПОСЛОВАЊЕ, ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ ИЗДАВАОЦА 
 

Члан 15 Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) 

наводи да јединице локалне самоуправе имају своју имовину којом самостално управљају 

органи јединице локалне самоуправе, у складу са законом. 

 

Статут уређује да Град има своју имовину, којом самостално управљају и располажу органи 

Града, у складу са законом. Град располаже имовином давањем у закуп, отуђењем и разменом 

непокретности у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС“. бр. 72/2011) и 

Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“. бр. 24/2012).  

 

2.7.1 Некретнине, постројења и опрема 

Према Закону о планирању и изградњи из 2009. године, јединице локалне самоуправе стекле 

су право (јавне) својине на грађевинском земљишту за које су до доношења овог закона биле 

уписане у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима као носиоци права 

коришћења. 

 

Шабачка привреда је веома витална и разноврсна. Поседује значајне капацитете у дрво-

прерађивачкој и тапетарској индустрији, прехрамбеној индустрији, метало-прерађивачкој 

грани, водопривреди, грађевинарству, преради коже, текстилној индустрији итд. Дугогодишња 

карактеристика Шапца била је квалитетно и развијено занатство. Приватни сектор, популарно 

назван "мала привреда", у овом граду то одавно више није. Нека од приватних предузећа која 

су пре само неколико година имала по једног или два запослена радника данас су привредни 

субјекти са значајним обимом производње или пружених услуга. Данас у Шапцу имамо 
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значајне ремонтне сервисе, произвођаче намештаја, грађевинске столарије, чарапа, фабрике 

меса, козметике, кућне хемије, папирне амбалаже. По трговини и угоститељству је Шабац, без 

сумње, најпознатији. 

 

Индустријске зоне 

Град Шабац има 2 индустријске зоне: 

1. Северозападна радна зона  

План детаљне регулације "Северозападна радна зона" обухвата простор од око 921 ха, од чега 

је 600 ха у власништву града Шапца. Зона се налази уз магистрални пут М-19, уз реку Саву, 24 

км удаљена је од коридора 10, а 3 км од центра града. До изградње будућег аутопута чији се 

почетак градње очекује ускоро, веза индустријске зоне са аутопутем Београд-Загреб остварује 

се регионалним путем од зоне до Сремске Митровице. Овим путем, растојање зоне до 

аутопута је 24 км. Парцелација зоне није извршена што инвеститору даје могућност да 

изабере величину и положај парцеле, у складу са сопственим потребама. Локални парламент 

је усвојио План детаљне регулације Северозападне радне зоне, чиме је омогућена 

интензивнија политика привредног развоја града Шапца.      

У зони послују успешне фирме као што су: Млекара Шабац, Intercell, Vescovini Group, Poseidon 

Group, ISN Automotive, Elastic group, Elixir gruop, Agromarket, Proteinka, Kartonval и слично. 

2. Источна индустријска зона  

Источна индустријска зона налази се на 98. километру пловног пута реке Саве, на правцу 

магистралних путева М-19 и М-21. У оквиру Источне зоне се налази Робно транспортни Центар, 

које се простире на површини од 46 ха, од чега је око 31 ха слободно за давање у закуп. Ово је 

простор на коме је и слободна зона Шабац, на површини од близу 4 ха. Расположиво 

земљиште за Greenfield инвестиције у оквиру слободне зоне износи 2,3 ха, површина 

отвореног складишног простора је 6.700м², а затвореног складишног простора 5.000м². 

Слободна зона је комплетно инфраструктурно опремљена са понудом свим логистицких услуга.  

Поред комплекса Источне индустријске зоне пролази савремена саобраћајница са четири 

траке, а индустријским колосеком дужине 3.000м зона је повезана у мрежу Железнице Србије. 

У кругу је седиште Царинарнице Шабац.   

У склопу Источне Зоне предвиђена је изградња нове међународне луке. Локална самоуправа 

много очекује од изградње луке на Сави, која би имала значај и за локални економски развој 

града Шапца, и која треба да има позитиван утицај на укупни привредни развој региона 

Западне Србије и суседне регионе.У зони послују Концерн Фармаком МБ, Зорка минерална 

ђубрива, Зорка обојена металургија, Хемофарм Шабац, Тиккурила Зорка, БМР, Бели лимови, 

Зорка керамика и други. 
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Слика 6 – Северозападна радна зона града Шапца 

 

 

Основна окосница развоја привреде града Шапца заснована је на активирању северозападне 

радне зоне. Северозападна радна зона оцењена је као изузетно перспективан ресурс који 

захтева значајна улагања. Корист је најмање двострука: 

 смењење броја незапослених отварањем нових радних места и 

 значајан прилив средстава у градски буџет од пореза на зараде. 

Предвиђено је да се наредне године израде сви инфраструктурни објекти како би што пре 

почела градња привредних објеката и заживела производња. Локални парламент је у октобру 

усвојио План детаљне регулације северозападне радне зоне, што омогућава интензивнију 

политику привредног развоја града Шапца. У процедури је израда идејног решења за изградњу 

ДГМ (дистрибутивно гасне мреже), секундарне водоводне мреже и канализационе мреже 

(фекалне и атмосферске), јер је основни услов инвеститора да земљиште буде комунално 

опремљено и да до сваке парцеле води пут. План детаљне регулације садржи и трасе за 

изградњу индустријских железничких колосека од Силоса на Сави до северозападне радне 

зоне, тако да би потенцијалним инвеститорима на располагању био и железнички саобраћај. 

 

Уз све наведено, у току је и одређивање трасе будућег ауто-пута од Шапца до Руме од стране 

Института за путеве, тако да ће Шабац постати магнет за привлачење инвестиција уз 

агресивнији маркетиншки наступ локалне самоуправе. 

Порез на добит: 

Повољна стопа пореза на добит у висини 15%. 

Порески подстицаји 

 Ослобађање од плаћања пореза на добит предузећа на период од 10 година за 
инвестиције преко 7 милиона евра и 100 нових радних места; 

 Бесцарински увоз опреме и других основих средстава везаних за страна улагања; 
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 Право на порески кредит у висини од 80% од улагања извршеног у тој години у основна 
средства за обављање одређених делатности; 

 Ослобађање од пореза на добит остварене по основу прихода од предмета концесије 
на 5 година у случају концесија; 

 Ослобађање од пореза на доходак за запослене испод 30 година старости и више од 45 
година; 

 Редукција годишњег пореза на доходак; 

 Умањење пореске основице опорезованог прихода за фиксни месечни износ; 

 Избегавање двоструког опорезивања; 

 Ослобађање од плаћања одређених дажбина уколико правно лице послује у оквиру 
Слободне царинске зоне. 

 

2.7.2 Учешћа у капиталу других правних лица 
 

Град Шабац је оснивач следећих јавних предузећа: 

 ЈКП „Водовод“ 

 ЈКП „Стари град“  

 ЈКП „Топлана - Шабац“ 

 ЈП за управљање грађевинским земљиштем  

 ЈСП "Стан" 

 ЈУП "План" 

 ЈКП "Паркинг - Шабац" 

 ЈП "Радио телевизија Шабац" 

 ЈП Спортски центар 

 ЈКП Регионална депонија "Срем – Мачва" Сремска Митровица 
 

У следећој табели су приказани главни финансијски показатељи градских јавних предузећа, 

који су преузети из њихових завршних рачуна за 2012. и 2013. годину. 

 

Табела 17 - Финансијски подаци градских предузећа за 2012. и 2013. год. (у 000 РСД) 
Назив јавног  

Укупни 

приходи 

Укупни 

расходи 

Укупна 

актива 

Укупне 

обавезе 
Капитал Учешће у 

капиталу Предузећа 

ЈКП ''Водовод-Шабац'' 
2012 391.738 405.743 3.092.693 1.715.990 1.376.704 100% 

2013 386.178 390.113 3.376.868 2.006.628 1.370.240 100% 

ЈКП ''Стари град'', Шабац 
2012 373.900 373.717 956.398 113.701 842.696 100% 

2013 396.382 395.770 977.730 118.590 859.140 100% 

ЈКП ''Топлана-Шабац'' 
2012 604.355 602.416 1.078.507 463.455 615.052 100% 

2013 617.247 619.931 1.116.908 500.579 616.328 100% 

ЈП за управљање грађевинским 

земљиштем Шабац 

2012 377.219 379.659 173.539 131.445 40.557 100% 

2013 381.341 381.534 178.094 151.949 25.991 100% 
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ЈСП ''Стан'', Шабац 
2012 21.564 21.508 405.426 107.840 297.585 100% 

2013 24.455 25.292 403.705 107.643 296.062 100% 

ЈУП ''План'', Шабац 
2012 44.465 44.006 34.714 5.169 29.545 36% 

2013 43.147 42.949 37.689 7.879 29.810 36% 

ЈКП ''Паркинг- Шабац'' 
2012 45.546 43.166 39.553 491 39.062 100% 

2013 51.462 45.884 44.473 626 43.847 100% 

ЈП ''Радио телевизија Шабац'' 
2012 42.951 47.536 38.167 27.886 10.281 100% 

2013 41.602 44.480 35.174 27.771 7.403 100% 

ЈП Спортски центар ''Шабац'' 
2012 10.499 11.078 29.734 20.567 9.167 100% 

2013 15.449 14.125 27.713 17.295 10.418 100% 

ЈКП Регионална депонија ''Срем 

-Мачва'' Сремска Митровица 

2012 11.468 18.343 66.770 64.278 2.492 80% 

2013 25.792 25.544 36.113 33.374 2.739 60% 

                      Извор података: Град Шабац 

 

ЈКП „Toплана - Шабац“ 

Скупштина града Шапца на седници Већа удруженог рада, Већа месних заједница и Друштвено 

политичког већа одржаној 8. децембра 1989. године донела је Одлуку о оснивању Јавног 

комуналног предузећа "Топлана-Шабац" Шабац чије су основне делатности производња и 

испорука топлоте као и производња и испорука гаса. У оквиру ЈКП "Топлана-Шабац" постоје 

четири топлотна извора капацитета 72,3 МВ, више од 22 километра топловодне мреже и 327 

предајних станица.  

 

ЈКП "Топлана-Шабац" у овом тренутку греје око 7.517 станова и око 466 објеката пословног и 

комерцијалног карактера, док је број јавних објеката прикључен на мрежу 43. Од укупне 

инсталисане снаге извора, око 93% користи природни гас, а 7% мазут.Просечна величина 

станова на територији Шапца износи око 50 м2, док је просечан број чланова домаћинстава 

3,05. Топлотни конзум опслужују Топлана Тркалиште са 46.965,3 kW, Топлана Бенска бара са 

21.548,9 kW, котларнице Стари град са 496,5 kW и Јанко Веселиновић са 2.941,0 kW. 

Топлотних подстаница има 368 од чега је 211 у стамбеним зградама, 62 у пословним објектима 

и 95 у индивидуалним домаћинствима. Дужина примарне мреже износи 22.760 м, а дужина 

секундарне 760м, док је грејана површина по корисницима следећа: 
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Табела 18 – Корисници услуга ЈКП Топлана - Шабац 
Ред. 

број 
Категорија корисника 

Јединица 

мере 
План 2014. 

1. Стамбени простор  м2 372.731 

2. Државни органи м2 11.366 

3. Органи локалне самоуправе м2 37.713 

4. Пословни простор и фискултурне сале м2 48.886 

5. Производне  хале и просторије више од 3м м2 2.482 

 Укупно:  473.177 

 

ЈСП „Стан“  

Пословна служба општинског фонда за стамбену изградњу, претеча данашњег ЈСП „Стан“ 

основана је давне 1961. године, а од ње је 1965. године формирано Предузеће за газдовање 

стамбеним зградама. Удруживањем овог предузећа са Пројектним предузећем „Стил“, 1968. 

године настаје Предузеће „Инжењеринг“. Ово предузеће 1975. године прераста у СИЗ 

становања и управљања грађевинским земљиштем. Укидањем СИЗ-ова, 01.04.1990. године, 

предузеће се трансформише у Јавно предузеће за стамбене услуге „Стан“ Шабац – данас ЈСП 

„Стан“ Шабац. 

 

Предузеће је током постојања прошло кроз различите облике организације, у зависности од 

друштвеног окружења и потреба грађана. Делатност се, повећањем броја станова, 

проширивала, а временом и мењала. Период од 1994. до 2005. године обележила је изградња 

тзв. „станова солидарности“. Овај специфичан начин да запослени у нашем граду реше своје 

стамбене проблеме био је у духу времена. Изграђено је преко 350 станова, тако што су 

предузећа и установе, а било их је 114, учествовала у просеку са 30% средстава, а преостали 

део су финансирали тадашњи корисници станова на период до 30 година. 

Број запослених се годинама мењао, у зависности од организованости предузећа и послова 

који су били преовлађујући. Почело се са неколико радника,  да би 1972. године радило 72, 

1975. године  84, а ЈСП „ Стан“ је 01.04.1990. године реорганизовано у јавно предузеће, и 

запошљавао је 15 људи. До данас се није ништа битно променило, јер је у предузећу данас 

ангажовано 14 запослених. 

 

ЈУП „План“  

Јавно урбанистичко предузеће "План" постоји (под различитим облицима организовања 

предузећа и називима) од 1961. године и убраја се међу најстарија предузећа у Србији која се 

баве пословима планирања и уређења простора. Већ од 1966. године, први пут на једном 

месту, у једној институцији у Шапцу је обједињено економско-социјално и просторно 

планирање. 
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ЈУП "План" је основано одлуком Скупштине општине Шабац бр.020-99/96-01 од 1996/07/05, а 

на основу сагласности општина суоснивча: Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија 

и Мали Зворник.Основна делатност предузећа је обављање стручних послова просторног и 

урбанистичког планирања и уређења простора, израда ситуационих планова, геодетско 

премеравање, картографско и просторно информисање као и пројектовање грађевинских 

објеката. 

 

За наведене делатности предузеће је регистровано у Регистру предузећа код Привредног суда 

у Ваљеву бр. Фи 100/00. Пословни простор у Шапцу, који својим капацитетом од 600 м2 и 

распоредом просторија у потпуности одговара обављању делатности и потребама радника, 

налази се у својини предузећа. Предузеће поседује и локал у Малом Зворнику. 

 

Највећи инвеститори ЈУП "План" су, сем општина оснивача, друга јавна предузећа за која 

припремамо сву неопходну документацију, било да се ради о урбанистичким плановима, 

урбанистичким пројектима или ситуационим плановима, нпр. ЈП за управљање грађевинским 

земљиштем из Шапца (урбанистички планови, урбанистички пројекти, ситуациони планови за 

изградњу саобраћајница, програми за постављање привремених објеката и др.), ЈКП "Топлана - 

Шабац" (ситуациони планови за потребе гасификације и топлификације), ЈКП "Водовод - 

Шабац" (ситуациони планови за потребе изградње водовода и канализације и објеката 

водоснабдевања и одвођења отпадних вода), Електродистрибуција Шабац, Електроподриње 

из Лознице, Телеком, Дирекција за путеве града Шапца (ситуациони планови за потребе 

изградње својих инфраструктурних објеката и инсталација). 

 

Чланови колектива активно учествују у раду Асоцијације просторних планера (члан 

Председништва) и Удружењу урбаниста Србије (члан Председништва). Током целокупног свог 

постојања Предузеће је увек имало пословне резултате на завидном нивоу јер се бави 

пословима који су предуслов за остварење скоро свим инвестиција и интервенција у простору. 

Последњих неколико година Предузеће је све напоре и велика материјална средства уложило 

у набавку рачунарске опреме као предуслова за брзо и квалитетно обављање послова за 

општине суосниваче и друге субјекте на тржишту. 

 

 

ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац 

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац, које послује средствима у 

државној својини, основано је одлуком Скупштине општине Шабац, бр. 020-42/96-01 од 

07.03.1996. године, уписано код Трговинског суда у Ваљеву 30.04.1996. године Фи.921/96, а код 

Агенције за привредне регисре Београд регистровано под бројем БД.49564/2005 од 

7.07.2005.године. 

 

Организација јавног предузећа: 

 Служба за опште и правне послове. У служби се обављају послови: припреме јавног 
грађевинског земљишта за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и осталог 
грађевинског земљишта за давање у закуп ради привођења планираној намени 
(прибављање урбанистичко планске документације, решавање имовинско правних 
односа, регулисање правичне накнаде), обрачун накнаде за уредивање грађевинског 
земљишта, правни и општи послови. 



71 | С т р а н а  
 

 Служба за планирање, припрему и надзор на изградњи објеката. У служби се обављају 
послови: планирања и изградње објеката комуналне инфраструктуре кроз годишње 
програме уређивања грађевинског земљишта, обезбедује урбанистичко пројектна 
документација, врши надзор на изградњи објеката инфраструктуре (коловоза, тротоара, 
водовода, канализације, електроенергетских објеката, дистрибутивног гасовода и 
кабловског дистрибутивног система) и на одржавању зеленила и јавне хигијене у граду. 

 Служба за план, анализу, финансије и књиговодство. У служби се обављају послови: 
вођења књиговодствених и финансијских евиденција, израда годишњих и периодичних 
финансијских планова и извештаја о пословању, завршног рачуна, послови благајне и 
обрачун накнада за коришћење грађевинског земљишта, водење аналитичких 
евиденција по уговорима за наканду за уредивање грађевинског земљишта са 
обрачунима припадајућих ревалоризација, обрачун и исплата зарада и дугих личних и 
осталих расхода.  

 

 

ЈКП "Паркинг" Шабац 

Јавно комунално предузеће „Паркинг Шабац“ је модерно конципирано и добро организовано 

предузеће, што су основни предуслови да се на најбољи начин уреди област паркирања и реши 

проблем мирујућег саобраћаја у граду – а то је основна делатност предузећа. Користећи 

темељне анализе и саобраћајне студије као неопходно полазиште у обављању своје 

делатности, највећи проблеми у овој области су: недовољан број паркинг места у 

најатрактивнијим деловима града, у централној зони, али и недостатак слободног грађевинског 

земљишта за изградњу објекта којим би се проблем паркирања у Шапцу решио. 

 

Анализа постојећег стања и могућности показала је да је изградња подземне гараже на месту 

садашњег затвореног паркинга најбоље решење за Град. Изградњом подземне гараже простор 

се користи најрационалније, што је предност овог пројекта, док је његова друга страна 

чињеница да је реч о великој инвестицији, јер су подземне гараже много скупље од надземних 

или неке врсте површинског паркирања. Студија, коју је урадило ЈКП „Паркинг Шабац“, 

показала је пуну оправданост изградње подземне гараже, јер она може да се исплати у 

релативно кратком временском периоду од дванаест година, после чега би остваривала добит 

која би могла да се усмери ка изградњи нових места за паркирање. Осим ове, било би 

потребно урадити више мањих гаража, чиме би се проблем паркирања у граду решио у 

потпуности. 

 

Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг – Шабац“ Скупштина Општине 

Шабац донела је 29. марта 2002. године. Предузеће је основано са циљем обављања 

комуналне делатности од општег интереса – организовања, уређивања и одржавања јавног 

простора за паркирање моторних возила, као и одношења и чувања непрописно паркираних 

аутомобила са јавних површина. Формално предузеће постоји од 6. јуна 2002. године, када је 

званично регистровано. Имајући у виду да је шабачко предузеће међу првим ове врсте у 

Србији.Предузећа овог типа постојала су само у Београду и Суботици.Користећи њихова и 

искуства других развијених средина настоји се да се уреди ова област у складу са важећим 

законским прописима.  
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Наплата паркинга почела је 19. фебруара 2003., а у исто време, почео је да ради и „паук“. На 

почетку рада била је организована ручна наплата, као привремено решење. У то време  

наплаћиване су само дневне карте, што се касније мењало увођењем аутоматских система 

наплате. 

 

ЈКП Регионална депонија ''Срем -Мачва'' Сремска Митровица 

Град Сремска Митровица и град Шабац су 10. новембра 2006. године закључили Споразум о 

сарадњи везан за формирање Регионалне депоније за управљање чврстим комуналним 

отпадом. На основу тог Споразума два града су 25. марта 2011. године закључили Споразум о 

изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним 

отпадом на територијама два града. Споразумом је предвиђено да се регионални систем 

састоји из санитарне депоније "Јарак" са пратећом инфраструктуром, трансфер станице у 

Шапцу и постројења за сепарацију отпада. Скупштина града Сремска Митровица и Скупштина 

града Шапца су 25. марта 2011. године донеле одлуку о оснивању Јавног комуналног 

предузећа Регионална депонија "Срем-Мачва", са седиштем у Сремској Митровици. 

2.7.3 Концесије и други уговори о ЈПП 
Град Шабац до сада није склопила ниједан уговор о јавно-приватном партнерству. 

2.7.4 Највећа капитална улагања 

Град Шабац је у последње три године улагао у следеће капиталне пројекте: 

 Изградња и реконструкција локалних путева на територији града чија је вредност 
износила 402.000.000,00 динара;  

 Комунално опремање Агроиндустријске зоне чија је вредност инвестиције 
152.000.000,00 динара;  

 Реконструкција и доградња затвореног базена у вредности од 76.000.000,00динара;  
 Изградња Регионалне депоније у Сремској Митровици у вредности од  

1.100.000.000,00 динара;  
 Изградња Трасфер станице у Шапцу у вредности 100.000.000,00 динара;  
 Изградња водоводне мреже у сеоским и приградским месним заједницама у 

вредности 277.000.000,00 динара;  
 Фабрика отпадних вода у вредности 928.000.000,00 динара;  
 Улагања у изгрању канализационе црпне станице у износу 550.000.000,00 динара;  
 Изградња канализационе мреже у приградским месним заједницама у вредности 

150.000.000,00 динара;  
 Изградња Анекса библиотеке шабачке у износу 64.000.000,00 динара; 
 Изградња вртића на Тријангли у вредности 73.400.000,00 динара;  
 Реконструкција и изградња школских објеката у претходне три године у вредности 

211.000.000,00 динара;  
 Изградња објекта Месне заједнице Летњиковац (градска МЗ) у чијем саставу су МЗ, 

апотека и амбулана, а вредност наведене инвестиције је 36.000.000,00 динара. 

2.7.5 Заложна права 
Заложна права  не постоје. 

2.7.6 Укупан износ недоспелих обавеза 
Укупан износ недоспелих обавеза на дан 31.12.2013. године износи 721.413.700,00 динара. У 

наредној табели дат је приказ обавеза по основу јавног дуга Града Шапца. Укупан износ 
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недоспелих обавеза на дан 30.06.2014. године износи 579.160.968,81 динара. У наредној 

табели дат је приказ обавеза по основу јавног дуга Града Шапца. 

 
Табела 19 – Преглед обавеза по основу јавног дуга са стањем на 31.12.2013. и 30.06.2014. 
године  

Ред. 

број 
Назив кредитора Валута  

Износ 

задужења у 

оригиналној 

валути 

Укупно 

повучена 

средства у 

оригиналној 

валути 

Стање дуга 

на 

31.12.2013. 

године у 

оригиналној 

валути 

Стање дуга 

на 

30.06.2014. 

године у 

оригиналној 

валути 

Датум 

доспећа 

последњег 

ануитета 

1. Banca Intesa ЕУР 2.902.405 2.902.405 1.088.402 907.002 30.06.2016. 

2. Banca Intesa ЕУР 2.121.856 2.121.856 1.010.414 949.847 30.03.2017. 

3. AIK banka РСД 190.000.000 190.000.000 55.416.667 7.916.667 09.06.2014. 

4. Hypo Alpe-Adria-Bank РСД 200.000.000 200.000.000 115.322.635 79.829.874 26.06.2015. 

5. Fond za razvoj RS РСД 92.000.000 40.963.754 32.708.691 31.808.289 15.11.2016. 

6. Banca Intesa РСД 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 18.06.2019. 

Извор података: Град Шабац 

 

2.7.7 Укупан износ доспелих, а неизмирених обавеза Издаваоца 

На дан 31.12.2013. године обавезе према добављачима износе 3.719.332,00 динара, а обавеза 

према запосленим нема.Остале обавезе износе 1.477.426,00 динара. 

 

2.7.8 Запослени у Грaдској управи 

 
Табела 20 - Број и образовна структура запослених на крају 2011., 2012. и 2013. године 

Стручна  

спрема 

2011 2012 2013 

Градске 

управе 

Буџетски 

корисници 

Градске 

управе 

Буџетски 

корисници 

Градске 

управе 

Буџетски 

корисници 

Висока 61 96 62 171 62 185 

Виша 13 202 12 128 11 122 

Средња 96 116 104 121 96 124 

Остало 25 161 21 155 19 164 

Укупно 195 575 199 575 188 595 

Извор података: Град Шабац 
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2.7.9 Буџет Издаваоца за претходне три године 

Град самостално располаже приходима и примањима која јој припадају, у складу са законом и 

одлуком о буџету Града, која се доноси у складу са Законом о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013). Сагласно Закону, буџет 

је одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну 

годину. Буџет се састоји из општег и посебног дела. Општи део буџета обухвата:  

 рачун прихода и расхода. нето набавку нефинансијске имовине и буџетски 
суфицит/дефицит; 

 укупни фискални суфицит/дефицит; 

 рачун финансирања: коришћење суфицита/или финансирање дефицита; 

 процену новог задужења и отплате дуга; 

 сталну и текућу буџетску резерву. 

Град Шабац је у 2011. години остварио приходе и примања у висини од 2.210.550 хиљада 

динара, док су расходи и издаци износили 2.049.947 хиљада динара, чиме је остварен буџетски 

суфицит од 160.603 хиљада динара, док је укупан суфицит износио 172.269 хиљада динара.  

Током 2012. године град Шабац је остварио приходе и примања у висини од 2.649.120 хиљада 

динара, што представља раст од 19,8% у односу на претходну годину, док су расходи и издаци 

износили 2.470.331 хиљада динара, раст од 20,5% у односу на претходну годину, чиме је 

остварен буџетски суфицит од 178.789 хиљада динара, док је укупан суфицит износио 77.862 

хиљада динара.  

У 2013. године град Шабац је остварио приходе и примања у висини од 2.599.389 хиљада 

динара, што је благо смањење у односу на 2012. годину, док су расходи и издаци износили 

2.355.213 хиљада динара, што такође представља смањење у односу на 2012. годину, чиме је 

остварен буџетски суфицит од 244.176 хиљада динара и он је највећи у периоду последње три 

године, док је укупан суфицит износио 104.446 хиљада динара.  

 
Табела 21 - Извршење буџета Града у периоду од 2011. до 2013. године (у 000 РСД) 

Клас 

ифик 

ација 

Опис 2011. 2012. 2013. 

А ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.210.550 2.649.120 2.599.389 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.210.550 2.649.120 2.599.389 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 

Б РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.049.947 2.470.331 2.355.213 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.550.264 2.016.487 2.065.259 
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5 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 499.683 453.844 289.954 

 НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (8-5) -499.683 -453.844 -289.954 

I БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 160.603 178.789 244.176 

9.6 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

9 ПРИМАЊЕ ОД ЗАДУЖИВАЊА И ФИН. ИМОВИНЕ 240.786 200.695 100.029 

6 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИН. ИМОВИНЕ 229.120 301.622 239.759 

II ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( I+9-6) 172.269 77.862 104.446 

3 СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0 0 0 

III УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ( II+3) 172.269 77.862 104.446 

Извор података: Град Шабац. неконсолидовани подаци 

У наредној табели приказано је остварење прихода и примања буџета града Шапца у периоду 

од 2011. до 2013. године. Порези представљају најзначајнији облик прихода у 2011. години и 

они су износили 1.362.766 хиљада динара, док су у 2012. години повећани на 1.869.341 хиљада 

динара, чиме је остварен раст ове категорије прихода од 37,17% током 2012. године. У 2013. 

години приходи од пореза били су нешто нижи у поређењу са 2012. годином и износили су 

1.787.281 хиљада диинара, а пад ове категорије прихода је последица смањења пореза на 

доходак, добит и капиталне добитке, као и пореза на добра и услуге. Најзначајнији облик 

пореза је порез на доходак, добит и капиталне добитке који учествује са 72,2% у 2011. години и 

78.7% у 2012. години у укупним приходима од пореза. Порез на имовину је друга најзначајнија 

категорија пореза која учествује са 16,4% у 2011. години, односно са 12,4% у 2012. години у 

укупним приходима од пореза. 

Други најзначајнији облик прихода у 2012. и 2013. години су донације и трансфери који су 

износили 417.392 хиљада динара, односно 435.630 хиљада динара респективно, насупрот 

369.326 хиљада динара у 2011. години. Град Шабац се током 2011., 2012. и 2013. године 

задуживао код пословних банака у износу од 240.000 хиљада динара током 2011. године, 

потом 200.000  хиљада динара током 2012. године и 100.000 хиљада динара током 2013. 

године. Истовремено, Град Шабац је уредно сервисирао своје доспеле обавезе  (камату и 

главницу) по основу узетих кредита. 

 
Табела 22 - Остварење прихода и примања буџета Града за период од 2011. до 2013. године (у 
000 РСД) 

 Опис 

Oстварење 

2011. 2012. 2013. 

7 ПРИХОДИ 2.210.550 2.649.120 2.599.389 

71 Порези 1.362.766 1.869.341 1.787.281 
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711 Порези на доходк. добит и капиталне добитке 984.572 1.472.025 1.379.463 

712 Порез на фонд зарада 231 0 0 

713 Порез на имовину 223.568 232.806 258.689 

714 Порез на добра и услуге 99.421 118.794 90.693 

716 Други порези 54.974 45.716 58.436 

73 Донације и трансфери 369.326 417.392 435.630 

74 Други приходи 478.458 362.387 376.478 

741 Приходи од имовине 133.030 110.852 176.261 

742 Приходи од продаје добара и услуга 324.700 230.531 172.548 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 20.320 20.121 26.081 

744 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 0 0 400 

745 Мешовити и неодређени приходи 408 883 1.278 

77 Меморандумске ставке за рефундацију расх. 0 0 0 

78 Трансфери између буџетских корисника  0 0 0 

79 Приходи из буџета 0 0 0 

 ПРИМАЊА 240.786 200.695 100.029 

8 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 0 

81 Примања од продаје основних средстава 0 0 0 

82 Примања од продаје залиха 0 0 0 

9 
Примања од задужив.и продаје 

финанс.имов. 240.786 200.695 100.029 

91 Примања од задуживања 240.000 200.000 100.000 

92 Примања од продаје финансијске имовине 786 695 29 

3 СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0 0 0 

32 Неутрошена средства из ранијих година      

 УКУПАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.451.336 2.849.815 2.699.418 

Извор података: Града Шапца, неконсолидоавни подаци 
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Из података који су приказани у наредној табели, а који се односе на остварене расходе и 

издатке буџета Града Шапца у периоду од 2011. до 2013. године може се закључити следеће:  

 расходи и издаци су извршавани у складу са остварењем прихода и  
примања буџета; 

 забележен је раст текућих расхода током 2012. године у односу на  
2011. годину од око 30%, што је у нивоу раста прихода и раст текућих расхода од 2,4% 

током 2013. године; 

 субвенције, донације, дотације и трансфери бележе највећи раст током  
2012. године, а потом су значајно смањени током 2013. године; 

 издаци за набавку нефинансијске имовине остварени у посматраном раздобљу  
бележе пад од око 10% током 2012. године и око 36% током 2013. године; 

 расходи по основу отплате камата су смањени током 2012. и 2013. године у односу на  
2011. годину, док су издаци за отплату главнице повећани током 2012. године и потом 

смањени током 2013. године; 

 расходи и издаци за отплату камате и главнице у 2011. години износили су  
укупно 302.489 хиљада динара, а током 2012. године 372.577 хиљада динара. Град 

Шабац је током 2013. године за отплату камате и главнице издвојио 294.651 хиљада 

динара. 

 

Табела 23 - Остварење расхода и издатака буџета Града за 2011. и 2012. годину (у 000 РСД) 

 Опис 

Извршење 

2011. 2012. 2013. 

 РАСХОДИ 1.550.264  2.016.487  2.065.259 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.550.264  2.016.487  2.065.259 

41 Расходи за запослене 441.851  571.849  597.130 

42 Коришћење услуга и роба 614.900  521.036  590.281 

44 Отплата камата и пратећи трошк.задуживања 73.369  70.955  54.892 

45 Субвенције 26.504  259.668  269.107 

46 Донације, дотације и трансфери 188.462  413.170  399.696 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 178.081  73.150  57.681 

48 Остали расходи 27.097  106.659  91.083 

49 Резерве 0 0 5.389 

 ИЗДАЦИ (5 + 6) 728.803  755.466  529.713 
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5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 499.683  453.844  289.954 

51 Основна средства 499.683  453.844  289.954 

52 Залихе      

54 Природна имовина      

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ  И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 229.120  301.622  239.759 

61 Отплата главнице 229.120  301.622  239.759 

62 Набавка финансијске имовине      

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.279.067 2.771.953 2.594.973 

Извор података: Град Шабац, неконсолидовани подаци 

 

У следећој табели приказани су подаци о остварењу буџета Града током 2011., 2012. и 2013. 

године. Упоређивањем података о оствареним неконсолидованим приходима и примањима и 

оствареним неконсолидованим расходима  и издацима буџета Града Шапца у периоду од 

2011. до 2013. године видљиво је да: 

 текући приходи у 2012. години бележе раст од 19,8% у односу на 2011. годину, а потом 
остварују пад од 1,9% у 2013. години, као и да Град у овом периоду није продавао 
нефинанцијску имовину; 

 текући расходи су забележили раст у 2012. години од 30,1% у односу на 2011. годину, и 
нешто мањи раст током 2013. године, при чему је у 2012. години највеће повећање 
остварено у домену субвенција, донација, дотација и трансфера; 

 издаци за набавку нефинансијске имовине остварени у посматраном раздобљу бележе 
пад од око 10% током 2012. године и око 36% током 2013. године; 

 остварен буџетски суфицит у 2012. години износио је 178.789 хиљада динара и већи је 
за 11,3% у односу на буџетски суфицит остварен у 2011. години, док је буџетски суфицит 
у 2013. години највећу у посатраном периоду и износио је 244.176 хиљада динара; 

 рачун финансирања био је негативан током 2012. и 2013. године услед чињенице да је 
Град отплатио део главнице по основу задуживања, а да су примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине била нижа; 

 укупан фискални суфицит у 2012. години износио је 77.862 хиљада динара, што је 54,8% 
ниже у односу на 2011. годину и последица је негативног рачуна финансирања буџета 
Града Шапца током 2012. године. Током 2013. године Град је остварио укупан суфицит у 
висини 104.446 хиљада динара. 
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Табела 24 - Остварење буџета Града за период од 2011. до 2013. године (у 000 РСД) 

Клас

ифик

ација 

Опис 

Извршење Извршење Извршење 

2011. 2012. 2013. 

А ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 2.210.550 2.649.120 2.599.389 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.210.550 2.649.120 2.599.389 

71 Порези 1.362.766 1.869.341 1.787.281 

73 Донације и трансфери 369.326 417.392 435.630 

74,77,

79 
Остали приходи 719.244 563.082 376.478 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ 0 0 0 

81 Примања од продаје основних средстава 0 0 0 

82 Примања од продаје залиха 0 0 0 

Б РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5) 2.049.947 2.470.331 2.355.213 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.550.264 2.016.487 2.065.259 

41 Расходи за запослене 441.851 571.849 597.130 

42 Коришћење услуга и роба 614.900 521.036 590.281 

44 Отплата камата и трошкови задуживања 73.369 70.955 54.892 

45 Субвенције 26.504 259.668 269.107 

46 Донације, дотације и трансфери 188.462 413.170 399.696 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 178.081 73.150 57.681 

48 Остали расходи 27.097 106.659 91.083 

49 Резерве 0 0 5.389 

5 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИН. ИМОВИНЕ 499.683 453.844 289.954 

51 Основна средства 499.683 453.844 289.954 

52 Залихе 0 0 0 

54 Природна имовина 0 0 0 

  НЕТО НАБАВКА НЕФИН. ИМОВИНЕ (8-5) -499.683 -453.844 -289.954 

I БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 160.603 178.789 244.176 
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9,6 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 11.666 -100.927 -139.730 

91 Примања од задуживања 240.786 200.000 100.000 

92 Примања од продаје финансијске имовине 0 695 29 

61 Отплата главнице 229.120 301.622 239.759 

62 Набавка финансијске имовине 0 0 0 

II ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I+9-6) 172.269 77.862 104.446 

3 СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0 0 0 

III УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II+3) 172.269 77.862 104.446 

Извор података:Град Шабац, неконсолидовани подаци 

 

2.7.10 Извод из завршних рачуна Издаваоца за претходне две године 

По истеку године за коју је буџет донет, Скупштина Града доноси завршни рачун буџета Града, у 

складу са Законом о буџетском систему. Буџет Града и завршни рачун буџета Града доступни су 

јавности. Сагласно члану 79. Закона, завршни рачунсе припрема у складу са међународно 

прихваћеним рачуноводственим стандардима и садржи:  

 биланс стања 

 биланс прихода и расхода 

 извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје 
нефинансијске имовине 

 биланс финансирања 

 извештај о извршењу буџета 

 образложење одступања између одобрених средстава и извршења 

 извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца 
и капитала и извршеним отплатама дугова 

 извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 

 извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач. 1) - 9)  

 извештај о излазним резултатима програмског дела буџета 

 детаљани звештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из 
буџета 

 напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама. 
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Табела 25 - Индиректни буџетски корисници у консолидацији Града Шапца 
Назив индиректног корисника Број запослених 

Канцеларија за младе града Шапца 1 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 4 

Дирекција за путеве 10 

Туристичка организација 5 

Дирекција за пољопривреду 10 

Градско јавно правобранилаштво 4 

Културни центар 15 

КУД „Абрашевић“ 6 

Шабачко позориште 46 

Дом културе „ Прњавор“  4 

Међуопштински историјски архив 15 

Библиотека Шабачка  31 

Народни музеј 15 

Удружење ликовних стваралаца Шапца 2 

Фудбалски савез 1 

Спортски савез  6 

Међуопштинска организација глувих и наглувих 1 

Организација савеза слепих 1 

Удружење дистрофичара Мачванског округа 1 

Центар за социјални рад 44 

Предшколска установа „ Наше дете“ 344 

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем 27 

Месна заједница Мајур 1 

Месна заједница Шипурске ливаде 1 

УКУПНО 595 

Извор података: Град Шабац 
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Подаци се односе на број запослених на неодређено време на дан 31.12.2013. године, којима 

се зараде исплаћују на терет буџета града Шапца. 

У наставку су приказани изводи из кључних финансијских извештаја из завршних рачуна Града 

Шапца за 2011., 2012. и 2013. годину. На основу података презентираних у консолидованим 

билансима стања Града Шапца на 31.12.2011., 31.12.2012. и 31.12.2013. године може се 

закључити следеће: 

 вредност укупне имовине Града Шапца је повећана са 3.129.142 хиљада динара из 2011. 
године на 5.306.574 хиљада динара на крају 2012. године, услед повећања на позицији 
дугорочна финансијска имовина, док је на крају 2013. године укупна вредност имовине 
износила 5.360.429 хиљада динара као последица повећања нефинансијске имовине; 

 консолидоване обавезе Града Шапца су смањене на 31.12.2012. године у односу на 
31.12.2011. године са 1.407.684 на 1.245.305 хиљада динара, као последица смањења 
обавеза из пословања и дугорочних обавеза. Такође, Град Шабац је и током 2013. године 
смањио укупне консолидоване обавезе на 1.055.488 хиљада динара; 

 у структури консолидованих обавеза на дан 31.12.2012. године доминирају дугорочне 
обавезе које представљају кредитна задужења са износом 692.102 хиљада динара, док на 
31.12.2013. године доминирају догорочне финансијске обавезе у износу од 2.459.907 
хиљада динара; 

 капитал Града Шапца на консолидованом нивоу значајно је повећан током 2012. године и 
на дан 31.12.2012. године износио је 3.663.041 хиљада динара, док је на крају 2013. године 
капитал Града је износио 3.674.881 хиљада динара. 

 

 

Табела 26 - Извод из консолидованог биланса стања Града Шапца (у 000 РСД)  

 Опис 
Стање на дан 31.12. 

2011. 2012. 2013. 

А АКТИВА 3.129.142 5.306.674 5.360.429 

0 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.248.999 1.231.467 1.458.073 

01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 1.239.456 1.221.631 1.448.291 

02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА УЗАЛИХАМА 9.543 9.836 9.782 

1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.880.143 4.075.207 3.902.356 

11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 2.435 2.434.602 2.459.907 

12 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ 

ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ 

ПЛАСМАНИ 

564.474 559.238 537.378 

13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКАРАЗГРАНИЧЕЊА 1.313.234 1.081.367 905.071 

35 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 2.996 6.636 8.203 
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П ПАСИВА 3.129.142 5.306.674 5.360.429 

2 ОБАВЕЗЕ 1.407.684 1.245.305 1.055.488 

21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 719.436 692.102 549.530 

22 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 10.130 10.130 10.130 

23 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.193 1.188 1.309 

24 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСН.ОСТАЛ. РАСХ. ИЗУЗЕВ РАСХ. ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
123.988 108.526 88.118 

25 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 500.112 382.050 354.565 

29 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 52.825 51.309 51.836 

3 
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
1.721.458 4.061.369 4.304.941 

31 КАПИТАЛ 1.260.751 3.663.041 3.674.881 

32 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ 173.624 78.399 71.540 

32 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 
287.605 319.929 558.520 

32 ДЕФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 522 0  0 

35 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 2.996 6.636 8.203 

Извор података: Град Шабац, консолидоавни подаци 

У наредној табели приказани су консолидовани биланси прихода и расхода за 2011., 2012. и 

2013. годину. У овом прегледу исказани су сви приходи и расходи и примања и издаци по 

основу нефинансијске имовине, који су остварени од 1. јануара до 31. децембра буџетске 

године на консолидоавној основи. Извештај утврђује остварени вишак или мањак прихода и 

примања на крају буџетске године. Након утврђивања резултата пословања у буџетској години, 

извештај приказује изворе средстава за покривање оствареног мањка прихода и примања, 

односно начин коришћења вишка прихода и примања. На крају извештаја се приказује суфицит 

прихода и примања, који се преноси у наредну буџетску годину.  

Град Шабац је у 2012. години остварио консолидоване текуће приходе и примања од продаје 

нефинансијске имовине у износу од 2.741.713 хиљада динара и текуће консолидоване расходе 

и издатке за нефинансијску имовину у висини од 2.563.468 хиљада динара, чиме је остварен 

консолидовани буџетски суфицит у висини 178.245 хиљада динара.  

Током 2013. године Град је остварио консолидоване текуће приходе и примања од продаје 

нефинансијске имовине у износу од 2.764.654 хиљада динара и текуће консолидоване расходе 

и издатке за нефинансијску имовину у висини од 2.526.340 хиљада динара, чиме је остварен 

консолидовани буџетски суфицит у висини 238.314 хиљада динара.  
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Табела 27 - Извод из консолидованог биланса прихода и расхода Града Шапца (у 000 РСД) 

 Опис 

Остварење/извршење 

2011 2012 2013 

А 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИН. ИМОВИНЕ 
2.296.428 2.741.713 2.764.654 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.296.417 2.741.613 2.764.621 

71 Порези 1.362.766 1.869.341 1.787.285 

73 Донације и трансфери 372.817 417.392 452.288 

74 Други приходи 555.277 452.689 468.291 

77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 2.191 6.793 

79 Приходи из буџета 5.557 0 49.964 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ. 11 100 33 

81 Примања од продаје основних средстава 11 100 33 

82 Примања од продаје залиха 0 0 0 

Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВ. 2.134.470 2.563.468 2.526.340 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.634.191 2.107.521 2.224.040 

41 Расходи за запослене 474.319 605.292 691.794 

42 Коришћење услуга и роба 662.362 577.705 663.031 

43 Амортизација и употреба средстава за рад 0 484 0 

44 Отплата камата и трошкови задуживања 73.369 70.963 54.892 

45 Субвенције 26.504 259.668 269.512 

46 Донације, дотације и трансфери 191.609 413.170 390.130 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 178.161 73.292 63.262 

48 Остали расходи 27.867 106.947 91.419 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 500.279 455.947 302.300 

51 Основна средства 500.279 455.947 302.300 

 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА    
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 Буџетски суфицит(А-Б) 161.958 178.245 238.314 

 Буџетски дефицит(Б-А)    

 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 11.666 0 0 

 
Део нерасп. вишка прихода и примања из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 
     

 
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 
11.666   

 
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

финансираних из кредита 
     

 
Износ приватизационих примања коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године 
    

 ПОКРИЋЕ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХ.И ПРИМАЊА 0 99.846 166.774 

 Утрошена средства за отплату обавеза по кредитима      

 Утрошена средства за набавку финансијске имовине   99.846 166.774 

32 
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ 

173.624 78.399 71.540 

Извор података: Град Шабац, консолидовани подаци 

У наредној табели приказани су консолидовани извештаји о капиталним издацима и 

примањима за 2011., 2012. и 2013. годину. У извештају су исказана сва примања по основу 

продаје имовине (нефинансијске и финансијске) и задуживања, као и издаци за набавку 

имовине и отплату главнице дуга, који су остварени и извршени од 1. јануара до 31. децембра 

буџетске године. Извештај утврђује остварени вишак или мањак примања над издацима на 

крају буџетске године. 

Град Шабац је остварио капитална примања у 2012. години у висини од 200.795 хиљада 

динара, што је за 16,6% мање у односу на 2011. годину када су капитална примања износила 

240.797 хиљада динара. Примања у 2012. години су највећим делом резултат примања од 

задуживања у висини 200.695 хиљада динара, док је од продаје основних средстава 

генерисано примање у висини од 100 хиљада динара током 2012. године. 

Град Шабац је током 2013. године остварио капитална примања у висини од 100.062 хиљада 

динара и она су највећим делом резултат примања од задуживања у висини 100.029 хиљада 

динара. 

Капитални издаци Града Шапца у 2012. години износили су 757.569 хиљада динара, што је 3,9% 

више у односу на 2011. годину када су издаци износили 729.399 хиљада динара. Капитални 

издаци у 2012. години су се највећим делом односили на издатке за нефинансијску имовину у 

износу од 455.947 хиљада динара, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине у 2012. години износили 301.622 хиљада динара. 
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Током 2013. године Град Шабац је генерисао капиталне издатке у износу од 542.060 хиљада 

динара. Капитални издаци у 2013. години су се највећим делом односили на издатке за 

нефинансијску имовину у износу од 302.300 хиљада динара, док су издаци за отплату главнице 

и набавку финансијске имовине у 2013. години износили 239.760 хиљада динара. 

У 2011. години Град Шабац је остварио мањак примања на консолидованом извештају о 

капиталном издацима и примањима у износу 488.602 хиљада динара, док је мањак у 2012. 

години износио 566.774 хиљада динара, а у 2013. години је износио 441.998 хиљада динара. 

Табела 28 - Извод из консолидованог извештаја о капиталним издацима и примањима Града 
Шапца (у 000 РСД) 

 Опис 

Извршење 

2011 2012 2013 

А ПРИМАЊА 240.797 200.795 100.062 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈС. ИМОВИНЕ 11 100 33 

81 Примања од продаје основних средстава 11 100 33 

82 Примања од продаје залиха 0 0 0 

9 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
240.786 200.695 100.029 

91 Примања од задуживања 240.786 200.695 100.029 

92 Примања од продаје финансијске имовине    

Б ИЗДАЦИ 729.399 757.569 542.060 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 500.279 455.947 302.300 

51 Основна средства 500.279 455.947 302.300 

52 Залихе 0 0 0 

54 Природна имовина 0 0 0 

55 Нефинансијска имовина која се финансира из НИП 0 0 0 

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
229.120 301.622 239.760 

61 Отплата главнице 229.120 301.622 239.760 

62 Набавка финансијске имовине 0 0 0 

 МАЊАК ПРИМАЊА(Б-А) -488.602 -556.774 -441.998 

Извор података: Град Шабац, консолидовани подаци 
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Табела 29 - Извод из консолидованог извештаја о новчаним токовима Града Шапца 
(у 000 РСД) 

 Опис 

Извршење 

2011 2012 2013 

А НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 2.537.214 2.942.408 2.864.683 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.296.417 2.741.613 2.764.621 

71 Порези 1.362.766 1.869.341 1.787.285 

73 Донације и трансфери 372.817 417.392 452.288 

74 Други приходи 555.277 452.689 468.291 

77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 2.191 6.793 

79 Приходи из буџета 5.557 0 49.964 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ 11 100 33 

81 Примања од продаје основних средстава 11 100 33 

9 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
240.786 200.695 100.029 

91 Примања од задуживања   100.029 

92 Примања од продаје финансијске имовине 240.786 200.000  

Б НОВЧАНИ ОДЛИВИ 2.363.590 2.865.090 2.766.100 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.634.191 2.107.521 2.224.040 

41 Расходи за запослене 474.319 605.292 691.794 

42 Коришћење услуга и роба 662.362 577.705 663.031 

43 Амортизација и употреба средстава за рад 0 484 0 

44 Отплата камата и трошкови задуживања 73.369 70.963 54.892 

45 Субвенције 26.504 259.668 269.512 

46 Донације. дотације и трансфери 191.609 413.170 390.130 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 178.161 73.292 63.262 

48 Остали расходи 27.867 106.947 91.419 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 500.279 455.947 302.300 
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51 Основна средства 500.279 455.947 302.300 

54 Природна имовина    

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
229.120 301.622 239.760 

61 Отплата главнице 229.120 301.622 239.760 

 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (А-Б) 173.624 77.318 98.583 

 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (Б-А)    

Ц САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 37.034 31.073 78.619 

Д 
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 

ОБРАЧУНУ 
2.537.214 2.942.408 2.864.683 

 
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства 

којa се не евидентирају преко класа 7. 8 и 9 
0 0 0 

Е 
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У 

ОБРАЧУНУ 
2.543.175 2.943.709 2.936.837 

 
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате 

амортизације књижене на терет сопствених прихода 
     

 
Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода 

који се не евидентирају преко класа 4. 5 и 6 
179.585 78.619 170.737 

 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (Ц+Д-Е) 31.073 29.772 6.465 

Извор података: Град Шабац, консолидовани подаци 

У консолидованим извештајима о новчаним токовима за 2011. и 2012. годину исказани су 

сви приливи и одливи новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора Града, 

разврстани према приходима и примањима, који су уплаћени и према расходима и 

издацима који су исплаћени од 1. јануара до 31. децембра буџетске године. Укључивањем 

стања готовине на почетку године и неевидентираних прилива и одлива (на класи рачуна 

од 4 до 9), извештаји утврђују и приказују стање готовине на консолидованом рачуну 

трезора на крају буџетске године. 

Табела 30 - Извод из консолидованог извештаја о извршењу буџета Града (у 000 РСД) 

 Опис 

Извршење 

2011. 2012. 2013. 

А 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД                 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
2.296.428 2.741.713 2.764.654 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.296.417 2.741.613 2.764.621 
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71 Порези 1.362.766 1.869.341 1.787.285 

73 Донације и трансфери 372.817 417.392 452.288 

74 Други приходи 555.277 452.689 468.291 

77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 2.191 6.793 

79 Приходи из буџета 5.557 0 49.964 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ. 11 100 33 

81 Примања од продаје основних средстава 11 100 33 

9 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
240.786 200.695 100.029 

91 Примања од задуживања 240.786 200.000 100.000 

92 Примања од продаје финансијске имовине 0 695 29 

Б УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.537.214 2.942.408 2.864.683 

Ц 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА             

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
2.134.470 2.563.468 2.526.340 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.634.191 2.107.521 2.224.040 

41 Расходи за запослене 474.319 605.292 691.794 

42 Коришћење услуга и роба 662.362 577.705 663.031 

43 Амортизација и употреба средстава за рад 0 484 0 

44 Отплата камата и трошкови задуживања 73.369 70.963 54.892 

45 Субвенције 26.504 259.668 269.512 

46 Донације. дотације и трансфери 191.609 413.170 390.130 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 178.161 73.292 63.262 

48 Остали расходи 27.867 106.947 91.419 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 500.279 455.947 302.300 

51 Основна средства 500.279 455.947 302.300 

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
229.120 301.622 239.760 
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61 Отплата главнице 229.120 301.622 239.760 

Д УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.363.590 2.865.090 2.766.100 

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (Ц-А) < 0 161.958 178.245 238.314 

 ВИШАК ПРИМАЊА (9-6) > 0 11.666   

 МАЊАК ПРИМАЊА (9-6) < 0  301.454 139.731 

 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (Б-Д)> 0 173.624 77.318 98.583 

Извор података: Град Шабац, консолидовани подаци 

У консолидованим извештајима о извршењу буџета за 2011. и 2012. годину исказани су 

планирани и остварени приходи и примања, као и одобрене апропријације и извршени 

расходи и издаци буџета Града и буџетских корисника од 1. јануара до 31. децембра 

буџетске године.Извештај приказује извршење Одлуке о буџету Града Шапца.Он приказује 

изворе финансирања расхода и издатака буџета и буџетских корисника, као што су 

приходи и примања: буџета Републике, буџета Града, донације и остали извори (нпр. 

сопствени приходи буџетских корисника). 

2.7.11 Показатељи пословања и успешности 

У циљу приказивања успешности пословања и анализе кредитне способности Града урађена је 

рекласификација неконсолидованог извештаја о извршењу буџета која је урађена 

прегруписавањем текућих прихода и текућих расхода из годишњих финансијских извештаја у 

периоду од 2011. до 2013. године. Рекласификовани извештај о извршењу буџета, омогућује 

сагледавање прихода и расхода у оквиру текућег буџета, а посебно у оквиру капиталног буџета 

Града.  

У текућем буџету приказани су текући приходии текући расходи. Текући приходи обухватају 

све изворне и уступљене приходе Града, као и текуће трансфере Републике Србије. Текући 

расходи разврстани су по економској класификацији на: зараде, социјална давања, набавку 

роба и услуга, текуће трансфере, текуће субвенције предузећима, плаћене камате и накнаде и 

остале текуће расходе.  

У капиталном буџету приказани су капитални инвестициони расходи и њихови извори 

финансирања. Расходе у капиталном буџету чине: издаци за нефинансијску имовину, 

капитални трансфер и осталим нивоима власти и капиталне субвенције јавним предузећима, 

чији је оснивач Град. Приходе у капиталном буџету чине: примања од продаје нефинансијске 

имовине и текући приходи намењени за финансирање капиталних инвестиционих расхода 

(капитални трансфер Републике, самодопринос, накнада за закуп и уређивање земљишта и 

капиталне донације и капитални трансфери). 

У рачуну финансирања приказане су позиције примања од продаје финансијске имовине и 

примања задуживања и са друге стране издатака за набавку финансијске имовине и издатака 

за отплату дуга. 
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Табела 31 - Рекласификовани неконсолидовани извештаји о извршењу буџета Града (у 000 РСД) 

Бр. Опис 

Извршење Извршење Извршење 

2011. 2012. 2013. 

А ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И  РАСХОДИ      

1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.876.014 2.438.706 2.466.895 

 Порез на имовину 223.568 232.806 258.689 

 Локалне таксе и накнаде 232.469 229.645 246.660 

 Уступљени порез на доходак 984.470 1.471.927 1.379.463 

 Остали уступљени порези и накнаде 133.526 107.262 146.453 

 Текући трансфери 301.981 397.066 435.630 

2 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.550.265 2.016.487 1.851.669 

 Расходи за запослене 441.850 571.849 597.130 

 Расходи за робе и услуге 614.903 524.036 590.281 

 Расходи за камате и накнаде 73.369 70.955 54.892 

 Текуће субвенције 26.504 259.668 25.516 

 Текући трансфери и донације  188.462 306.744 299.696 

 
Социјално осигурање и социјална 

заштита 171.730 
68.256 65.538 

 Остали текући расходи  33.447 214.979 218.616 

3 ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1-2) 325.749 422.219 615.226 

Б КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ И  РАСХОДИ -165.145 -243.430 -401.051 

4 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 334.537 210.413 132.494 

 Самодопринос  222 103 109 

 
Накнада за уређивање и закуп грађ. 

земљишта 
295.732 189.983 118.867 

 Капитални трансфери  38.583 20.327 13.518 

 Капиталне донације     

 
Примања од продаје нефинансијске 

имовине  
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5 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 499.682 453.843 533.545 

 
Издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
179.751 141.132 289.954 

 
Капитални трансфери осталим 

нивоима власти  
190.345 29.047 98.418 

 
Капиталне субвенције градским 

предузећима 
129.586 283.664 145.173 

6 НЕТО НАБАВКА НЕФИН. ИМОВИНЕ -165.145 -243.430 -401.051 

7 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (3-6) 160.604 178.789 214.115 

Ц РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 11.665 -100.927 -139.730 

 
Примања од продаје финансијске 

имовине 
785 695 29 

 Примања од задуживања 240.000 200.000 100.000 

 
Издаци за набавку финансијске 

имовине 
   

 Издаци за отплату дуга  229.120 301.622 239.759 

8 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ НАКОН 

ФИНАНСИРАЊА  
172.269 77.862 74.445 

Д СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА    

 
Неутрошена средства из ранијих 

година 
   

  УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 172.269 77.862 74.445 

Извор података: Град Шабац, неконсолидовани подаци 

 

Наведене податке представљене у претходној табели, могуће је верификовати увидом у извод 

о стању средстава на рачуну и прегледу података о промету и стању на рачуну трезора бр 099, 

Министарства финансија Републике Србије, Управа за Трезор.  
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Табела 32 - Остварени суфуцит у текућем неконсолидованом буџету Града (у 000 РСД) 
 Опис 2011. 2012. 2013. 

1. Укупни приходи и примања (средства буџета) 2.451.336 2.849.815 2.699.418 

2. Текући приходи (рекласификовани) 1.876.014 2.438.706 2.466.895 

3. Текући суфицит 325.749 422.219 615.226 

4. Текући суфицит у укупним приходима и примањима (3/1) 13,29% 14,82% 22,79% 

5. Текући суфицит у текућим приходима (3/2) 17,36% 17,31% 24,94% 

Извор података: Град Шабац 

 

Табела 33–Нето текући суфуцит у буџету Града, након отплате дугова (у 000 РСД) 
Бр. Опис 2011. 2012. 2013. 

1. Укупни приходи и примања (средства буџета) 2.451.336 2.849.815 2.669.418 

2. Текући приходи (рекласификовани) 1.876.014 2.438.706 2.466.895 

3. Текући суфицит 325.749 422.219 615.226 

4. Издаци за отплату дуга 229.119 301.622 239.759 

5. Нето текући суфицит након оплате дуга (3-4) 96.630 120.598 375.467 

6. Нето текући суфицит у укуп. прих.и прим. (5/1) 3,94% 4,23% 14,1% 

7. Нето текући суфицит у текућим приход. (5/2) 5,15% 4,95% 15,2% 

Извор података: Град Шабац 

 
Табела 34 - Управљање новчаним средствима Града (у 000 РСД) 

 Опис (стање на 31.12.) 2011. 2012. 2013. 

 СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА    

1. Салдо новчаних средстава на почетку године 33.805 25.506 15.214 

2. Укупни новчани  приливи (кориговани)      

3. Укупни новчани одливи (кориговани) 8.299 10.954 11.288 

4. Салдо новчаних средстава на крају године 

(1+2-3) 
25.506 14.552 3.926 
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1. Новчана средства  25.506 14.552 3.926 

2. Пласмани банакама и остали 

краткороч.пласмани 
50.052 35.150 20.150 

 Депозит преко ноћи код банака 10.052 10.150 10.150 

 Депозит по виђењу код банака      

 Орочени депозит код банака 40.000 25.000 10.000 

 Остали краткорочни пласмани    

3. Инвестирање у краткорочне хартије од 

вредности 
0 0 0 

 Трезорски записи МФ    

 Записи НБС    

4. Укупна новчана средства и пласмани(1+2+3) 75.558 49.702 24.076 

Извор података: Град Шабац 

 

2.7.12 Трошкови зарада 

 
Табела 35 - Издаци за зараде у буџету Града (у 000 РСД) 

 Опис 
Извршење 

2011. 

Извршење 

2012. 

Извршење 

2013. 

 УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (на дан 31.12.) 770 774 774 

 Запослени код директних буџетских корисника 200 204 204 

 Запослени код  индиректних буџетск. корисника 570 570 570 

 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ    

1. Плате. додаци и накнаде запослених (бруто 

зараде) 394.469 545.314 597.130 

2. Текући приходи (рекласификовани) 1.876.014 2.438.706 2.466.895 

 Учешће расхода за плате. додатке и накнаде за 

запослене (зараде) у текућим приходима (1/2) 21,03% 22,36% 24,21% 

Извор података: Град Шабац 
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2.7.13 Мишљење независног ревизора на финансијске извештаје 

 

У наставку дајемо извод из мишљења екстерног ревизора на финансијске извештаје завршног 

рачуна Града Шапца за 2011., 2012. и 2013. годину. 

Слика 7 – Извод из мишљења екстерног ревизора на финансијске извештаје завршног рачуна 
града Шапца за 2011. годину 
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Слика 8 – Извод из мишљења екстерног ревизора на финансијске извештаје завршног рачуна 
града Шапца за 2012. годину 
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Слика 9 – Извод из мишљења екстерног ревизора на финансијске извештаје завршног рачуна 
града Шапца за 2013. годину 
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2.7.14 Опис поступака независне контроле рачуна Издаваоца 

Државна ревизорска институција (ДРИ) спровела је ревизију завршног рачуна Града Шапца за 

2010., 2011. и 2012. годину. Уз сагласност ДРИ за 2012. и 2013. годину екстерну ревизију је 

радила независна овлашћена ревизорска кућа.  

 

2.8 РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА ИЗДАВАОЦА 

2.8.1 Капиталне инвестиције Издаваоца 

 Изградња и реконструкција локалних путева у вредности 402.000.000,00 динара  
финансирана је из НИП-а у износу од 125.000.000,00 динара. Буџет града Шапца учествовао је у 
износу од 277.000.000,00 динара, а из кредитних средстава пословних банака финансиран је 
износ од 100.000.000,00 динара;  
 Комунално опремање АИЗ у износу од 152.000.000,00 динара финансирано је 50% из буџета 
града, а 50% из кредита пословне банке;  
 Реконструкција и доградња затвореног базена у укупном износу од 76.000.000,00 динара 
изфинансирана је преко Фонда за развој;  
 ИПА фондови су учествовали са 700.000.000,00 динара у изградњи Регионалне депоније у 
Сремској Митровици, док су градови Шабац и Сремска Митровица учествовали са по 
200.000.000,00 динара; 
 Трансфер станица је у пуном износу од 100.000.000,00 динара финансирана из буџета града 
Шапца;  
 Изградњу водоводне мреже у сеоским и приградским месним заједницама финансирала је 
Дирекција за воде у износу од 140.000.000,00 динара, а град Шабац са 137.000.000,00 динара;  
 Фабрика отпадних вода у вредности од 928.000.000,00 динара финансирана је 50% из буџета 
града, док је остатак од 50% финансиран из средстава  Дирекције за воде;  
 Канализациону црпну станицу у вредности од 550.000.000,00 динара финансирао је град у 
пуном износу из средстава буџета, док се канализациона мрежа у приградским месним 
заједницама финансирала 50% из буџета града, а 50% из средстава грађана тих месних 
заједница у износу од 150.000.000,00 динара;  
 Анекс библиотеке шабачке у износу од 10.000.000,00 динара финансирало је Министарство 
културе, а са 54.000.000,00 динара финансирао је град из средстава буџета;  
 Из средстава буџета града изграђен је вртић чија је вредност 73.400.000,00 динара, док је 
зграда амбуланте, апотеке и месне заједнице на Летњиковцу финансирана из кредита 
пословне банке у износу од 36.000.000,00 динара;  
 Школски објекти у протекле три године су реконструисани и изграђени у укупној вредности 
од 211.000.000,00 динара, од тога град је из буџета издвојио 184.000.000,00 динара, док су из 
НИП-а обезбеђена средтва у износу од 27.000.000,00 динара за спортску халу за потрбе 
Еконоско-трговинске, Музичке школе и ОШ “Николај Велимировић“; 
 

Сва инвестициона улагања која су финансирана из буџета града Шапца имала су за циљ развој 

инфраструктуре, као и стварање предуслова за привредни и економски развој 

града,привлачење домаћих и страних инвеститора, а све то утиче на стварање бољих услова за 

живот и рад грађана града Шапца. 
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2.8.2 Опис пројекта који се финансира емисијом Обвезница  

План Града Шапца јесте да се уз помоћ средстава добијених из емисије обвезница реализује 

реконструкција, санација, адаптација и доградња затвореног базена који се налази у улици 

Хајдук Вељкова, на катастарској парцели бр. 6918/16 К.О. у Шапцу.  

Бруто површина приземља старог базена износила је P=1.928,75м², док ће будући базен у 

основи заузимати Pbrpr=3.260,61м², а укупна бруто квадратура новопројектованог објекта 

износи Pbr=4.048,54м².  

Поред постојећег базена. површине 700м² (33,33x21,00м), формиран је нови мањи базен за 

непливаче. Мали базен има површину 300м² (25x12м), дубине од 0,8м до 1,20м.  

Нови објекат имаће и спа центар као и засебан административни део, Повећањем трибина 

формиран је и спрат на северној страни, изнад гардеробног дела и свлачионица. 

 
o Приземље 

 

У приземљу су формиране 4 функционалне целине: 

1. Прву целину чини гардеробни простор и улазни хол. Гардеробни део је 
димензионисан за 500 купача и оквиру њега су предвиђене групне гардеробе и касете, кабине 
за пресвлачење, једна свлачионица за инвалиде, санитарни пропусници. Такође, посетиоци из 
улазног хола могу даље да приступе спа центру или да иду на спрат. Са источне стране објекта 
обезбеђен је посебан улаз за спортисте и они директно приступају пропусним свлачионицама. 
Предвиђене су 4 свлачионице за спортисте. 

2. Другу целину чини административни део. Он је смештен са западне стране 
објекта. Ова зона има посебан улаз који би користила управа базена и запослени на базену и у 
спа центру. За управу базена обезбеђене су три канцеларије и сала за састанке. У овој зони 
формирана је и амбуланта из које је обезбеђен најкраћи пут ка спољашној средини у случају 
хитних интервенција. 

3. Трећу целину чини спа центар. У оквиру спа центра налазе се простори за 
масажу, сауне, хидромасажне каде. 

4. Четврту целину чини сам простор базена са сунчалиштем. Поред постојећег 
базена, површине 700м² (33,33x21,00м), формиран је нови мањи базен за непливаче. Мали 
базен има површину 300м² (25х12м). дубине од 0,8м до 1,20м. 
 

Поред базенске хале, на јужној страни формирана је пространа тераса за сунчање и одмор 

посетилаца, повришине 872,24м². У једном делу ове терасе формиран је кафе са припадајућим 

делом терасе где би се поставили столови и столице, и као такав он би лети био у функцији, док 

би зими био отворен мали шанк који је оријентисан ка унутрашњости базенске хале. 

o Спрат  
 

На спрату је предвиђена теретана са засебним свлачионицама, кафе бар и трибине за 330 

гледалишних места, као и посебан санитарни чвор.  

До сада је у изградњу објекта утрошено око 80.000.000,00 динара, а до завршетка се предвиђа 

да је потребно још око 430.000.000,00 динара. 
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Слика 9– Радови на изградњи градског базена у Шапцу 

   

 

2.8.3 Пројекција буџета Издаваоца за наредни период 

Основ за планирање прихода и примања и расхода и издатака буџета града Шапца за 2014. 

годину и наредне две фискалне године представља Упутство за припрему одлуке о буџету 

локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину, који је донео Министар 

финансија. У складу са чланом 36a Закона о буџетском систему, на основу овог упутства, 

директни корисници средстава буџета локалне власти припремају предлог финансијског плана 

за 2014. годину, са пројекцијама за 2015. и 2016. годину и достављају га локалном органу 

управе надлежном за финансије.  

Основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти са 

средњорочним пројекцијама су остварени економски индикатори за првих седам месеци 2013. 

године који указују на опоравак привредне активности вођен растом индустрије, убрзање раста 

извоза и успоравање раста увоза, уз смањење спољнотрговинског и текућег дефицита платног 

биланса, смањење међугодишње инфлације, реални пад просечне нето зараде и пад кредитне 

активности банака. Главни извори привредног раста у 2013. години су раст нето извоза, док ће 

негативан допринос расту привредне активности дати домаћа тражња. Министарство 

финансија је задржало процену раста БДП за 2013. годину од 2%. Процењени раст БДП у 2013. 

години од 2% је изнад просека земаља југоисточне Европе.  

Са производне стране, раст БДП је заснован на процењеном расту БДВ пољопривредне 

производње од 17,2% и индустријске производње од 3,4%, са доприносима раста БДВ од 1,5 пп 

и 0,7пп респективно. Сектор услуга ће расти по стопи од 0,7%, док ће сектор грађевинарства 

забележити пад са негативним доприносом од 0,6 пп расту БДВ. Са расходне стране, раст БДП у 

2013. години биће вођен нето извозом са доприносом од 3,6%, док ће доприноси личне, 

државне и инвестиционе потрошње бити негативни (-0,5%, -0,4% и -0,8%). Снажан раст нето 

извоза резултат је експанзије у аутомобилској индустрији и раста извоза фармацеутских 

производа и електричне опреме. Процењен је пад инвестиција у фиксни капитал у 2013. 

години од 3,5%, имајући у виду велики пад грађевинске активности и смањење увоза средстава 

за рад у првој половини текуће године, након завршетка инвестиционог циклуса у 

аутомобилској и нафтној индустрији.  



101 | С т р а н а  
 

Раздуживање привреде према иностранству такође је утицало на пад приватних инвестиција. 

Смањење личне и државне потрошње у великој мери је резултат спровођења мера фискалне 

консолидације. Опоравак личне потрошње и даље је ограничен високом стопом 

незапослености и ограниченим реалним растом зарада у јавном сектору и пензија као главних 

извора потрошње.  

Макроекономске пројекције за период од 2014. до 2016. године указују на успорену путању 

опоравка. Пројектована просечна стопа раста БДП за наредне три године од 2% заснована је, 

пре свега, на расту извоза и опоравку инвестиционе активности. Убрзање раста извоза и 

инвестиција су носећи развојни фактори, који ће уз реструктурирање привреде у правцу 

разменљивих добара, омогућити стварање здраве основе за убрзање раста, смањивање 

унутрашње и спољне макроекономске неравнотеже као и стварање простора за повећање 

животног стандарда на реалним основама. 

Ревидиран је на ниже раст БДП у 2014. години на 1,5%, пре свега због фискалне консолидације, 

која утиче на смањење личне и државне потрошње и по том основу домаће тражње. Убрзање 

раста БДП у 2015. и 2016. години на 2,0% и 2,5%, респективно засновано је пре свега, на расту 

инвестиционе потрошње. Спровођење мера фискалне политике и побољшање пословног и 

инвестиционог окружења омогућиће стварање основе за стабилан и одржив раст у наредним 

годинама. Овим документом су пројектовани основни макроекономски агрегати и индикатори 

за Републику Србију, као што је приказано у следећој табели. 

 
Табела 36 – Пројекција основних макроекономских индикатора Републике Србије 

Опис показатеља 
Процена Пројекција 

2013. 2014. 2015. 2016. 

БДП. млрд динара (текуће цене)  3.761 4.028 4.322 4.638 

БДП. годишње стопе реалног раста. % 
2,0 1,5 2,0 2,5 

Реални раст појединих компненти БДП. % 
    

Лична потрошња  
-0,6 -1,5 -0,4 -0,1 

Државна потрошња 
-1,9 -4,3 -1,0 -0,9 

Инвестиције 
-3,5 8,5 6,9 8,9 

Извоз робе и услуга 
12,4 6,4 7,0 7,7 

Увоз робе и услуга 
2,3 1,6 3,5 4,6 

Салдо робе и услуга. у ЕУР. % БДП 
-12,3 -10,4 -9,0 -7,8 

Инфлација. крај периода. % 
5,0 5,5 5,0 4,5 

Спољни дуг. крај периода. % БДП 
83,8 85,4 86,0 85,8 

 Извор:Упутство за припрему одлуке о будџету локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину. 
Министарство фнансија, Октобар 2013. година 
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Предвиђени сценарио развоја указује да не постоје могућности за пораст личне и државне 

потрошње због стратешке орјентације на повећање инвестиција и извоза као кључних фактора 

остваривања макроекономске стабилности и одрживог привредног раста. Такође, раст 

инвестиција је од пресудног значаја имајући у виду да је пад привредне активности у 

претходном, кризном периоду, утицао на смањивање потенцијалног БДП кроз губитак 

привредних капацитета и знатно погоршавање услова на тржишту рада.  

 
Табела 37 - Пројекције прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Шапца од 2014. 
до 2020. године (у 000 динара) 

Кон. Опис 

2013 

Ребаланс 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  2.804.814 2.644.355 2.873.983 2.987.228 3.073.275 3.157.301 3.257.070 3.258.070 

7111 
Порез на доходак, добит 

и капиталне добитке 
1.508.432 

1.299.37

2 

1.450.00

0 

1.480.00

0 

1.500.00

0 

1.550.00

0 

1.600.00

0 

1.600.00

0 

7131 Порез на имовину 175.000 330.000 380.000 400.000 420.000 440.000 460.000 460.000 

7133 
Порез на наслеђе и 

поклон 
10.000 12.000 12.000 13.000 14.520 1.597 1.757 1.757 

7134 Порез на капиталне транс 80.000 80.000 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

7136 Порез на акције и уделе 1.100 2.000 2.000 2.200 2.420 2.662 2.928 2.928 

7144 
Порез на појединачне 

услуге 
3.500 4.000 4.000 4.400 4.840 5.324 5.856 5.856 

7145 

Порези, таксе и накнаде 

на употребу добара, на 

дозволу да се добра 

употребалјавају или 

делатности обављају 

94.010 93.250 93.250 102.575 112.800 124.115 136.530 136.530 

7161 Други порези 60.000 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

732 

Донације од 

међународних 

организациија 

0 10 10 10 100 100 100 100 

733 
Трансфери од других 

нивоа власти 
447.112 309.422 309.422 309.422 309.422 309.422 309.422 309.422 

7411 Приходи од камата 5.000 5.000 5.000 5.500 6.050 6.655 7.320 7.320 

7415 
Приходи од закупа 

непроизводне имовине 
164.260 50.701 50.701 55.771 61.348 67.483 74.231 74.231 

742 
Приходи од продаје 

добара и услуга 
194.100 341.100 350.000 380.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
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743 
Новчане казне и одузета 

имовинска корист 
26.400 25.000 35.000 38.500 42.350 46.585 51.243 51.243 

744 
Добровољни трансфери 

од физичких и правних л. 
400 0 100 100 100 100 100 100 

745 
Мешовити и неодређени 

приходи 
35.500 32.500 32.500 35.750 39.325 43.258 47.583 48.583 

8, 9 ПРИМАЊА 100.400 730.000 150.150 50.150 50.150 50.150 50.150 50.150 

811 
Примања од продаје 

непокретности 
200 350.000 150 150 150 150 150 150 

911 
Примања од домаћих 

задуживања 
100.000 380.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

921 
Примања од продаје 

домаће фин. имовине 
200 0 0 0 0 0 0 0 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
2.905.214 3.374.355 3.024.133 3.037.378 3.123.425 3.207.451 3.307.220 3.308.220 

Извор података: Град Шабац 

 

 

Кон. Опис 

2013 

Ребаланс 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.343.603 2.618.318 2.361.612 2.360.846 2.477.244 2.715.093 2.708.019 2.702.356 

41 Расходи за запослене 631.834 643.303 677.135 710.493 745.467 745.467 745.467 745.467 

411 

Плате и додаци 

запослених 
512.498 522.748 548.885 576.330 605.146 605.146 605.146 605.146 

412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
91.727 93.572 98.250 103.163 108.321 108.321 108.321 108.321 

413-

417 
Накнаде за запослене 27.609 26.983 30.000 31.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

42 Коришћење усл. и роба 669.262 914.668 822.000 832.000 898.000 
1.088.00

0 

1.088.00

0 

1.088.00

0 

421 Стални трошкови 82.050 87.237 90.000 90.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

422 Трошкови путовања 5.500 6.360 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

423 Услуге по уговору 73.610 165.570 170.000 170.000 190.000 200.000 200.000 200.000 

424 Специјализоване услуге 259.021 289.704 250.000 260.000 280.000 330.000 330.000 330.000 
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425 

Текуће поправке и 

одржавање 
186.681 313.720 250.000 250.000 260.000 390.000 390.000 390.000 

426 Материјал 62.400 52.077 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

44 
Отплата камата и 

трошкови задуживања 
53.000 41.000 44.478 36.553 25.818 18.326 11.252 5.589 

45 Субвенције 341.597 322.900 150.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 

451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

институцијама 

341.597 322.900 150.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 

46 Донације и трансфери 467.830 501.281 474.800 477.800 491.800 561.800 561.800 561.800 

463 
Текући трансфери 

осталим нивоима власти 
369.830 369.481 363.000 366.000 380.000 430.000 430.000 430.000 

465 
Остале донације дотације 

и трансфери 
98.000 131.800 111.800 111.800 111.800 131.800 131.800 131.800 

47 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
67.450 71.400 80.000 90.000 90.000 100.000 100.000 100.000 

472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
67.450 71.400 80.000 90.000 90.000 100.000 100.000 100.000 

48 Остали расходи 105.121 116.885 106.500 106.500 118.659 144.000 144.000 144.000 

481 
Дотације невладиним 

организацијама 
102.400 112.200 100.000 100.000 111.659 135.000 135.000 135.000 

482 Остали порези 2.721 4.685 6.500 6.500 7.000 9.000 9.000 9.000 

49 Резерве 7.509 6.881 6.699 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

5 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. 

ИМОВИНУ 
316.211 499.010 498.255 495.862 526.511 383.350 498.122 512.715 

611 Отплата главнице 245.000 257.000 164.267 180.671 119.672 109.010 101.080 93.150 

 
УКУПАНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ  
2.904.814 3.374.328 3.024.134 3.037.379 3.123.426 3.207.452 3.307.221 3.308.221 

Извор података: Град Шабац 
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2.9 ПОДАЦИ О ЛОКАЛНОЈ ВЛАСТИ 

2.9.1 Скупштина Града Шапца 

Скупштина Града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене 

Уставом, законом и Статутом града.  

Скупштина града. у складу са законом: 

1) доноси Статут града и пословник Скупштине града; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 
4) доноси програм развоја Града и појединих делатности; 
5) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског 

земљишта; 
6) доноси прописе и друге опште акте; 
7) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о 

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о 
самодоприносу; 

8) оснива службе, јавна предузећа. установе и организације, утврђене статутом Града и 
врши надзор над њиховим радом; 

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом; 

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменикe председника Скупштине; 
11) поставља и разрешава заменика секретара Скупштине; 
12) бира и разрешава градоначелника и. на предлог градоначелника, бира заменика 

градоначелника и чланове Градског већа; 
13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
15) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
17) даје мишљење о републичком, и регионалном просторном плану; 
18) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 
19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 
20) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним организацијама;  
21) информише јавност о свом раду;  
22) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 
23) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа чији је оснивач; 
24) разматра годишњи извештај заштитника грађана.  
25) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс); 
26) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
27) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

Скупштина града има 69 одборника. Одборнике бирају грађани на непосредним изборима, 

тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом. Одборници се бирају на 4 године.  
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Табела 38 - Удео у укупном броју одборника у скупштини града Шапца 

Странка  (%) 

ЗС 27,2 

СНС 18,8 

СПС 10,1 

ЗСНП 10,1 

ДС 8,7 

УРС 8,7 

ДСС 4,3 

СПО 4,3 

ЛДП 4,3 

УСС 1,4 

ЈС 1,4 

УКУПНО 100 

 Извор података: ЦеСИД 

 

Графикон 1 - Структура одборника у Скупштини града Шапца (у %) 

 

Град, преко својих органа. у складу с Уставом и законом:  

1) доноси програме развоја Града и појединих делатности; 
2) доноси просторни план Града; 
3) доноси урбанистичке планове; 
4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
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5) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такса и накнада; 

6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски 
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у Граду, одржавање 
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, 
уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, 
материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради 
обављања комуналних делатности на својој територији; 

7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује 
висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке 
просторије у стамбеним зградама; 

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење 
послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за 
уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се 
о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду, промовише економске 
потенцијале Града и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових 
радних места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину 
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног 
простора; 

12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите 
природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе 
и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и 
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне 
средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 
15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на 

територији Града, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу 
градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 

16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и 
обезбеђује њихово функционисање; 

18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово 
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају 
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне 
заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је 
оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног 
старатеља; 

19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, 
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за 
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Град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је 
оснивач; 

20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и 
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 
одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и 
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и 
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 

23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; 

24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне 
таксе; 

25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно 
време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов 
рад; 

26) управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом 
очувању и увећању; 

27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и 
егзотичних животиња; 

28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
29) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову 

организацију и рад; 
30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 
31) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања 

једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој 
различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као 
и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче 
активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-
хуманитарним организацијама на својој територији; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 
33) организује службу правне помоћи грађанима; 
34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о 
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја 
стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања 
права и отклањање неравноправности; 

35) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 
информисање на српском језику и језику националних мањина; 

36) прописује прекршаје за повреде градских прописа; 
37) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и 

других општих аката из надлежности Града; 
38) образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне 

полиције; 
39) уређује организацију и рад мировних већа; 
40) уређује и обезбеђује употребу имена. грба и другог обележја Града; 
41) помаже рад организација и удружења грађана; 
42) уређује и ствара услове за бригу о младима. доноси и реализује стратегију и акциони 

план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и 
43) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане. у складу с Уставом. 

законом и овим статутом. 
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2.9.2 Извршни органи Града Шапца 

 

Извршни органи Града су градоначелник и Градско веће. 

 

Скупштина бира градоначелника из реда одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. Председник 

Скупштине предлаже кандидата за градоначелника. Предлог кандидата за градоначелника 

подноси се у писаном облику. Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку биографију и 

страначку припадност. За градоначелника изабран је одборник који је добио већину гласова од 

укупног броја одборника. 

 

 Градоначелник:  

1) представља и заступа Град; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и 

других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника 

буџета Града; 

5) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на 

коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе 

органи Града, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије; 

6) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа града, уз 

сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред 

надлежним органима; 

7) усмерава и усклађује рад Градске управе; 

8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком 

Скупштине града; 

9) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града; 

11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

12) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Града. 

 

Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника, као и једанаест члановаГрадског 

већа које бира Скупштина града на период од четири године, тајним гласањем,већином од 

укупног броја одборника. Градоначелник је председник Градског већа.Заменик 

градоначелника је члан Градског већа по функцији.Кандидате за чланове Градског већа 

предлаже кандидат за градоначелника.  

Градско веће: 

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 
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4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који 

нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком, које 

доноси Скупштина града; 

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 

Града; 

6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

7. поставља и разрешава начелника Градске управе; 

8. доноси пословник о раду на предлог градоначелника; 

 

Градоначелник Града Шапца је Небојша Зеленовић. 

 

Заменик градоначелника је Немања Пајић. 

Чланови градског већа и љихова задужења: 

 Јасминка Ристивојевић,магистар економских наука  

 Душан Костадиновић, дипломирани правник 

 Зоран Чекић, дипломирани инжењер пољопривреде 

 Илона Јанковић, дипломирани инжењер грађевине 

 Слободан Николић, економиста 

 Весна Живковић, дипломирани економиста 

 Славиша Савић, машински техничар 

 Петар Лончар, дипломирани економиста 

 Салко Карадаревић, економиста 

 Чедомир Јовановић, дипломирани правник 

 

2.9.3 Надлежност доношења одлуке о задуживању Града Шапца 

 

Правни оквир за задуживање Града Шапца утврђен је Законом о јавном дугу и Статутом Града. 

Закон регулише право дугорочног задуживања Града ради финансирања или рефинансирања 

капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету Града. Град се може задуживати у 

земљи и иностранству, у домаћој и страној валути, у складу са Законом.  Може се задуживати 

узимањем кредита или емитовањем хартија од вредности, Зависно од начина емисије хартија 

од вредности, у случају јавне емисије купци могу бити сва правна и физичка. домаћа и  

инострана лица. 

 

Одлуку о задуживању Града Шапца доноси Скупштина Града, по претходно прибављеном 

мишљењу Министарства финансија, сагласно Закону и Статуту. Министарство даје мишљење у 

року од 15 дана од дана достављања захтева за давање мишљења. Ако Министарство у овом 

року не одговори на захтев Општине за давање мишљења, сматраће се да је мишљење дато. 

 

Приликом задуживања Град мора да управља дугом у складу са Законом, тако да: 

 износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе не може 

бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета Града у претходној години 
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 износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна 

задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода не може бити већи од 

15% укупно остварених текућих прихода буџета Града у претходној години. 

 

Град може да одступи од наведених ограничења у складу са Законом, под следећим условима: 

 

 износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе  може 

бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета Града у претходној 

години, када се ради о задуживању чији је рок отплате, не рачунајући период 

мировања, најмање пет година; 

 за дугорочна задуживања из претходног става, износ главнице и камате који доспева у 

свакој години на сва неизмиренадугорочна задуживања може да буде већи од 15%, ако 

две трећине текућег суфицита у односу на укупно остварене текуће приходе чини удео 

већи од 15%. 
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Мишљење Министарства финансија Републике Србије 
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3 ИНФОРМАЦИЈЕ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ 

3.1 ОДГОВОРНА ЛИЦА 
Одговорна лица наведена су у тачки 1.4 Проспекта. 

3.2 ФАКТОРИ РИЗИКА 
У овом поглављу описујемо факторе ризика за Обвезнице које се нуде овим Проспектом и које 

ће бити укључене у трговање на основу овог Проспекта. Описујемо факторе ризика који су 

значајни како би се проценио тржишни ризик повезан с Обвезницама. 

 

3.2.1 Валутни ризик 

Валутни ризик (ризик девизног курса) је вероватноћа остварења губитка услед промене 

вредности валуте у којој су емитоване обвезнице. Валутни ризик је присутан ако су у 

пословање потенцијалног инвеститора, купца Обвезнице, укључене трансакције номиноване у 

страним валутама, увоз или извоз робе, дугови изражени у страним валутама итд. Ризик 

девизног курса настаје онда када су приходи или расходи деноминовани у више валута, 

односно када су приходи деноминовани у једној, а расходи, у другој валути. У том случају 

промена курса валуте може да доведе до губитка. Ако су приходи које потенцијални 

инвеститор остварује од Обвезница деноминовани у динарима, а његове обавезе у еврима или 

некој другој страној валути,депресијација динара отежава сервисирање обавеза инвеститора, 

односно доводи до губитка. 

 

Чисте купонске обвезнице ("булет бондс") изложеније су валутном ризику од ануитетних 

обвезница, с обзиром да се пун износ номиналне вредности (главница дуга по основу 

обвезница) плаћа на дан доспећа. Обвезнице које емитује Град Шабац имају амортизовану 

главницу која ће се исплаћивати линеарно. 

3.2.2 Ризик промене каматних стопа 

Ималац обвезнице са фиксном каматном стопом изложен је ризику пада цене такве обвезнице 

као резултата промене тржишних каматних стопа, тј каматних стопа које на тржишту плаћају 

упоредиви издаваоци. Наиме, иако је каматна стопа на обвезнице Издаваоца фиксирана, 

тржишне каматне стопе се мењају што утиче на цене обвезница. Однос цена и каматних стопа 

је инверзан, тераст тржишне каматне стопеумањује тржишну вредност обвезнице са фиксном 

каматном стопом и то све док се принос до доспећа на такву обвезницу не изједначи са 

тренутним тржишним Важи и обрнуто, ако тржишна каматна стопа пада, цена обвезнице расте 

док се принос до доспећа не изједначи са тржишном каматном стопом. 

 

Ако инвеститор има обвезницу до доспећа, кретање каматних стопа на тржишту, које остварују 

други упоредни издаваоци дужничких инструмената приблжно истих карактеристика (рок 

доспећа, кредитни рејтинг, валута и сл.), неће утицати на принос који ће улагач остварити, а 

који би, по одређеним претпоставкама, требало да буде једнак приносу до доспећа у моменту 

куповине обвезнице. 
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3.2.3 Ризик тржишне цене 

На тржишну цену обвезница утиче велики број чинилаца као нпр промена тржишних каматних 

стопа (описана под тачком 3.2.2 Проспекта), целокупна кретања у привреди, политика 

централне банке, инфлација, као и недовољна или превелика потражња за обвезницама. 

Ималац обвезница тако је изложен ризику пада тржишне цене обвезница ако их продаје пре 

доспећа. 

3.2.4 Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности представља опасност да инвеститор оствари губитак на продаји обвезнице 

због немогућности лаке и брзе продаје, тј. недовољне ликвидности тржишта обвезница, 

односно смањене утрживости обвезнице.  

 

Независно од укључења Обвезница на регулисано тржиште, није сигурно да ће се развити 

активно трговање истима, а које би трајало цело раздобље до доспећа обвезница. У случају да 

се активно трговање не развије (то јест, да не буде довољно потражње за Обвезницама), то ће 

отежати продају обвезница на регулисаном тржишту, и могло би имати и негативан утицај на 

тржишну цену Обвезнице. 

3.2.5 Ризик инфлације 

Ризик инфлације је вероватноћа да ће доћи до неочекиване промене инфлационих кретања 

која нису била предвиђена у тренутку дефинисања фиксне каматне стопе. У том случају долази 

до обезвређења каматног прихода (купона), а када инфлација постане већа од купонске стопе, 

каматни приход постаје негативан.  

 

Обвезнице чија номинална вредност није индексиран индексом цена на мало (ЦПИ) излаже 

инвеститора ризику инфлације. То је опасност од смањења куповне моћи оствареног приноса 

од улагања у обвезнице, тј неизвесност у погледу количине робе коју инвеститор може купити 

пре и после улагања у обвезнице. Зато се ризик инфлације често зове и ризик смањења 

куповне моћи прихода обвезница. 

3.2.6 Ризик реинвестирања 

Ризик реинвестирања је опасност да ће инвеститор све приливе по основу обвезница које 

добије пре рока доспећа морати да улаже по каматној стопи мањој од приноса до доспећа по 

којем је купио обвезницу. Раст каматних стопа на тржишту умањује ризик реинвестирања, док 

њихов очекивани пад повећава вероватноћу реализације мањег приноса од оног по којем је 

обвезница купљена.  

 

Обвезнице које плаћају купоне обрачунате по већој стопи купонској, обвезнице које имају 

дужи рок доспећа, као и ануитетне и опозиве обвезнице изложеније су ризику реинвестирања 

од неопозивих, чистих купонских обвезница са краћим роком доспећа и нижом стопом 

купонском. 
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3.2.7 Порески ризик 

Потенцијални инвеститори морају да буду свесни да могу бити у обавези да плате порез и 

друге дажбине у складу са законима и праксом Републике Србије (види тачку 3.4.11). 

Ефективан принос који носе обвезнице може бити умањен због пореза и трансакционих 

трошкова, као и због будућих промена пореске политике.  

 

Потенцијални инвеститори се саветују да се не ослањају на порески резиме садржан у овом 

Проспекту, већ да консултују свог пореског саветника о пореским обавезама у вези са 

стицањем, држањем и продајом обвезница.  

 

Ризик од увођења нових или повећања постојећих пореских облика увек постоји. Ризик 

промене пореских прописа у потпуности је изван домена утицаја Издаваоца и Издавалац није у 

могућности да процени вероватноћу промена. 

3.2.8 Домаће тржиште капитала 

Иако тржиште капитала у Србији постоји одређени период, први значајнији помак у развоју 

тржишта на коме се до тада трговало са краткорочним хартијама од вредности и државним 

обвезницама учињен је 2000. године, када се у трговање укључују акције предузећа из 

поступка приватизације. Од тада, а посебно у претходних неколико година, остварен је 

значајан напредак, пре свега у успостављању и усклађивању регулативе са међународним 

стандардима као и на усавршавању система за трговање хартијама од вредности. Ипак, 

тржиште капитала и данас показује нестабилности и промењивост са проблемима 

карактеристичним за земље у транзицији, док у великој мери присутна променљивост 

друштвено -економског и политичког окружења чини свако предвиђање додатно отежаним и 

повећава ризике улагања. Основнипроблеми тржишта капитала у Србији са којима се сусрећу 

постојећи и потенцијални инвеститори су: 

 Изразито ниска тржишна капитализација; 

 Мали број акција, обвезница и других квалитетних врста финансијских инструмената 

који се котирају на Београдској берзи; 

 Недостатак транспарентности пословања издавалаца хартија од вредности; 

 Недостак ликвидности; 

 Изузетно висока волатилност цена; 

 Ниска домаћа тражња и недовољан број великих институционалних инвеститора; 

 Исувише кратка историја трговања, тако да је правила техничке анализе, али и 

фундаменталне, тешко применити у пракси. 

 

Поред већ наведених проблема српско тржиште капитала је као и сва недовољно развијена 

тржишта са појачаним интезитетом осетило последице турбулентних дешавања у свету 

глобалних финасија у претходних пет година, тако да је промет у трговању са свим хартијама 

од вредности на годишњем нивоу у 2013. години у односу на 2007. годину, када је уједно 

забележен и највећи годишњи промет значајно опао, док је вредност индекса Белекс15  у 

истом периоду забележио снажан пад. 

 

Смањена имовина тржишних учесника, повећане аверзије према корпоративном ризику, 

оскудна понуда хартија од вредности, као високо волатилне или шпекулативно формирање 
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цена хартија, примарно акција, довели су до тога да се на српско тржиште капитала посматра 

као на тржиште повећаног ризика, тако да би развој сегмента тржишта на којем се нуде 

квалитетне хартије, редукција ризика уз фиксан принос и задовољавајућа транспарентност 

издаваоца био од вишеструког значаја како за инвеститоре, тако и за само тржиште капитала. 

 

Поред тога, треба имати у виду да и законски оквир, пре свега одредбе Закона о тржишту 

капитала, Закона о инвестиционим фондовима и други прописи из ове области, а нарочито 

активност Комисије за хартије од вредности као централног регулаторног тела за 

функционисање тржишта хартија од вредности, унапређен надзор над учесницима тржишта и 

издаваоца чине, по нашем мишљењу, добар правни оквир за организовање и функционисање 

овог сегмента тржишта. Томе би требало додати и чињеница да је у сарадњи са Комисијом 

Београдска берза појачала надзор и сарадњу са издаваоцима хартија од вредности чиме се 

настоји повратити и унапредити поверење и интерес инвеститора за тржиште капитала. 

 

3.3 КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

3.3.1 Интереси правних/физичких лица у вези са издавањем/понудом 

Осим интереса Издаваоца за прикупљањем средстава понудом Обвезница за намену описану у 

доњој тачки 3.3.2., Нема интереса других правних или физичких лица у вези са  

издавањем. 

3.3.2 Разлози за понуду и намена средстава 

План Града Шапца јесте да се уз помоћ средстава добијених из емисије обвезница реализује 

реконструкција, санација, адаптација и доградња затвореног базена. 

 

Бруто површина приземља старог базена износила је П = 1.928,75 м², док ће будући базен у 

основи заузимати П = 3.260,61 м², а укупна бруто квадратура новопројектованог објекта износи 

П = 4.048,54 м². Поред постојећег базена, површине 700 м² (33,33 x 21,00 м), формиран је нови 

мањи базен за непливаче. Мали базен има површину 300 м² (25 к 12 м), дубине од 0,8 м до 

1,20 м.Нови објекат имаће и спа центар као и засебан административни део. Повећањем 

трибина формиран је и спрат на северној страни, изнад гардеробног дела и свлачионица. 

 

У приземљу су формиране 4 функционалне целине : 

1 ) Прву целину чини гардеробни простор и улазни хол, 

2 ) Другу целину чини административни део који је смештен са западне стране објекта, 

3 ) Трећу целину чини спа центар, 

4 ) Четврту целину чини сам простор базена са сунчалиштем. 

 

Поред базенске хале, на јужној страни формирана је пространа тераса за сунчање и одмор 

посетилаца, повришине 872,24 м². У једном делу ове терасе формиран је кафе са припадајућим 

делом терасе где би се поставили столови и столице, и као такав он би лети био у функцији, док 

би зими био отворен мали шанк који је оријентисан ка унутрашњости базенске хале.На спрату 

је предвиђена теретана са засебним свлачионицама, кафе бар и трибине за 330 гледалишних 

места, као и посебан санитарни чвор. 
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3.4 ИНФОРМАЦИЈЕ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЋЕ БИТИ 
ИЗДАТЕ И УКЉУЧЕНЕ 

3.4.1 Опис врсте и класе Обвезница 

Прва емисија обвезница Града Шапца носиће ознаке CFI код и ISIN број које ће доделити 

ЦРХОВ. 

Утврђене ознаке  CFI кода и ISIN броја су: 

- D – дужнички инструмент 

- B – обвезнице  

- F – фиксна стопа 

- U – неосигурано/ негарантовано (измирење обавеза издаваоца зависи 

једино од његове ликвидности и солвентности) 

- A – амортизациони план (главница се постепено отплаћује заједно са 

редовним плаћањем камате) 

- R – гласе на име и регистроване у ЦРХОВ (хартије од вредности су 

регистроване на име власника у књизи издаваоца или регистра и могу се 

преносити само уз потпис регистрованог власника) 

Емисиона цена је једнака номиналној вредности обвезнице и износи 10.000,00 РСД по комаду. 

Емисиона цена сваке обвезнице биће прекурсирана у ЕУР, а износ утврђен у ЕУР прерачунава 

се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа власништва у ЦРХОВ. 

3.4.2 Карактеристике Обвезница 

Обвезнице ће бити неограничено преносиве дугорочне дужничке хартије од вредности које се 

издају, односно нуде у облику дематеријализованог финансијског инструмента и региструју у 

облику електронског записа на рачуну хартија од вредности на име законитог имаоца, у 

динарској деноминацији. 

3.4.3 Положај Обвезница 

Обвезница представља директну, безусловну и приоритетну, неосигурану обавезу издаваоца, 

која је једнака и међусобно равноправна са свим осталим садашњим и будућим неосигураним 

обавезама Издаваоца, осим обавеза које могу имати првенство у односу на њих у складу са 

императивним прописима. 

3.4.4 Опис права која дају Обвезнице 

Законити имаоци Обвезница имају следећа права: 

 право на исплату номиналне вредности главнице; 

 право на исплату камате по унапред познатој фиксној стопи од 6% на годишњем нивоу; 

 право на наплату потраживања у складу са одредбама важећих законских прописа; 

 право располагања обвезница у складу са законом; 

 друга права у складу са законом. 
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Обвезнице дају право на исплату главнице и право на исплату камате у складу са планом 

отплате. 

 

Имаоци Обвезница такође имају право на затезне камате у случају кашњења са исплатом 

камата или главнице, како је описано у тачки 3.4.5. овога Проспекта. 

 

Главница и камата исплаћиваће се посредством ЦРХОВ у поступку дефинисаним планом 

отплате.  

 

Оперативно спровођење исплате главнице и купона о року доспећа, а према плану отплате 

обавља ће се на начин који је дефинисан Правилима пословања и Корисничким упутством 

ЦРХОВ важећим у тренутку исплате. 

 

Обвезнице не носе право, односно неће давати могућност, како издаваоцу тако ни имаоцу, да 

захтевају исплату главнице пре рока доспећа по унапред утврђеним условима. 

 

Обвезнице су слободно преносиве те ималац има право располагања Обвезницама, 

укључујући и успостављање заложног права. 

3.4.5 Каматна стопа, обрачун и исплата камате и главнице по Обвезницама 

Обвезнице прве емисије Града Шапца носе каматну стопу од 6% на годишњем нивоу. Камата се 

обрачунава по формули за пропорционалан метод: 

 

Камата = (6% / неотплаћена главница) * (стварни број дана у периоду / стварни број дана у години) 

 

Камата ће се исплаћивати годишње, почевши од прве године и закључно са седмом годином, а 

главница ће се исплаћивати у једнаким деловима почевши од треће године и закључно са 

седмом годином и исплата ће такође бити годишња. Датуми доспећа камате, као и доспеле 

главнице рачунаће се од дана уписа обвезница у ЦРХОВ. 

 

Обрачун камате се врши на неотплаћени износ главнице изражен у ЕУР. Обавеза по купону се 

на дан доспећа множи са званичним средњим курсом Народне банке Србије на тај дан и 

исплаћује у РСД. 

 

Обвезница садржи седам (7) купона. Прва два (2) купона садрже само камату, док осталих пет 

(5) купона садрже једнаке амортизоване износе главнице увећане за камату која се обрачунава 

по приказаној формули на неотплаћен износ главнице. 

 

Уколико доспеће купона пада на нерадне дане, исплата купона ће се вршити на први следећи 

радни дан. Вредност купона се израчунава тако што се обавеза по купону изражава у ЕУР и 

множи са званичним средњим курсом Народне банке Србије на дан исплате. 
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У случају доцње код исплате купона, законити имаоци обвезница имају право на исплату 

вредности купона увећану за законску затезну камату обрачунату за период од дана доспећа 

купона до дана исплате. 

 

При прерачунавању износа обавезе по основу доспелих купона у кашњењу, примењиваће се 

званичан средњи курс Народне банке Србије на дан измирења. 

3.4.6 Начин и методе амортизације и временски распоред плаћања 

Обвезнице прве емисије Града Шапца се издају у дематеријализованом облику, на име и у 

деноминацији у РСД – индексирано у ЕУР, са роком доспећа од седам (7) година, од чега две 

(2) године периода почека током којих ће се исплаћивати камата и пет (5) година отплате 

главнице методом линеарне амортизације, током којих ће се исплаћивати део главнице и 

камата на остатак дуга. Отплата главнице вршиће се годишње и почиње од треће године након 

дана уписа власништва над предметним обвезницама у ЦРХОВ. Метода линеарне 

амортизације главнице у периоду од треће до седме године подразумева исплату једнаког 

дела главнице, односно 1/5 главнице сваке године, у периоду од треће до седме године. 

3.4.7 Приказ приноса и методе обрачунавања 

Номинална вредност обвезнице износи 10.000,00 динара. Обвезнице се током јавне понуде 

издају по емисионој цени од 10.000,00 динара, односно купци плаћају 100% номиналне 

вредности обвезнице. 

Каматна стопа на обвезнице је фиксна и износи 6,00% на годишњем нивоу. Обрачун камате се 

врши на неотплаћени износ главнице изражен у ЕУР. Обавеза по купону се на дан доспећа 

множи са званичним средњим курсом Народне банке Србије на тај дан и исплаћује у РСД. 

 

Историјски подаци о кретању званичног средњег курса динара према евру доступни су на сајту 

Народне банке Србије. 

 

Доспела камата / главница исплаћиваће ће се преко ЦРХОВ. Плаћање обрачунатих обавеза 

(главнице и доспеле камате) вршиће су динарима на дан доспећа. Уколико је дан доспећа 

камате / главнице нерадни дан, исплата ће се вршити првог следећег радног дана.  

 

Законити имаоци обвезница ће сносити трошкове обрачуна и исплате камате и главнице који, у 

складу са Правилником о тарифи ЦРХОВ падају на његов терет. 

 

Обавеза Издаваоца везано за исплату камате или главнице биће испуњена када ЦРХОВ, у 

складу са својим правилима и упутствима, изврши пренос новчаних средстава на рачуне 

ималаца обвезница који имају право на исплату камате и главнице. 

 

Каматна стопа на обвезнице износи 6,00%, па ће сходно томе принос на обвезнице изражен у 

еврима бити једнак каматној стопи од 6,00%. Принос од 6,00% изражен у еврима ће се 

остварити куповином обвезница током јавне понуде и држањем обвезница до доспећа.  
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Принос на обвезнице, изражен у еврима, може бити мањи (у случају дисконта) или већи (у 

случају премије) од 6,00% у случају да имаоци обвезница који су купили обевезнице у јавној 

понуди одлуче да их продају пре рока доспећа, што ће зависити од услова на секундарном 

тржишту у моменту продаје. 

3.4.8 Заступање ималаца Обвезница 

Обвезнице су издате као дужничке хартије од вредности и Издавалац није предвидео 

организовање Скупштине имаоца обвезница. 

Ове одредбе неће имати утицаја на остваривање права законитих ималаца обвезница на 

исплaту камате и главнице, као и осталих права дефинисаних Одлуком о издавању. 

3.4.9 Одлука о издавању нових хартија од вредности 

На датум објаве овог Проспекта не постоји план Издаваоца о даљем задуживању на српском 

тржишту капитала издавањем нових хартија од вредности. 

3.4.10 Ограничења у преносу Обвезница 

 Пренос обвезница је слободан, у складу са прописима. 

3.4.11 Пореске обавезе Издаваоца у вези са Обвезницама 

Порески третман власништва Обвезница заснован је на законима и другим прописима 

Републике Србије на снази у време објављивања овог Проспекта. 

  

Све евентуалне накнадне измене прописа, тумачења, судске и управне одлуке могу изменити 

овде наведено и имати пореске последице за власника Обвезница. Издавалац неће вршити 

допуну Проспекта нити обавештавати власнике Обвезница о евентуалним накнадним 

изменама прописа. 

 

Сваки будући власник Обвезница дужан је да се информише о пореским обавезама које за 

њега могу произићи из власништва или било каквог располагања Обвезницама, укључујући 

како пореске прописе Републике Србије, тако и релевантне међународне уговоре о избегавању 

двоструког опорезивања уколико се ради о имаоцима Обвезница који су нерезиденти, као и да 

прате измене тих прописа које могу имати за последицу измену пореских обавеза по основу 

власништва над Обвезницама. 

 

Опорезивање камата 

На исплату камата из Обвезница не обрачунава се и не плаћа порез на додату вредност (ПДВ). 

 

Приход који домаћа правна лица остваре из инвестирања у дужничке хартије од вредности  

локалних самоуправа, укључујући и камате из Обвезница, умањује основицу пореза на добит 

правних лица, односно, не улази у исту.  Добит се опорезује по стопи од 15% Закона о порезу на 

добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 

18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 и 68/14) члан 39. Односно члан 25. Став 2. 
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Приход који физичка лица остваре од камата из Обвезница сматра се приходом од капитала и 

не опорезује се по стопи од 15%  Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, 

бр. 24/01, 80/02 – др.закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 

91/11- ус, 93/12, 114/12 – ус, 47/13,48/13 – исправка, 108/13, 57/14) члан 64 и члан 65 у складу 

са пореским ослобођењем које се примењује на дужничке хартије од вредности чији је 

издавалац јединица локалне самоуправе.  

 

У складу са Законом о порезу на добит правних лица, исплата камата из Обвезница страним 

правним лицима подлеже плаћању пореза по одбитку по стопи од 20%,  Закона о порезу на 

добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 

18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 и 68/14) члан 40 и члан 40а осим уколико постоји закључен 

уговор о избегавању двоструког опорезивања са земљом резидентности имаоца Обвезница, у 

ком случају се примењују одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања. 

 

Oпорезивање главнице 

Исплата главнице Обвезница не подлеже плаћању пореза. 

 

Опорезивање капиталне добити 

Одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02 – 

др.закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- ус, 93/12, 

114/12 – ус, 47/13,48/13 – исправка, 108/13, 57/14), капиталним добитком сматра се приход 

који обвезник оствари продајом, односно другим преносом уз накнаду хартија од вредности. 

Стопа пореза на капитални добитак износи 15%, али су имаоци дужничких хартија од 

вредности локалних самоуправа ослобођени плаћања пореза  сходно члану 77 и 72а Закона о 

порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02 – др.закон, 80/02, 135/04, 

62/06, 65/06 – исправка 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- ус, 93/12, 114/12 – ус, 47/13,48/13 – 

исправка, 108/13, 57/14) на капиталне добитке у складу са Законом. 

3.4.12  Ризици Обвезница Града Шапца 

У овом поглављу описујемо факторе ризика за Обвезнице које се нуде овим Проспектом и које 

ће бити укључене у трговање на основу овог Проспекта. Описујемо факторе ризика који су 

значајни како би се проценио тржишни ризик повезан с Обвезницама. 

3.4.12.1 Валутни ризик 

Валутни ризик (ризик девизног курса) је вероватноћа остварења губитка услед промене 

вредности валуте у којој су емитоване или индексиране обвезнице. Валутни ризик је присутан 

ако су у пословање потенцијалног инвеститора, купца Обвезнице, укључене трансакције 

номиноване у страним валутама, увоз или извоз робе, дугови изражени у страним валутама 

итд. Ризик девизног курса настаје онда када су приходи или расходи деноминовани у више 

валута, односно када су приходи деноминовани у једној, а расходи, у другој валути. У том 

случају промена курса валуте може да доведе до губитка. Ако су приходи које потенцијални 

инвеститор остварује од Обвезница деноминовани у динарима, а његове обавезе у еврима 

или некој другој страној валути, депресијација динара отежава сервисирање обавеза 

инвеститора, односно доводи до губитка. 
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Чисте купонске обвезнице ("булет бондс") изложеније су валутном ризику од ануитетних 

обвезница (обвезнице са амортизованом главницом), с обзиром да се пун износ номиналне 

вредности (главница дуга по основу обвезница) плаћа на дан доспећа. 

 

Обвезнице Града Шапца су индексиране у евро те су изложене валутном ризику, док су 

истовремено са линеарном амортизацијом главнице, чиме је смањен ризик у односу на чисто 

купонске обвезнице које исплату целокупне главнице обезбеђују на крају временског 

хоризонта. 

3.4.12.2 Ризик промене каматних стопа 

Ималац обвезнице са фиксном каматном стопом изложен је ризику пада цене такве 

обвезнице као резултата промене тржишних каматних стопа, тј. каматних стопа које на 

тржишту плаћају упоредиви издаваоци. Наиме, иако је каматна стопа на обвезнице Издаваоца 

фиксирана, тржишне каматне стопе се мењају што утиче на цене обвезница. Ово је нарочито 

уочљиво ако се обвезницом тргује на организованом тржишту. Однос цена и каматних стопа је 

инверзан, те раст тржишне каматне стопе умањује тржишну вредност обвезнице са фиксном 

каматном стопом и то све док се принос до доспећа на такву обвезницу не изједначи са 

тренутним тржишним. Важи и обрнуто, ако тржишна каматна стопа пада, цена обвезнице 

расте док се принос до доспећа не изједначи са тржишном каматном стопом. 

 

Ако инвеститор има обвезницу до доспећа, кретање каматних стопа на тржишту, које остварују 

други упоредни издаваоци дужничких инструмената приближно истих карактеристика (рок 

доспећа, кредитни рејтинг, валута и сл.), неће утицати на принос који ће улагач остварити, а 

који би, по одређеним претпоставкама, требало да буде једнак приносу до доспећа у моменту 

куповине обвезнице. 

3.4.12.3 Ризик тржишне цене 

На тржишну цену обвезница утиче велики број чинилаца као нпр. промена тржишних 

каматних стопа (описана под тачком 3.2.2 Проспекта), целокупна кретања у привреди, 

политика централне банке, инфлација, као и недовољна или превелика потражња за 

обвезницама. Ималац обвезница тако је изложен ризику пада тржишне цене обвезница ако их 

продаје пре доспећа. 

3.4.12.4 Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности представља вероватноћу да инвеститор оствари губитак на продаји 

обвезнице због немогућности лаке и брзе продаје, тј. недовољне ликвидности тржишта 

обвезница. 

 

Независно од укључења Обвезница на организовано тржиште, није сигурно да ће се развити 

активно трговање истима, а које би трајало цело раздобље до доспећа обвезница. У случају да 

се активно трговање не развије (то јест, да не буде довољно потражње за Обвезницама), то ће 

отежати продају обвезница на организованом тржишту, и могло би имати и негативан утицај 

на тржишну цену Обвезнице. 
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3.4.12.5 Ризик инфлације 

Ризик инфлације је вероватноћа да ће доћи до неочекиване промене инфлаторних кретања 

која нису била предвиђена у тренутку дефинисања фиксне каматне стопе. У том случају долази 

до обезвређења каматног прихода (купона), а када инфлација постане већа од купонске стопе, 

каматни приход постаје негативан.  

 

Обвезнице чија номинална вредност није индексирана индексом цена на мало (ЦПИ) излаже 

инвеститора ризику инфлације. То је опасност од смањења куповне моћи оствареног приноса 

од улагања у обвезнице, тј. неизвесност у погледу количине робе коју инвеститор може купити 

пре и после улагања у обвезнице. Зато се ризик инфлације често зове и ризик смањења 

куповне моћи прихода обвезница. 

 

Овезнице Града Шапца емитују се у динарима, али су будуће исплате купона и главнице 

индексиране у евро, чиме будуће исплате прате кретање евра у односу на домаћу валуту, те 

обвезница не носи ризик динарске инфлације. 

3.4.12.6 Ризик реинвестирања 

Ризик реинвестирања је опасност да ће инвеститор све приливе по основу обвезница које 

добије пре рока доспећа морати да улаже по каматној стопи мањој од приноса до доспећа по 

којој је купио обвезницу. Раст каматних стопа на тржишту умањује ризик реинвестирања, док 

њихов очекивани пад повећава вероватноћу реализације мањег приноса од оног по којем је 

обвезница купљена.  

 

Обвезнице које плаћају купоне обрачунате по већој купонској стопи, обвезнице које имају 

дужи рок доспећа, као и ануитетне и опозиве обвезнице изложеније су ризику реинвестирања 

од неопозивих, чистих купонских обвезница са краћим роком доспећа и нижом купонском 

стопом. Обвезнице које емитује Град Шабац су ануитетне и нису опозиве. 

3.4.12.7 Порески ризик 

Потенцијални инвеститори морају да буду свесни да могу бити у обавези да плате порез и 

друге дажбине у складу са законима и праксом Републике Србије. Ефективан принос који носе 

обвезнице може бити умањен због пореза и трансакционих трошкова, као и због будућих 

промена пореске политике.  

 

Потенцијални инвеститори се саветују да се не ослањају на порески режим садржан у овом 

Проспекту, већ да консултују свог пореског саветника о пореским обавезама у вези са 

стицањем, држањем и продајом обвезница. Ризик од увођења нових или повећања постојећих 

пореских облика увек постоји. Ризик промене пореских прописа у потпуности је изван домена 

утицаја Изаваоца и Издавалац није у могућности да процени вероватноћу промена. 

 

Према члану 65. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002,, 

135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 

93/2012,  114/2012,  47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013 и 6/2014) дужничке хартије од 

вредности, чији је емитент јединица локалне самоуправе, изузете су плаћања пореза на приход 

од капитала на камату.  
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3.4.12.8 Домаће тржиште капитала 

Иако тржиште капитала у Србији постоји већ извесно време, први значајнији помак у развоју 

тржишта на коме се до тада трговало са краткорочним хартијама од вредности и државним 

обвезницама учињен је 2000. године, када се у трговање укључују акције предузећа из 

поступка приватизације. Од тада, а посебно у претходних неколико година, остварен је 

значајан напредак, пре свега у успостављању и усклађивању регулативе са међународним 

стандардима као и на усавршавању система за трговање хартијама од вредности. Ипак, 

тржиште капитала и данас показује нестабилност и промењивост са проблемима 

карактеристичним за земље у транзицији, док у великој мери присутна променљивост 

друштвено-економског и политичког окружења чини свако предвиђање додатно отежаним и 

повећава ризике улагања. Основнипроблеми тржишта капитала у Србији са којима се сусрећу 

постојећи и потенцијални инвеститори су: 

 

 Изразито ниска тржишна капитализација; 

 Мали број акција, обвезница и других квалитетних врста хартија од вредности које се 

котирају на Београдској берзи; 

 Недостатак транспарентности пословања издавалаца хартија од вредности; 

 Недостак ликвидности; 

 Изузетно висока волатилност цена; 

 Ниска домаћа тражња и недовољан број великих институционалних инвеститора; 

 Традиционално сектор становништва опредељен ка улагању у некретнине и штедњу у 

банкама, а мањим делом се вишак средстава инвестира у хартије од вредности; 

 Исувише кратка историја трговања, тако да је правила техничке анализе, али и 

фундаменталне, готово немогуће применити у пракси. 

 

Поред већ наведених проблема српско тржиште капитала је као и сва недовољно развијена 

тржишта са појачаним интезитетом осетило последице турбулентних дешавања у свету 

глобалних финасија у претходних шест година, тако да ргиструјемо пад промета на 

организованом тржишту у односу на период пре кризе. 

 

Смањена имовина тржишних учесника, повећане аверзије према корпоративном ризику, 

оскудна понуда хартија од вредности, као и високо волатилно или шпекулативно формирање 

цена хартија - примарно акција, довели су до тога да се српско тржиште капитала посматра као 

тржиште повећаног ризика, тако да би развој сегмента тржишта на којем се нуде квалитетне 

хартије, редукција ризика уз фиксан принос и задовољавајућа транспарентност издаваоца били 

од вишеструког значаја како за инвеститоре, тако и за само тржиште капитала. 

 

3.4.13 Начин објаве Проспекта 

Издавалац ће у електронском облику на интернет страници  (www.sabac.og)и Покровитеља 

емисије (www.bancaintesa.rs) објавити Проспект  у року од петнаест (15) дана од дана пријема 

Решења о одобрењу објављивања,  у складу са чланом 31. Закона о тржишту капитала.  

http://www.sabac.og/
http://www.bancaintesa.rs/
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Издавалац ће наредног радног  дана, након објаве Проспекта у једном дневном листу који се 

дистрибуира на територији Републике Србије објавити Обавештење о начину на који је  

Проспект стављен на располагање јавности са временским планом понуде, уз навођење места 

и начина како инвеститори могу добити бесплатну писану верзију Проспекта. 

Издавалац  ће на писани  захтев инвеститора бесплатно доставити писану верзију проспекта 

инвеститору, препорученом поштом или непосредно у својим просторијама, у примереном 

року потребном за штампу или уумножавање, те за слање поштом. 

 

3.4.14 Валидност Проспекта 

 

Овај Проспект је валидан у периоду од 12 месеци након објављивања, под условом да по 

потреби буде редовно допуњен додатком проспекта са евентуалним новим информацијама о 

Издаваоцу и хартијама од вредности које ће бити у јавној понуди и укључене на регулисано 

тржиште Београдске берзе, у складу са чланом 33. Закона о тржишту капитала.  
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3.5 УСЛОВИ ПОНУДЕ 

3.5.1 Услови, подаци о понуди и временски распоред и поступак прихвата 
понуде 

3.5.1.1 Услови понуде  
 

Понуда потенцијалним инвеститорима саджана је у следећим условима 

1. Инвеститори физичка лица – резиденти и нерезиденти 

Накнада за отварање власничког рачуна – РСД 500,00 (за инвеститоре који желе да 

отворе власнички рачун код Banca Intesa a.d, Beograd) 

Накнада ЦРХОВ за отварање власничког рачуна – РСД 500,00. 

Накнада за Упис и уплату – 1% (од укупне вредности уписаних Обвезница у налогу), 

минимум РСД 500,00, максимум РСД 100.000,00 по налогу. 

Накнада приликом  доспећа и исплате ануитета, купона и главнице: 
- без накнаде Покровитеља 
- Накнада за новчано салдирање 0,1%  за потенцијалне инвеститоре којима је брокер 

Банка Интеса а.д. Београд и 0,2% за остале инвеститоре  
- Накнада ЦРХОВ – Исплата купона и ануитета имаоцу финансијских инструмената 

(тарифни став 8.1. Правилника о тарифи ЦРХОВ) – 0,05% по налогу 
- Накнада ЦРХОВ – исплата главнице финансијских инструмената (тарифни став 8.3. 

Правилника о тарифи Централног регистра) – 0,05%  по налогу не више од РСД 

5.000,00. 

Накнада ЦРХОВ наплаћиваће се сходно важећем Правилнику о тарифи ЦРХОВ. 
 

2. Инвеститори правна лица – резиденте и нерезиденте 

Накнада за отварање власничког рачуна – РСД 1.000,00. (за инвеститоре који желе да 

отворе власнички рачун код Banca Intesa a.d, Beograd) 

Накнада ЦРХОВ за отварање власничког рачуна – РСД 500,00. 

Накнада за Упис и уплату – 1% (од укупне вредности уписаних Обвезница у налогу), 

минимум РСД 500,00, максимум РСД 100.000,00 по налогу. 

Накнада приликом  доспећа и исплате ануитета, купона и главнице: 

- без накнаде Покровитеља 

- Накнада за новчано салдирање 0,1%  за инвеститоре којима је брокер Банца Интеса 

а.д. и 0,2% за остале инвеститоре  

- Накнада ЦРХОВ – Исплата купона и ануитета имаоцу финансијских инструмената 

(тарифни став 8.1. Правилника о тарифи ЦРХОВ) – 0,05% по налогу 

- Накнада ЦРХОВ – исплата главнице финансијских инструмената (тарифни став 8.3. 

Правилника о тарифи ЦРХОВ) – 0,05%  по налогу не више од РСД 5.000,00. 

Накнада ЦРХОВ наплаћиваће се сходно важећем Правилнику о тарифи ЦРХОВ. 



127 | С т р а н а  
 

3.5.1.2 Укупан износ издања/понуде Обвезница 

 

Одлуком о издавању емисије дугорочних муниципланих обвезница Града Шапца јавном 

понудом (Одлука број: 020-151/14-13 од 18.07.2014. године) дефинисано је задуживања Града 

Шабац што подразумева издавање обвезница укупне вредности 400 милиона динара 

(индексирано у ЕУР) са коначним роком доспећа од 7 година, са годишњом исплатом купона, 

са 2 године периода почека и 5 година отплате главнице методом линеарне амортизације.  

 

За обрачун вредности дуга по издатим обвезницама користиће се валутна клаузула, а за 

обрачун иницијалног износа дуга који је изражен у ЕУР користиће се званични средњи курс НБС 

на дан уписа власништва над предметним обвезницама у ЦРХОВ. 

 

3.5.1.3  Раздобље током кога ће понуда бити отворена и поступак уписа 

 
Јавна понуда потенцијалним инвеститорима обвезница града Шапца трајаће 15 дана. 

Поступак уписа и уплате обавља ће се непосредно доласком инвеститора у 93 експозитуре 

Банке Интеса а.д. Београд. 

Графички приказ: Поступак уписа и уплате обвезница од стране инвеститора 
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Места и процедура за упис и уплату  

Понуда за упис и уплату обвезница трајаће 15 дана у складу са Одлуком о издавању I емисије 

дугорочних обвезница Града Шапца јавним позивом (Одлука број: 020-151/14-13 од 18.07.2014. 

године) и Уговором о покровитељству (број: 422-4/2014-13 од 24.07.2014. године).  

Поступак уписа и уплате обвезница спроводиће се сваким радним даном у радно време 

експозитура Покровитеља (Табела бр.39) - уплатом на посебан рачун отворен код Банца Интеса 

а.д. Београд 160-47-32. 

Уплата накнаде за упис и уплату инвеститори ће вршити на на посебан рачун отворен код Banca 

Intesa a.d, Beograd 160-47-32.  

Табела бр.39  - Листа места одређених за упис и уплату обвезница Града Шапца у пословним 

просторијама Покровитеља  

 

Назив експозитуре Адреса  Радно 
време 

понедеља
к-петак 

Радно време-
субота 

Шабац    

Шабац, Господар Јевремова 44 Господар Јевремова 44 08-19h 08-12h 
Шабац, Карађорђева 14 Карађорђева 14 09-17h 09-12h 
Богатић, Војводе Степе 35 Војводе Степе 35 08-16h 08-11h 
Владимировци, Светог Саве 12 Светог Саве 12 08-15h 08-11h 

Лозница    

Лозница, Трг Вука Карађића бб Трг Вука Карађића бб 08-19h 08-12h 

Ужице    

Ужице, Димитрије Туцовића 129 Димитрије Туцовића 129 08-19h 08-12h 
Ужице, Димитрије Туцовића 93 Димитрије Туцовића 93 09-17h 09-12h 

Рума    

Рума, Главна 170 Главна 170 09-16h 08-13h 
Рума, 15. маја 143 15. мaja 143 08-16h не ради 

Сремска Митровица    

Сремска Митровица, Краља Петра I 6 Краља Петра I 6 08-19h 08-13h 
Сремска Митровица, Светог Димитрија 2 Светог Димитрија 2 08-16h 08-13h 

Београд    

Земун, Главна 30 Главна 30 08-20h 09-14h 
Нови Београд, Отона Жупанчића 1 Отона Жупанчића 1 09-16.30h не ради 
Чукарица, Пожешка 128 Пожешка 128 08-20h 09-14h 
Чукарица, Пожешка 45 Пожешка 45 09-16.30h 09-14h 
Нови Београд, Милутина Миланковића 
134г 

Милутина Миланковића 134г 08-17h 09-14h 

Нови Београд, Бул. Зорана Ђинђића 2а Бул. Зорана Ђинђића 2а 08-20h 09-14h 
Нови Београд, Недељка Гвозденовића 24a Недељка Гвозденовића 24a 09-16.30h не ради 
Нови Београд, Јурија Гагарина 149 Јурија Гагарина 149 09-16.30h не ради 
Звездара, Булевар Краља Александра 240 Булевар Краља Александра 240 08-20h 09-14h 
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Палилула, Марјане Грегоран 60 Марјане Грегоран 60 08-20h 09-14h 
Вождовац, Устаничка 69 Устаничка 69 08-20h 09-14h 
Звездара, Мирјевски венац 23 Мирјевски венац 23 09-16.30h не ради 
Вождовац, Кумодрашка 174 Кумодрашка 174 09-16.30h не ради 
Звездара, Булевар Краља Александра 156 Булевар Краља Александра 156 08-16.30h 09-14h 
Врачар, Ресавска 1-3 Ресавска 1-3 09-16.30h 09-14h 
Стари Град, Кнез Михајлова 30 Кнез Михајлова 30 08-20h 09-16.30h 
Стари Град, Коларчева 5 Коларчева 5 09-16.30h не ради 
Стари Град, Студенски Трг 7 Студенски Трг 7 09-16.30h не ради 
Стари Град, Карађорђева 67 Карађорђева 67 09-16.30h не ради 
Врачар, Булевар ослобођења 3 Булевар ослобођења 3 09-16.30h 09-14h 
Вождовац, Војводе степе 77 Војводе степе 77 09-16.30h не ради 
Врачар, Цара Николаја 82-84 Цара Николаја 82-84 09-16.30h не ради 
Палилула, Рузвалтова 8 Рузвалтова 8 09-16.30h не ради 
Раковица, Вукасовићева 50a Вукасовићева 50a 09-16.30h не ради 
Нови Београд, Бул.Арсенија Чарнојевића 
54 

Бул.Арсенија Чарнојевића 54 09-16.30h не ради 

Савски Венац, Сарајевска 31 Сарајевска 31 09-16.30h не ради 
Савски Венац, Васе Пелагића 48b Васе Пелагића 48b 09-16.30h не ради 
Раковица, Видиковачки венац 80b Видиковачки венац 80b 08-20h 09-14h 
Нови Београд, Гоце Делчева 34 Гоце Делчева 34 08-20h 09-14h 
Нови Београд, Партизанске авијације 14 Партизанске авијације 14 09-16.30h не ради 
Палилула, 27. марта 23 27. марта 23 09-16.30h 09-14h 
Земун, Батајница, Мајке Југовића 1 Мајке Југовића 1 09-16.30h не ради 
Стари Град, Џорџа Вашингтона 8 Џорџа Вашингтона 8 09-16.30h 09-14h 
Нови Београд, Јурија Гагарина 32 Јурија Гагарина 32 09-16.30h не ради 
Вождовац, Браће Јерковића 137b Браће Јерковића 137b 09-16.30h не ради 
Чукарица, Трговачка 30 Трговачка 30 09-16.30h не ради 
Савски Венац, Немањина 4 Немањина 4 09-16.30h не ради 
Палилула, Борча, Ивана Милутиновића 73 Ивана Милутиновића 73 09-16.30h не ради 
Сурчин, Војвођанска 85 Војвођанска 85 09-16.30h не ради 
Земун, Горњоградска 38 Горњоградска 38 09-16.30h 09-14h 
Стари Град, Цара Душана 50 Цара Душана 50 09-16.30h не ради 
Врачар, Краља Милана 18 Краља Милана 18 08-20h 09-14h 
Нови Београд, Омладинских бригада 90 Омладинских бригада 90 09-17h не ради 
Вождовац, Бањица, Црнотравска 7-9 Црнотравска 7-9 08-20h 09-14h 
Врачар, Јужни Булевар 84 Јужни Булевар 84 09-16.30h не ради 
Раковица, Мишка Крањца бр. 12 Мишка Крањца бр. 12 09-16.30h не ради 
Нови Београд, Јурија Гагарина 14 Јурија Гагарина 14 09-16.30h           не ради 
Савски Венац, Незнаног Јунака 7 Незнаног Јунака 7 09-16.30h не ради 
Нови Београд, Милентија Поповића 7v Милентија Поповића 7в 09-17h не ради 

 

Нови Сад    

Нови Сад,  Булевар Михајла Пупина 4 Булевар Михајла Пупина 4 08-19h 08-13h 
Нови Сад, Булевар Ослобођења 32 Булевар Ослобођења 32 08-19h 08-13h 
Нови Сад, Булевар Јована Дучића 1 Булевар Јована Дучића 1 09-17h не ради 
Нови Сад, Булевар Цара Лазара 79a Булевар Цара Лазара 79a 09-17h не ради 
Нови Сад, Булевар Ослобођења 76a Булевар Ослобођења 76a 08-19h 08-13h 
Нови Сад, Фрушкогорска 10 Фрушкогорска 10 09-17h не ради 
Нови Сад, Браће Рибникар 25a Браће Рибникар 25a 08-16h не ради 
Нови Сад, Руменичка 33 Руменичка 33 09-16h 08-13h 
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Нови Сад, Кисачка27 Кисачка 27 08-16h не ради 
Нови Сад,Змај Јовина 15 Змај Јовина 15 08-19h 08-13h 
Нови Сад, Народног Фронта 34 Народног Фронта 34 09-17h не ради 
Нови Сад, Фрање Штефановића 1 Фрање Штефановића 1 09-16h 08-13h 
Нови Сад, Bулевар Ослобођења 8 Bулевар Ослобођења 8 08-19h 08-13h 

Вршац    

Вршац, Стеријина 19а Стеријина 19а 08-19h 08-13h 
Вршац, Доситејева 1 Доситејева 1 09-17h не ради 

Суботица    

Суботица, Димитрија Туцовића 2 Димитрија Туцовића 2 08-19h 08-13h 
Суботица, Штросмајерова 6 Штросмајерова 6 08-16h не ради 

Зрењанин    

Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића  
бб 

Краља Александра 
Карађорђевића Iбб 

08-19h 08-13h 

Зрењанин, Буел. Вељка Влаховића бб 
ТЦ"Бегљаш" лок.12 

Буел. Вељка Влаховића бб 
ТЦ"Бегљаш" лок.12 

09-16h 08-13h 

Ниш    

Ниш, Наде Томић 8а Наде Томић 8а 09-17h не ради 
Ниш, Синђелићев трг 18 Синђелићев трг 18 08-19h 08-12h 
Ниш, Византиски булевар 78 Византиски булевар 78 08-19h 09-13h 
Ниш, Обреновићева 82 (фонтана) Обреновићева 82 (фонтана) 08-19h 09-13h 
Ниш, Обреновићева 13 (мона) Обреновићева 13 (мона) 08-19h 09-13h 

Крагујевац    

Крагујевац, Саве Ковачевића 12б Саве Ковачевића 12б 08-16h не ради 
Крагујевац, Краља Петра  I 19 Краља Петра  I 19 08-19h 09-13h 
Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића  
120 

Краља Александра I 
Карађорђевића  120 

09-16h 09-12h 

Чачак    

Чачак, Кужељева 1 Кужељева 1 08-19h 08-12h 
Краљево    

Краљево, Трг Јована Шарића 8 Трг Јована Шарића 8 08:30-
16:30h 

09-13h 

Зајечар    

Зајечар, Николе Пашића 70 Николе Пашића 70 09-16h 09-12h 
Лесковац    

Лесковац, Трг Револуције 7 Трг Револуције 7 08-19h 08-12h 
Врање    

Врање, Лењинова бб Лењинова бб 08-19h 08-12h 
Смедерево    

Смедерево, Цвијићева 3 Цвијићева 3 08-18h 08-12h 
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3.5.1.4 Смањење броја уписаних Обвезница и поврат преплаћеног износа  

У случају да буде уплаћено више средстава од емитованог износа, односно претплате 

приликом уписа обвезница, обвезнице ће се пропорционално делити, а вишак средстава ће се 

враћати на рачуне инвеститора, који ће инвеститор навести у Уписници. Обвезнице ће се 

поделити на сразмерни део емисије – про рата принцип, који има дефинисану унутрашњу 

структуру у циљу омогућавања веће расположивости обвезница физичким лицима.  

Про рата принцип примењиваће се на начин да се 50% од укупне емисије муниципланих 

обвезница резервише само за упис и уплату од стране резидентних и нерезидентних физичких 

лица, док ће преостали део од 50% бити расположив за упис резидентних и нерезидентних 

правних лица. 

Након истека рока за упис и уплату, неуписан део процента емисије обвезница резервисан за 

физичка лица, расподелиће се  правним лицима и обрнуто уколико је у наведеном року 

извршен упис и уплата муниципланих обвезница у већем проценту од процента резервисаном 

за физичка лица, односно правна лица.  

Покровитељ има обавезу да првог радног дана након истека рока за упис и уплату, упише и 
уплати целокупан износ емисије који не буде уписан и уплаћен од стране осталих инвеститора 
обвезница. 
 

3.5.1.5 Број Обвезница који се може купити 

Најмањи број обвезница које се могу уписати и уплатити је 1 (једна) обвезница номиналне 

вредности 10.000,00 динара.  Укупан број обвезница износи 40.000 комада. 

 

3.5.1.6 Начин и рокови за упис и уплату Обвезница и начин преноса на 
власничке рачуне инвеститора Обвезница  

Потенцијални инвеститори заинтересовани за инвестирање у обвезнице града Шапца упис 

могу извршити у наведеним експозитурама Покровитеља емисије  Banca Intesa a.d, Beograd. 

Обвезнице се уписују потписивањем изјаве о упису-уписнице, лично или преко заступника. 

Потенцијални инвеститори обвезница ће уплатом новца на посебни наменски оквирни 

депозитни рачун стећи услов за упис обвезница. 

Рок за упис и уплату обвезница почиње 04.12.2014. године и завршава се 18. децембра 2014. 

године у 18:00 часова. 

Покровитељ емисије, Banca Intesa a.d, Beograd, има обавезу да првог радног дана након истека 

рока за упис и уплату упише и уплати целокупан износ који не буде уписан и уплаћен од стране 

осталих купаца муниципланих обвезница. 

Уплата  ће се вршити на рачун 160-47-32 код Banca Intesa a.d, Beograd. 

Након регистрације емисије извршиће се пренос обвезница на власнички / збирни / кастоди 

рачун купца  ЦРХОВ. 
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3.5.1.7 Објављивање резултата понуде 

Извештај о исходу јавне понуде Издавалац ће објавити на заваничном сајту Издаваоца 

(www.sabac.org) и Покровитеља емисије (www.bancaintesa.rs) најкасније у року од три радна 

дана од дана окончања јавне понуде у складу са чланом 36. Закона о тржишту капитала („Сл. 

Гласник РС“, бр. 31/2011).  

3.5.1.8 Право куповине 

Право куповине обвезница имају сва правна и физичка лица, резиденти и нерезиденти.  

 

3.5.2 План расподеле и алокација Обвезница 

3.5.2.1 Потенцијални инвеститори 

Обвезнице могу купoвати домаћа и страна правна и физичка лица, у складу са законом којим 
се уређује тржиште капитала.  
 
Обвезнице ће се поделити на сразмерни део емисије – про рата принцип, који има дефинисану 

унутрашњу структуру у циљу омогућавања веће расположивости физичким лицима.  

Про рата принцип примењиваће се на начин да се 50% од укупне емисије обвезница 

резервише само за упис и уплату од стране резидентних и нерезидентних физичких лица, док 

ће преостали део од 50% бити расположив за упис резидентних и нерезидентних правних лица. 

Након истека рока за упис и уплату, неуписан део процента муниципланих обвезница 

резервисан за физичка лица, расподелиће се правним лицима и обрнуто уколико је у 

наведеном року извршен упис и уплата муниципланих обвезница у већем проценту од 

процента резервисаном за физичка лица, односно правна лица. 

3.5.2.2 Поступак обавештавања инвеститора о куповини и напомена о 
трговању 

Покровитељ емисије ће сваком инвеститору обавезница доставити потврду о  количини  

купљених  хартија  од вредности.  

Обвезницама ће се трговати након њиховог укључења на регулисано тржиште Београдске 

берзе. 

 

3.5.3 Одређивање цене 

Номинална вредност једне обвезнице износи РСД 10.000,00, а што истовремено представља и 

цену за куповину у поступку уписа и уплате. 

Износ свих трошкова који падају на терет потенцијалних инвеститора: 

А) Инвеститори физичка лица – резиденти и нерезиденти 

Накнада за отварање власничког рачуна за инвеститоре који немају отворен рачун – РСД 

500,00. 

http://www.sabac.org/
http://www.bancaintesa.rs/


133 | С т р а н а  
 

Накнада ЦРХОВ за отварање власничког рачуна за инвеститоре који немају отворен рачун – РСД 

500,00. 

Накнада за Упис и уплату – минимум РСД 500,00 по налогу, 1% максимум РСД 100.000,00 по 

налогу. 

Накнада приликом  доспећа и исплате ануитета, купона и главнице: 
- без накнаде Покровитеља 
- Накнада за новчано салдирање 0,1% за инвеститоре којима је брокер Банка Интеса а.д. 
Београд и 0,2% за остале инвеститоре  
- Накнада ЦРХОВ – Исплата купона и ануитета имаоцу финансијских инструмената 
(тарифни став 8.1. Правилника о тарифи ЦРХОВ) – 0,05% по налогу 
- Накнада ЦРХОВ – исплата главнице финансијских инструмената (тарифни став 8.3. 

Правилника о тарифи Централног регистра) – 0,05%  по налогу не више од РСД 5.000,00. 

Накнада ЦРХОВ наплаћиваће се сходно важећем Правилнику о тарифи ЦРХОВ. 

 

Б) Инвеститори правна лица – резиденти и нерезиденти 

Накнада за отварање власничког рачуна за инвеститоре који немају отворен рачун – РСД 

1.000,00. 

Накнада ЦРХОВ за отварање власничког рачуна за инвеститоре који немају отворен рачун – РСД 

500,00. 

Накнада за Упис и уплату – минимум РСД 500,00 по налогу, 1% максимум РСД 100.000,00 по 

налогу. 

Накнада приликом  доспећа и исплате ануитета, купона и главнице: 

- без накнаде Покровитеља 

- Накнада за новчано салдирање 0,1%  за инвеститоре којима је брокер Банца Интеса а.д. 

и 0,2% за остале инвеститоре  

- Накнада ЦРХОВ – Исплата купона и ануитета имаоцу финансијских инструмената 

(тарифни став 8.1. Правилника о тарифи ЦРХОВ) – 0,05% по налогу 

- Накнада ЦРХОВ – исплата главнице финансијских инструмената (тарифни став 8.3. 

Правилника о тарифи ЦРХОВ) – 0,05%  по налогу не више од РСД 5.000,00. 

Накнада ЦРХОВ наплаћиваће се сходно важећем Правилнику о тарифи ЦРХОВ. 

 

3.5.4 Спровођење понуде/продаје (пласман и покровитељство) 

Спровођење поступка понуде односно продаје уз обавезу откупа обавља ће се преко Banca 

Intesa a.d, Beograd пословним просторијама наведеним у Проспекту.  

3.5.4.1 Покровитељ и Агент издања  

Покровитељ емисије обвезница града Шапца је Банка Интеса а.д. Београд, Милентија 

Поповића 7б, Нови Београд. 
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Покровитељ емисије има обавезу да првог радног дана након истека рока за упис и уплату , 

упише и уплати целокупан износ  емисије који не буде уписан и уплаћен од стране осталих 

купаца, по емисионој цена која је једнака номиналној вредности обвезнице и износи 10.000,00 

РСД по комаду. 

Накнада за припрему документације и накнада за откуп непродатог дела муниципланих 
обвезница: 

- Накнада за услуге везане за припрему издавања муниципланих обвезница (израда 

Проспекта, комуникација са потенцијалним инвеститорима, израда неопходних 

докумената за упис и уплату, упис обвезница у Централни регистар хартија од 

вредности, укључење обвезница на оговарајући тржишни сегмент Београдске берзе 

и др). Накнада изражена у процентима у односу на на укупан обим емисије – без 

накнаде од стране Banca Intesa a.d, Beograd. 

- Откуп непродатог дела емисије - накнада Banca Intesa a.d, Beograd изражена је у 

процентима у односу на непродати износ емисије и износи 1,10% 

3.5.5 Датум закључивања уговора о покровитељству 

Датум закључивања уговора је 24.07.2014 године. 

 
 

3.6 УКЉУЧЕЊЕ У ТРГОВАЊЕ 

3.6.1 Захтев за укључење у трговање на регулисаном тржишту 

Издавалац ће у року од три дана од дана пријема обавештења од ЦРХОВ о окончаним 

поступцима уписа обвезница, поднети захтев Берзи за укључивање обвезница у трговање. 

Одмах након укључења обвезница у трговање, Берза ће објавити обавештење на својој 

интернет страници и примерак истог електронским путем доставити Комисији за хартије од 

вредности и Издаваоцу. 

Обвезнице ће бити укључене у трговањe на одабрани сегмент регулисаног тржишта Београдске 
берзе а.д. Београд, чиме се за то створе неопходни услови у складу са Правилником о листингу 
и Правилима пословања Београдске берзе а.д. Београд. 
 
Скупштина издаваоца је дана 30.12.2013. године усвојила Одлуку о задужењу Града Шабац, 
док је Градско Веће дана 18.07.2014. године број 020/151/14-13 донело Одлуку о издавању I 
емисије дугорочних муниципланих обвезница Града Шабац јавном понудом, којом је 
предвиђено укључивање обвезница на Open Market сегмент регулисаног тржишта Београдске 
берзе а.д. Београд. 
 
Издавалац ће најкасније у року од 3 дана од уписа обвезница у ЦРХОВ поднети захтев за 
укључење у трговање обвезница на Open Market сегмент регулисаног тржишта Београдске 
берзе а.д. Београд. 
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Након укључења у трговање на Open Market сегменту регулисаног тржишта, обвезницама ће се 
трговати по укупној цени која обухвата и камату стечену од првог дана текућег каматног 
периода па до дана трговања.  
 
Цена обвезнице ће се изражавати у индексираном апсолутном износу са два децимална места, 

а клиринг и салдирање ће се вршити по цени по којој се трговало. 

 У склaду са Правилима пословања Београдске берзе а.д. Београд, услови које хартија треба да 
испуни, како би се њом трговало на Open Market сегменту регулисаног тржишта су дефинисани 
следећим чланом Правила пословања Београдске берзе: 
 
Члан 64. Правила пословања Београдске берзе дефинише услове које Издавалац мора да 
испуни како би издате хартије од вредности укључио на Open Market: 
 
(1) да над Издаваоцем није отворен поступак стечаја или ликвидације;  
(2) Алтернативно најмање: 

a. 300.000 EUR – износ трајног капитала, односно књиговодствена вредност капитала 
према финансијским извештајима из последњег обрачунског периода који претходи 
подношењу захтева из члана 61. ових Правила или износ тржишне капитализације 
акција којима се тргује на другом сегменту регулисаног тржишта, односно МТП, или  

b. 15% акција дистрибуирано у јавности (free float). 
 
Издавалац испуњава потребне услове дефинисане чланом 64. Правила пословања Београдске 
берзе а.д. Београд која је дана 16.09.2014. године издала Потврду број 8626/17 о спремности 
Берзе да укључи хартију од вредности на сегмент регулисаног тржишта, односно МТП Belex у 
складу са актима Берзе, сагласно обезбеђеној испуњености услова прописаних актима Берзе, 
на дан решавања Берзе по датом захтеву. 

3.6.2 Подаци о раније издатим и укљученим хартијама од вредности 
Издаваоца 

Издавалац у претходном периоду није емитовао хартије од вредности исте врсте.  

3.6.3 Подаци о лицима која су преузела обавезу да ће деловати као 
посредници при секундарном трговању 

Не постоје лица која ће деловати као посредници при секундарном трговању и на тај начин 

обезбеђивати ликвидност понуђене и тржишне цене. Секундарно трговање обвазницама ће 

бити потпуно слободно и обим трговања ће зависити од интереса потенцијалних купаца и 

продаваца. 
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3.7 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

3.7.1 Саветници повезани са издавањем Обвезница 

Издавалац у вези са издавањем обвезница није користио саветодавне услуге трећих лица. 

3.7.2 Остале информације 

Нема 

3.7.3 Мишљење или Извештај стручних лица 

Саставни део Проспекта чине Годишњи ревизорски извештаји за 2011, 2012 и 2013. годину  

сачињени од стране ревизорске куће Grant Thornton и приказани су у претходном делу 

Проспекта. 

3.7.4 Информације трећих лица 

Нема. 

3.7.5 Кредитни рејтинг Издаваоца 

Издата обвезница није рангирана од стране агенције за оцену кредитне способности или неке 

друге институције надлежне за рејтинг, самостално или у сарадњи са Издаваоцем. 

3.7.6 Документи доступни на увид 

3.7.6.1 Изјава о доступности докумената 

 

Проспект, Статут, финансијски извештаји завршног рачуна Града Шапца, извештаји екстерног 

ревизора и сва остала документација Издаваоца наведена у Проспекту, биће доступна на увид 

инвеститорима у електронском облику  на интернет страници Издаваоца www.sabac.org и 

интернет страници Banca Intesa ad Beograd www.bancaintesa.rs и као и у пословним 

просторијама Издаваоца, на адреси Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, Република Србија, 

сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sabac.org/
http://www.bancaintesa.rs/
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4 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗДАВАОЦА ЗА 2012. И 2013. 
ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА, ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ, КАО И ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЗА ПРВИХ 6 МЕСЕЦИ 
2014. ГОДИНЕ 

 

1. Консолидовани биланс стања за 2013. годину 

2. Биланс стања за 2013. годину 

3. Консолидовани биланс прихода и расхода за 2013. годину 

4. Биланс прихода и расхода за 2013. годину 

5. Извештај о капиталним издацима и примањима за 2013. годину 

6. Извештај о извршењу буџета за 2013. годину 

7. Приходи и примања буџета града за првих 6 месеци 2014. године 

8. Расходи и издаци града за првих 6 месеци 2014. године  

9. Извештај ревизора за 2011. годину 

10. Извештај ревизора за 2012. годину 

11. Извештај ревизора за 2013. годину 
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T{ETAJTII, XAPTICJE OA BPEAHOCTI{
or 1051 ao 1059)

20,275 8,10 1 8,1 01

105 I 121 100 Krpo n rexyhu palyHn 18,83 5 6,375 6,3 15

1052 121200 {:gnojeHa HoBqaHa cpeacrBa r{ aKpeauruBr4 951 1,075 1,075

I 053 12 I 300 )IaralHa 489 711 711

1054 121400 leru:Hu pavyH

I 055 1215 00 leoasuu axpegurusa

I 056 12 1600 {eonsna 6narajna

1057 121700 Octara Hos.{aua cpeAcrBa

I 058 121800 fheueuvrn ueraru

1059 121900 Xapuje og BpeAHocrtl

1060 "122000
KPATKOPOqHA N OTPAXIIBAIbA
(1061) 61,352 57.801 57,801

1061 t22100 florpaNuoar+,a no ouroay npogaje u Apym aorpaxr.rBarr,a 61,352 57,801 57,801

1062 123000
KPATKOPOTIHII I,IIACMAHI,I
(oa 1063 ao 1066)

477,611 471,476 471,47(

1063 123100 Kparropo,rnu I<peArrrlr 472,203 467,720 467,72(

1064 t23200 {a'ru aaauclr, Aerro3nrrr u rayunje 5,37i 7 7)\ 'l 'f1 1

1065 123300 Xapruje o4 BpeAHocrn Hauen eue npoaaju

1066 123900 )cra,ru rparxopoqHtr ruracMaHu 3l 31 3t

1067 130000
AKTIIBHA BPEMEHCKA
PA3fPAHrrr{ErbA (1068)

1,081,367 905,071 905,071

1068 131000
AKTIIBHA BPEMEHCKA
PA3IPAH[rIEIbA (oa 1069 ao l07l) 1,09 1,367 905,071 945,071

1069 13 I 100 )asrpanlruenn pacxoArr go jegHe roguHe 243,680 76,802 76,802

1070 13 1200 )6pauyuarlr uen:rahenu pacxoArr rr Lr3.{auu 836.479 826,058 826,05t

1071 131300 )cra,ra arrrisHa speMeHctta pa3rpaHnqema 1,208 2,211 2,211

1072 vKvrrHA AKTI{BA (1001 + 1028) 5,306,674 6.187.67{ 827,241 5,360,429

1073 351000 BAHEIIJ'IAIICIIA AKTIIBA 6"363 8,203 8,203
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otI flnerxoaHa rotruHa Texvha roaltHa
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1 2 1

TIACI{BA

1074 200000 OBABE3E (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + ll94 + 1208) t.245.305 1,055,48t

1075 210000 lyroPor{HE OEABE3E (1076 + 1086 + 1093) 692,r02 549,530

1076 21 1000 IOMAhE AyIOPOIIHE OEABE3E (oa 1077 ao 1085) 692.r02 549,53C

1077 211100
)6age3€ no ocuoBy eMIrroBaHux xaptuja o,{ Bpe.qHocrl{J ll3}3eB

rxuuia

I 078 211200
J6asese no ocHoBy AyropoqHltx KpeAura oA ocranttx

duBoa B,lacTll

10'79 21 1300
COarese ,to ocHoBy ayropot{HI'lx Kpeanra oA aouahux

iasHux duuaHctricxtlx tlucruryutlj a 

-

I 080 211400
Gas"3e no oc'oBy AyropotlHI'IX xpe4Ilra o4,4oltlahux

nocrosHnx 6aHaKa
691,292 549,04r

1081 21 1500
J6ase:e no ocHoBy ayropoqHux Kpeallra oA ocraJlHx

nouahux KnenhroDa
t37

.1082 2l 1600
)6asese no ocHoBy AyropoqHI'IX ItpeAllra oA

rouahlt ucraga v tel'1,'l N

I 083 2t1700
qy-po"rr" 06"r$a 

"o ""*ay 
4orlahrlx $lluancnjcxux

renu Bara

I 084 211800 [yropouHe o6agege no ocuory.{ouahtlx tleutlua

1 085 211900 lyropoune o6agese sa SunaHcltjcrce lx:llttre 673 48t

1086 2l 2000 CTPAHE AYIOPOqHE OBABE3E (oa 1087 ao 1092)

1087 212100
[*poqne crpaHe o6aBe3e no ocHoBy eMuroBaHl,x

raoruia oa BpeaHocrl't, x3yjeB aKu!!lq-

I 088 irrroo |"""t",T- 
no ocHoBy avropoqHux KpeAt{ra oa crpa,Hx

I 089 212300
)6agese no ocHoBy ayropotlHl'lx KpeAI'Ira or
/vtrTutrarenanHtrx uncrnrvuuia

I 090 2t2400
)6ase:e no ocHoBy AyropoqHt'lx KpeAllra oA crpaHllx

roc,tosHl.rx 6aHaKa 

-

1091 2t2500
J6asese no ocHoBy AyropoqHr'lx Kpeal4ra oa ocra"ll'lx

)TDAHIIX KDEI'ITOPA

t092 212600
[r0 "r"..-o ".,roBy 

crpaH'lx Quuancnjcnnx

1enil BaTa

1093 213000
IvfoPoqHE OEABE3E IIO OCHOBy

r-APAHUI.IJA (1094)

t094 213 100 llvroooqse o6agese no ocHoBy mpaHul,Ja

1 0,1 30 I 0,1 3C1095 220000
KPATKOPOqHE OEABE3E
(1096+1105+1112)

1096 221000
KPATKOPOqHE AOMAhE OEABE3E
(oa 1097 ao 1104)

1097 221rcD
fpurnopoq*r" aorrlahe o6ase:e flo ocHoBy eMilToBaHI{x

I 098 221200
)6asese no octtoBy KparxopoqHHx KpeAnra

txBoa BnacTn

1099 221300
ilnoocroByKparKopoqHuxKpeaI4Tao.4,4ouahtlx.lasunr
tvsascuicxrrx nscrurvurlia

l 100 221400
d6a""serto o"roBy KparKopoqHIrx Kpeanra oA aoMaht{x

nocrosHux 6aHaKa

I 101 221500
06asese no ocHoBy KparKopoqHI4x l(pe.qtlra oa ocrarilx

nouahHx KDerx toDa

1102 221600
J6asese no ocHoBy KparKopotlHt'Ix KpeA'Ira oa

rovahilHc-rasa y 3eMJr,H

r 103 221700 fua,frcpouHe;6aBfle no octtooy aouahltx SllnaHcnlcrltx

lenHBaTa

I 104 22t800' KpaT ropovue o6ase:e no ocuoey Aouahltx ueutlua

r 105 222000
KPATKOPOI{HE CTPAHE OEABE3E

(oat106aollll)

I 106 222100 @o ocHoByeMl'lroBaHnx
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r)fl llnerxoana ronrrHa Tervha rorrrHa
I 2 3 4 5

tt07 222200
06aBe3e rro ocHoBy KparKopoqHr4x KpeAHTa oA crpaHnx

BNAJIA

1 108 222300
J6as*e no ocHoBy KparroporrHr.rx Kpegura oA

\IvJITIrJrareDafl HI.rx uncrurvuui a

I 109 222400
(J0aBe3e I1o ocHoBy KparKopo.rH]rx KpeAura o,{ crpaHrrx

noc:rosHux 6aHara

lll0 222500
J6asese no ocHoBy r(parxopoqHHx KpeA,rra oa ocra:rHx

ITDaHHX KnenilTona

1111 222600
Kparropoune o6ase:e no ocHoBy crpaHnx ( uuaHcujcxux

IEPI,IBATA

ttt2 223000
KPATKOPOIIHE OBABE3E NO OCHOBY
IAPAHTITTJA (ll13) 1 0,1 30 1 0,130

I113 223100 Kpa'rropovue o6asese no ocHoay rapauur.rja 10, I 3c 10,130

ttl4 230000
OEABE3E IIO OCHOBy PACXOAA 3A 3AIOCjIEHE
(ll15 + 1t2l + tt27 + ll33 + 1137+ ll43 + 1149 + il57
+ 1163)

1.188 1,309

1115 231000
O6ABE3E 3A TIJIATE I{ AONATKE
(oa 1116 ao 1120)

J

1116 231 r00 O6age:le 3a Hero rrnare H .[o.[arre

t117 23t200 O6asese no ocHoBy nope3a Ha nJrare rr aoaarKe J

1118 23 1300
O6asese rto ocHoBy AonpHnoca:a neHsujo<o u

I{HB'I]I}I.IICKO OCI,ITVDA}LE HA NJIAIE H .IOIATKC

1119 231400
O6asese no ocHoBy AonpHHoca 3a 3,(paBcrBeHo ocrryparle
HA IIJIATE U AOAATXE

t\20 23 I 500
O6ase:e ilo ocHoBy aorrpuHoca 3a He3afloclreHocr Ha

nJlaTe u lo.[arKe

tt2t 232000
OBABE3E TIO OCHOBY HAKHMA
3AIIOCj'IEHI4MA (oa 1122 ilo1126)

118 238

tt22 232100 O6asese no ocHoBy Hero HaKHa.qa 3arloc;reHHMa t1 'l1c

1123 232200 )6asese ro ocHoBy nope3a 3a HaKHaae 3a[ocreHuMa

1124 232300
J6ase:e no ocHoBy aonprJHoca:a neH:ujcro n

4HBarr4ACKO OCnryDalLe 3a HaKHa,4e 3anOCJreHr.lMa

n25 232400
JOaBe3e no ocHoBy.qonpuHoca 3a 3apaBcrBeHo ocnrlpatbe
la HaKHa,{e 3ar[oc,teHrMa

fi26 232500
J6asese no ocHoBy aorrpnHoca 3a He3anocJreHocr 3a

lakHane 3anocneHHMa

tt27 233000
OEABE3E 3A HAIPAIE I{ OCTA"'IE IIOCEEHE
PACXOnE (o.q Il28 ao ll32) 244 29i

n28 233 l 00
J6agege no ocHoBy Hero Hcn.rara Harpa.{a u ocra,'rr.rx noce6uur

tacxotra
162 18t

tt29 233200
J6asege no ocHoBy rrope3a Ha HarpaAe u ocraJre noce6se

)acxole
39 4i

I 130 233300
O6asese rto ocHoBy.(onpHHoca:a neu:ujo<o u

I.rHBartr{acxo ocHryparbe 3a Harpaae x ocrare noce6ue

Dacxoile

43 5(

I 131 233400
JOaBe3e no ocHoBy Aonpr,Hoca 3a 3ApaBcrBeHo ocIrypaBe

Ia HarDa.[e n ocrarre noce6se Dacxore

tt32 233500
O6aaese no ocHoBy aorrpilHoca:a c:ryraj He3anocneHocru

3a Hafpaae r.r ocrane noce6ne pacxoae

1133 234000
OEABE3E TIO OCHOBY COUIIJAJ'IHIIX
IOIPUHOCA HA TEPET TIOC,IOAABIIA
ioa 1134 ao 1136)

3 J

1 134 234100
O6ase:e no ocHoBy aorrpuuoca sa neH:rjcro u

TIHBaIHACKO OCUrypaE e Ha TepeT rrOCJrOAaBUa

135 234200
(]6aBe3e no ocHoBy AonpnHoca 3a 3ApaBcrBeHo ocnrypalLe

Ha TepeT nocJloAaBqa
, ,

tt36 234300-
06asere tro ocHoBy aonp!ruoca sa c,'ryuaj He3anocneHocrrr

Ha TepeT nocJlo.{aBua

lt37 23s000
OEABE3E TIO OCHOBY HAKHAAA Y HATYPII
(or 1138 Ao ll42)

I 138 235 l 00 36ase:e no ocHoBy Hero HaKHaaa y Harypli
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I I39 235200 J6anese no ocuoBy nope3a Ha HaKHaae y Harlpn

1140 235300
OOaBe3e no ocHoBy,4onpxHoca sa neHsHjcro u

HHBaJIUACKO OCUrypaH,e 3a HaKHaae y HaTwn

1141 235400
J6asese no ocHoBy AonplrHoca 3a 3ApaBcrBeHo ocurypaH,e
}A HAKHA.qE V HATVDH

142 235500
JOaBe3e no ocHoBy AonprrHoca:a clyvaj He3anocneHocrH

!a HaKHaae y Har),pn

1143 236000
)EABE3E TIO OCHOBY COqIIJAJIHE TIOMOhI,I
|AIIOCJIEHI{MA (oa 1144 ao 1148) 35

t44 236100
J0aBe3e no ocHoBy Hero ucn;rara coqujalue notrohu
lanocJreHfiMa 2'

145 236200
)6age:e no ocHoBy nope3a ua coqujaluy nouoh
tanocneHnMa

1146 236300
J0aBe3e no ocHoBy AonpHHoca aa nenlujcxo H

rHBanrrAcKo ocHrlpaH,e ga coqlria,ruy nouoh :anoc,reuuva

I 147 236400
06asese no ocHoBy.qonplrHoca sa 3apaBcrBeHo ocHryparbe

sa coquianHy nouoh :anoc,resulra J

1 148 236500
O6aee:e no ocHoBy aonpHnoca:a cay,laj He3arrocneHocru

:a coquiaruy nouoh ganoc:renuua I

tt49 237000
CJ'IYXEEHA TIYTOBA}I,A I{ YCJ'IYIE tIO
YIOBOPY (oa 1150 so 1156) 823 738

r 150 237100 J6agese no ocHoBy Hero Ircnrara 3a cnyx6eHa nlroaama

1 l5l 237200
JOaBe3e no ocHoBy nope3a Ha r.rcnJrare sa clyx6eHa
]VTOBABA

I ts2 237300 )6asese no ocHoBy Hero rrcnnara 3a ycJryre [o yroBopy 528 37t

I t53 237400
JoaBe3e no ocHoBy nope3a Ha r..rcnJrare 3a ycnlre rro

r'roBopy
149 t71

1 154 237500
O6agese no ocHoBy.qottpuHoca:a neusnjcrco u
HHBaJII.TICKO OCltl-vDarse 3a VCnvrc no vroBoDV t46 19J

I t55 237600
O6asese no ocHoBy AonpuHoca 3a 3rpaBcrBeHo ocnrypame
3a ycnyfe no yroBopy

1 156 237700
O6asese no ocHoBy Aonpr{rioca:a c,ryuaj He3anocJreHocru

3A YCIVIE NO VIOBODV

ll57 238000
O6ABE3E NO OCHOBY [IOC,IIAHIITIKIIX
AOAATAKA (oa 1158 ao 1162)

I 158 238 I 00 J6ase:e sa Hero ucnlaheulr [ocraHucKa .{onara(

I 159 238200 J6asese no ocHoBy nope3a Ha ucnlahenu nocraHrrrtKH AoAaraK

I 160 238300
O6agese no ocHoBy AonpIHoca:a neHsujcxo ocur]parbe 3a

nocnaHr.l9KLr nonaTaK

I l6l 238400
JOaBe3e no ocHoBy aonpnHoca 3a 3ApaBcrBeHo ocHrypaHre

la nocnaHHqKu aoaaTaK

1162 23 8500
J6ase e no ocHoBy AonpuHoca:a clyraj He3anoclreHocru

ra nocJ1aHHqKr.r,ao.aaTaK

1163 239000
)BABE3E IIO OCHOBY CYAI{JCKI,IX
IOAATAI{A (oa 1164 ao 1168)

164 239100 J6asese sa Hero ncn:rahenu cyAxjcKI AoAaraK

165 23920{l
)6asege no ocuoBy nope3a sa ucnrahenu cy4njcxn

IOAaTaK

t166 239300
J6asese no ocHoBy AonpuHoca sa nen:ujcro H

rHBirJrHncKo ocr4rypaBe 3a cy.[x lcKx aonaTaK

t67 239400
J6aBe3e rto ocHoBy aonpr.rHoca 3a 3ApaBcrBeHo ocl{r}pa}be
ra cygujcru AoAaraK

I 168 239500
)6ase e no ocHoBy AonpIHoca ea c:ryraj He3anocJreHocrtr

ra cvauicrcn ,{o.[araK

I169 240000
O6ABE3E TIO OCHOBY OCTAJII{X PACXOAA,
II3Y3EB PACXOAA 3A 3AIIOCJIEHE
(1170 + ll75+ ll80 + ll85 + 1188)

108,52( 88,1 18

1170 241000
OBABE3E TIO OCHOBY OTTIJTATE KAMATA I'I
TIPATEhI,IX TPOTIIKOBA 3AAYXII BA}I,A
(oa 1171 toll74\

104.70C 85,906

\
I

t
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n71 241100 J6asese no ocuoBy ornnare Aouahux rar,rara t04,700 85,906

fi72 241200 J6asese no ocHoBy ornJrare crpaHtlx KaMara

t173 241300 J6asese no ocHoBy ornnare KaMara no rapaHIIHJaMa

tt7 4 241400 )6asese no ocHory nparehux rpolxKoBa 3aAyxuBarLa

I r75 242000
O6ABE3E TIO OCHOBY CYEBEHUI{JA
(ot1176 ao 1179)

tt76 242100 O6asese no ocuosy cy6senqnja ne(xruauorjotuu npe.uyeefurua

I 177 242200
O6ase:e no ocnory cy6seHunja npuoarHuv

dluHaucuicxurr.r noerwehlrua

I 178 242300
O6aeese no ocHoey cy6reHqnja jaaHrlu rfnHaHcr.rjcxur'a

n79 242400 J6aaese no ocHoay cy6reuquja npHearuuu npe4ysehrlua

I 180 243000
)EABE3E TIO OCHOBY AOHAUIIJA, AOTAIIUJA
A TPAHCOEPA (os I18l ao 1184)

I l8l 243100 J6asese no ocHooy AoHauuja crpaHrM BJIa,qaMa

I 182 z$204 J6asese no ocuony gorauirja naelynapoanuu

rorauu:auuiaua

l 183 243300 J6asese no ocHory rpauc$epa ocra;IuM HLIBoHMa BJracrlr

I 184 243400
l6ase:e no ocnosy aoraquja oprauu:auujarua o6ase:Hor

:ouu ia-,tsor ocu rvoa*a

I I85 244000
O6ABE3E 3A COUIIJA,'IHO OCIIf YPAIbE
'1186 + 1187)

I 186 244t00
J6asege no ocHoBy npaBa u3 cour.r;arHor ocllryparba KoA

:oraulrgauuia o6aeesHor counianHof ocutyparba

I 187 244204 J6ane:e no ocHoBy coulllzurHe nolrol'tu us 6yuera

1188 24s000
OEABE3E 3A OCTAJIE PACXOAE
loa 1189 ao 1193)

3.826 ) )1)

I 189 245 100
)6asere uo ocroay ao'raunja HeBnaaLIHl.rM

rorasngauniaua
2,558

1 190 24s200 )6aeere ra ocrane fiopele- o6aselHe '1 arce [.t xa3He 416 35(

I 191 245300 )6aaese no ocHoBy Ka3Hrr H neHaJIa no peulelslrMa cyaoBa

n92 245400
)6asege no ocHoBy HaKHaae urere 3a noBpeae H urere
r'cJren eneMeHTaDHHx Henofo'[a

1,856

I 193 245500
16asese no ocHoBy Har(Ha,{e rxrere UJII{ noBpeaa HaHerl,tx

)tr crDaHe trnxaBHux oDfaHa
8s2

ttg4 2s0000
DEABE3E II3 IOCI'IOBAIbA
:1195+ 1199 + 1202 + 1204\

382,050 354,565

I 195 2s1000
[PI{ MJ'LEIII{ ABAHCI'I' IEIO3I{TI'I U KAYIII{JE
(oa I 196 ao I 198)

100,503 81,250

1 196 251100 flpl.ru.meuu araucu 61,603 2,3s0

tl97 251200 flpr.ru:reHu Aerro3r.rrr.l 38,900 78,900

I 198 25 1300 flpurr.mere rayqnje

1199 2s2000
OEABE3E TIPEMA AO6AB,},AIIIIMA
(1200 + l20r)

279,899 268,531

1200 252100 ,{o6ao.narn y 3eMJ'bl 279,899 268,531

l20l 252200 .{o6ar,ravlr y HHocrpaHcrBy

1202 2s3000
OEABE3E 3A I,I3AATE qEKOBE I,I OEBE3HIIIIE
fl203)

1203 253 I 00 )6asese sa usaare qeKoBe u o6oe:uuqe

1204 2s4000 )CTA,'IE OBABE3E (1205 ao 1207) t,648 4,784

t205 254100 J6asege ug oguoca 6ygera n 6yuercrux xoptlcHrxa t,482 4,453

1206 254200 )cra,'re o6ane:e 6yuera

t207 254900 Jcrare o6asere H3 nocnoBarba 166 331
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1208 290000 TIACHBHA BPEMEHCKA PA3IPAHIIT{EII,A (1209) s 1,309 5 1,83(

1209 291000
TIACIIBHA BPEMEHCKA PA3f PAHIIIIEIbA
(or l2l0 so 1213)

5 r,309 5 1,83(

1210 291 I 00 PalrpanuveHn npnxoAn u npnMarba 342 9:

1211 29120(t Pa:rpauuveun nlrahesu pacxo.{rr t4 u34a\u 6t 15:

1212 291300 )6pavyuaru uenanrahesu [pr{xoArr H npriMar6a 32,402 36,25(

t2t3 291900 JcT ara nac[rgHa BpeMeHcKa pa3rapnr.rqe]La 18,504 15,33 t

tzt4 300000
KAIIITAJI, YTBPRI{BAILE PE3Y,IITATA
IOCJIOBAIT,A H BAHEIIJIAHCHA EBIIAEHUI,IJA
(1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230\

4,061,369 4,304,941

t2t5 3r0000
KATII,ITAj,]
(1216)

3,663,041 3,674,881

1216 31 1000
KAIII4TAj'I (1217 + l2l8 - 1219 + 1220 + l22l - 1222 + 1223
+ 1224\

3,663,041 3,674,887

t2t7 3lll00 HeSuuaHcrjcrca uMoBfiHa y cra;rHnM cpeAcrBnMa 1,053,279 t,201,344

1218 3l 1200 He$uuauclljcra r.rMoBr.rHa y 3alrrlrxaMa 265 249

t2l9 311300
l4cnpanrca ape4Hocrr4 concrBeHHx u:aopa ueQuuaucujcr<e

lrMoBLIHe- v craJIHIlM cDencrBnMa- sa Ha6asxe H3 KDe.rIr{Ta

1220 3t 1400 DunaHcujcra !rMoBrrHa 2,434,991 2,460,396

t22t 311500 I,I:aopll nosvaHux cpe"qcraBa 2,745 2,39s

1222 3t 1600
Vrporueua cpe4croa rexyhr.rx IpnxoAa r] flprrMarba oA

nooaaie reduHaHclticKe rMoslrHe v toxv ielue roarre 150 r60

1223 311700 flpener:a neyrpoureHa cpeAcrBa rr3 pauujux ro4uHa 3,545 3,563

1224 311900 lcra,ru concrgeun x3BopH 168,376 7,104

1225 321121 Buruax npuxo4a u npuuaml - cyQnunr 78,399 71.540

1226 321122 Man ax npuxo4a u flplrMar[a -AeQnqrr

1227 32l3tl Hepacnopeleuu Bur[ax ttpfixoAa ll tlpllMarla rr3

oanuinx ronrna 319,929 558,520

1228 321312 {e$rqrr n: pauNjux rognna

TIPOMEHE Y BPEAHOCTI{ I{ OEIIMY

1229
TIO3HTIIBHE TIPOMEHE Y BPEAHOCTI{ I{
oErrMy (1231 + 1233 - 1232 - 1234)

1230
HETATIIBHE IIPOMEHE Y BPEAHOCTI,I I{
oEI{My (1232 + 1234 - l23l - 1233)

t23l 330000 AOEIITI{ KOJE CY PE3YJITAT IIPOMEHE
BPEAHOCTII . TIOTPAXHII CANNO

1232 330000 AOEI,ITI,I KOJE CY PE3YJITAT TIPOMEHE
BPEAHOCTI{ . AY|OBHI,I CAJIAO

1233 340000
APvfE TIPOMEHE v O6I{My - IOTPAXHI,I
CAJ'InO

1234 340000 IPYTE IPOMEHE Y OBIIMY. NYIOBHII CAJI.IO

1235 yKvrIHA TIACTTBA (1074 + t2t4) 5,306,674 5,360,42c,

1236 352000 BAHEI{,IIAHCHA TIACIIBA 6,363 8,203

Aury*,1l!Q6;!0l3-. roAr4He

JIrarlelbAI'oeopHo ga



CrpaHa 1

NOilYIbABA YI]PABA 3A TPE3OP - OI,{JII4JANA

Ha,urexuu

AI,IPCKTHI{

K5C

HA3I,IB KOPHCHI4KA EYIETCKNX CPEACTABA
fapa4 IIIa6aq

CEAI4IUTE IIIa6au MATItqlua EPoJ 07170033

rrI{E 100084635 EPOJIO4eAT{yHA 840-fi640-24

HA3r4B HAAJTEXHO| ArlpEKT HOf KOPTTCHZKA EyUETCKHX Cp EACTAB A

(llonymaea caMo IrHAupeKTHr4 KoprrcHrrx 6ygercxux cpe4crana)

BIIJIAHC CTAISA
Ha laH 31.12.2013. roAr4He

XIIJLaAaMa trllHa

Ossaxa

oII
Epoj

KOHTA
Onuc

I{cHoc ug

IIpeTxoAHe

roAHHe

(no.reruo

crame)

l{rHoc reryhe roAllHe

Epyro
I{cnpanxa
BPEAHOCTII

Hero
(s-6)

2 3 4 5 6 7

AKTI4BA

1001 000000
HE@IIHAHCI,IJ CKA I{MOBUHA
(1002 + 1020) 3 80,021 599,557 109,979 489,578

1002 0r0000
HEOIIHAHCIIJCKA I,IMOBI,IHA Y
CTATHI,IM CPEACTBIIMA
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)

379,34s 598,5 l2 109,614 488,898

1003 0t 1 000
HEKPETHI,IHE I{ OIIPEMA
(oa 1004 ao 1006)

ls 1,683 364,818 r 03,582 261,23(

I 004 0l I 100 3rpaae lr rpafeaHHcxu o6jerru 1 15,049 253.000 34,340 218,66(

1 005 01 1200 )npena 3 5,018 109,924 68,665 41,259

1 006 01 1300 )cra,re uerperuHHe u o[peMa 1,616 1,894 577 t,3 t

1007 012000 KyJITrrBrrcAHA I{MOBUHA (1008)

I 008 012100 KyrT uaucana uuoanna

r009 013000 {P.A.|OrIEHOCTrr (1010)

1010 013100 (paroqenocrn

tol I 014000
TIPIIPOAHA I,IMOBI,IHA
(oa 1012 ro 1014)

227,662 227,662 227.662

1012 014100 ]eursnure 227,662 227,662 227,662

t0l3 014200 llo.u:euHa 6rara

l0l4 014300 lllyr,re n ro4e

1015 015000
TIEOIIHAHCI{JCKA I,IMOBI,IHA Y
IIPI{IPEMI{ L{ ABAHCU (t016 + 1017) 6,032 6.032

l0t 6 0t5100 {eQunaucrjcra raMoBxHa y npHnpeMtl



Crpana 2

O:saxa
otr

Epoj
KOHTA Onuc

tr{rHoc u:
npeTxoAHe

roarrHe
(noverHo

crame)

I{ruoc rexyhe roArrHe

Epyro llcnpaexa
BpeAHoCTu

Hero
(s-6)2

1017 0 1 5200 AsaHca ga ueQHuauclljcry uuosnHy

4 5 6 7

6,032 6.032
l0l8 016000 FTEMATEpT.TJAJTHA rillroBr{HA (1019)

1019 016 I 00 rcMaTepfiJana fiMOBrrHa

676
1020 020000 HEOUHAHCIIJCKA UMOBTIHA Y

3AJIr{XAMA (1021 + 1025) 1,045 36s 680
1021 021000 TAJII{XE (oa t022 ao 1024)

1022 021100 pe3epBe

1023 021200 ,anuxe npon3BOAlbe

1024 021300 aar6y nponaJy

1025 022000 'AJII,IXE 
CI{THOI I{HBEHffi-

IOTPOIIIHO| MATEPI{JAiTA
1026 + 10271

-

676 1,045 365 680
t026 022100 3a,tHxe cnruor nHBeHTapa

24 393 36s 28

652

1027 022200 norporxHor uarepuj,ra
6s2 652

1028 100000
(r)I,LI

1029+1049+1067) 3,7 34,321 3,576,164 3,576,164
r029 I I 0000 I(A

I{MOBI{HA (1030 + 1040) 2.434,502 2,459,734 2,459,734

r030 11t000 OAHAHCIIJCKA I,IM OBI,I HA
(oA l03l Ao 1039)

2,434,502 2.459,734 2,459,734

103 I 111100
ilvtonoquc

rryrea arqr la

1032 I I 1200 pe.4rrTr{ ocTajrrrM HH BOI.IMa BIaC.r.Ii

103 3 11r300 Knenrrr
uHcrnrylujaua

t034 r I 1400 pea[Tx,4oMahrlM rroclroBHr.t M 6anrava

103 5 111500
(nenurs

rHcrmyqu jaua

r 036 I I 1600
AoNtahuuc.rsIMa y 3eMJ6tI

1037 111700
opraHrsaqr jaua

I 038 r11800 nsq,{HaH0trJcK
lpltBarH14M npegl:ehuua

I 039 I 1 1900 4oMane aKur4je u ocTa,,ru kanr.rTaJr 2.434,502 2,459,734 2,459,734
1040 l 12000

IIVTr)DNU

OI,IHAHCII JCKA I,IMOBI,I HA
(oA l04l ao 1048)

l04l lt2t00 bIJEAHOC IU,
l:y:ea arqllja

r042 112200 (pear.rTu cTpaHr4M Bna,{aMa

I 043 112300 Peaxru MeDyHapo.qHum opraHusauujal\aa

1044 112400 ItpeAxrx crpaHrrM nocnoBHrrM 6asxaua

I 045 t I 2500
HCTUTyUulaMa

r046 112600
rprauu:auujaua

1047 112700 -TPAHE AKUIIJE U OCTAJIH KATIHTil

I 048 I 12800 fpaHil QUHaHCHJCKTT Aep,rBaTil



Crpaua 3

/,

Ognaxa

oII
Epoj

KOHTA
Onac

I,Iuroc lrl
IIpeTxoAHe

roArIHe
(noueruo

cran e)

I,Isuoc rexyhe roAlrHe

Bpyro
I,Icnpanxa
BpeAHOCTU

Hero
(s-6)

2 J 4 5 6 7

1049 120000

fl Uts TIAHA CPX,AC'I'BA, fIJTEMEHI'ITI'I
METAJITI, XAPTI{JE OA BPEAHOCTI,I,
IIOTPAXIIBATI,A I,I KPATKOPOqHII
TLIACMAHII (1050 + 1060 + I062)

503,398 477,056 477,05C

1050 121000
HOBqAHA CPEACTBA, IIjIEMEHI{TI4
METAJIII, XAPTIIJE OA BPEAHOCTU
(oa 1051 ao 1059)

16,569 5,564 5,564

105 I 121100 Xnpo n rexyfur pauyuu 15,215 3,928 3,928

t052 121200 I'IraeojeHa HoBqaHa cpencrBa u arpenxrilBil 951 951 951

I 053 1213 00 irarajna 403 685 685

I 054 121400 Jenr.rsnn pauyu

I 055 121500 ]eeu:ur.r axpear.rruBra

105 6 121600 {eeu:Ha 6narajHa

1 057 t21700 Octa.ira Hogqana cpeacrBa

I 0s8 121800 llrIel,teuuru lreralu

1 059 121 900 Xapruje o6 BpeAHocrn

1060 122000
KPATKOPOqHA TIOTPAXI{BAILA
(1061) 9,289 5,69( s,696

1061 122100 IorpaNunaua no ocuoey npogaje H apyra norpaxuBaBa 9,289 5,696 5,696

1062 123000
KPATKOPOqHI{ TIJIACMAHII
(oa 1063 ao 1066) 477,540 465,796 465,796

1 063 123100 Kparropovnu KpeAr.rru 472,183 465,07s 465,07 s

1064 123200 {aru aoaucu, Aerro3}lru u xayuuje 5,357 721 721

1 065 123300 Xapruje o4 BpeaHocrH nauer+,eHe npogajn

I 066 I 23900 )cra,ru rpa rxoporr H H fl racvaHr.r

t067 130000
AKTI{BHA BPEMEHCKA
PA3|PAHT{qEILA (1068) 796,421 639,374 639.374

1068 131000
AKTI,IBHA BPEMEHCKA
PA3IPAHIITIEItrA (oa 1069 ao l07l) 796,421 639,374 639,374

1069 131 100 ?a:rpaHllveHu pacxo.qu go jegle roguHe 429 189 189

I 070 I 3 1200 )6pavyuarr Hen,raheHu pacxonu il xinaur 795,992 639,1 8s 639,1 8i
I 071 131300 )ctaaa axtilaHa speMeHcra pa3rpaHHqerr,a

1072 yKyrr[rA AKTIIBA (r00t + 1028) 4,114,342 4,17 5,721 t09,979 4,065,742

1073 351000 BAHBIIJ'IAHCHA AKTI,I BA



CrpaHa 4

U3HaKa

ofr
bpoj

KOHT' 0nllc tl HOC

I 2
4

eKyna roAilHa
5

ITAU.[1II'A

1074 200000 OEABE3E (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)
907.659 731.924

1075 210000 AvroporrHE OBABE3E (1076 + 1086 + 1093)
KOl O.l 549,041

1076 2 I 1000 IOMAhE AyfOpOTIHE O6ABE3E (oa 1077 ao 1085)
691.292 549,041

1077 211100 _ --_ "__.""r ^qpLt\avA EpsAHuuru, u3v3e
rrur ja

I 078 211200 ulruaHxx KpcjltrTa oA oclaJtxx
HUBOA BJ'IACTI{

1079 2 I 1300
uoaBe3e no ocHoBy lyropo,{Hnx rperura or;oM;E;
jaaHlx SuHancl jcxax hucrHrvrruia

I 080 211400 ulrurHux trptsAuTa oA noMantrx
nocrosHilx 6aHarca (ol 1C)a 549.041

r08t 2l 1500
JOaBe3e no ocHoBy ayfoporrHHx Kpenl1Ta o.q ocTarux
lqlrahllx KpeAnropa

l 082 211600 (lJ9llx
lovahlucrasa v geN4,Bu

I 083 211700 huBy auManxx q)ilHaHCHJCKilX

lepr.rBaTa

1084 211800 {yropovHe o6ase:e no ocuosy aoNaah}rx L{eHHua

1085 211900 lyropo'rrie o6agese ga $uuauctrjo<e nlt3r4Hre

1086 212000 ITPAHE Ay|OPOTIHE OEABE3E (oa 1087 ao 1092)

1 087 212100 LlyropoqHe crpaue o6aoeee no ocHoBy eMr.troBaHr.rx
rapraja oa BpeaHocrlt" ll3\Res arrrria

I 088 212200 uPUYHtrr trp€AA1a OI CTpaHl,tx
Bna,[a

1 089 2t2300 UOaBe3e no ocHoBy lyropor{Hr.rx KpeAHra oA
ypTnnarepan HHx rzucrutvuuia

I 090 2t2400 uPUYnn^ KPslIXt,a oa cTpaHHx
nocrosuttx 6aHaxa

1091 212500 vvEUby ayr upurHux KpeauTa oA ocTar]Hx
)rpaHxx r(peAr.rTopa

1092 212600 4),ropor{He o6asese no ocuoay crparrxlr*ilfriil-
lept,BaTa

1093 213000
qJ r vr vlnD vDA|,t 5I! rru uuHUlty
TAPAHIITIJA (1094)

1094 2 I 3 I 00 lAy.oporr. o6agese no oorooy rapaHquja

1095 220000
KPATKOPOqHE OEABE3E
(1096+1105+1112) ln 12

10.1 30
1096 221000

KPATKOPOI{HE AOMAhE OBABE3E
(oq 1097 ao 1104)

1091 22t100 tsy HTOBAHHX

{aprrlJa oa BpeAHOCTlr, lrsy,:ea arcqu ja

I 098 221200 JOaBe3e no ocHoBy KparKopoqHxx Kpenxra oA ocranHx
{uBoa BnacTr..t

1 099 221300 uoaBe3e ro ocHoBy Kpar*oporrr* np"grrailJiffi]fiil
fi trHauculcrux urrcrurvrru ia

I 100 221400 pdr (upu{Hxx KpeAuTa OA AOMahUx
noc,tosHUx 6auara

101 221500 J0aBe3e no ocHoBy KparKoporrHilx Kpe,4HTa oA ocratrHx
lolrahux KpeAHTopa

1102 221600 KII€lIU oI
qolrahnHcrasa v :e

I 103 221700 HUtsy AOManr{X QUHaHcHJCK}rx
lepHBara

1 104 22t800 KparropouHe o6ase:e no ocuony gouahnx ueuuqa

I 105 222000
KPATKOPOTIHE CTPAHE OEABE3E
(oa l106 ao llll)

I 106 222t00
(parxopo,rHe crpaHe o6are:e ,o ocro"y errroraHri
gpMiqg4speaHoc rH. Hryres aKuil.Ja



Crpana 5

U3HA x a

oil
6poj

IiOHTE
Onuc l4snoc

flperxoaHa rornHa Texvha ro.iruHa
2 3 I 5

1107 222200
uoaBe3e no ocHoBy KpaTKoportHilx Itpelr.rTa oa cTpaHrix
B-'taila

I 108 222300
J6ase:e no ocHoBy KparKopoqHUx KpeAnra oI
v{y,IrI.lIarepaJlHIrx uHcrnryuu ja

I 109 222400 JOaBe3e ilo ocHoBy (parKopoqHux ttpeltlra oA crpaHnx
roc:roaHrx 6aHara

nt0 222500
C6ase:e no ocHoBy Kpar(opor{Hr.rx (pe.{nra oA ocraJnrx
rTpaHux xpearrropa

1111 222600
Kparxopouue o6asege no ocHoBy crpaHnx $nuancujcxux
qepr.rBaTa

ltl2 223000
KPATKOPOqHE OBABE3E IIO OCHOBY
IAPAHTIT{JA (1r13) I 0, l3c I 0,1 30

I113 223 I 00 lKparropouHe o6aae:e ro ocHoBy raparuuja 10,13 0 1 0,1 30

ttl4 230000
OBABE3E NO OCHOBY PACXOAA 3A 3AIIOCNEHE
(1115 + 1121 + tt27 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157
I l163)

lltS 231000
OEABE3E 3A TIJIATE II AOAATKE
ioa lll6 ao 1120)

ll16 231100 J6asege sa Hero rrrare 14 nonarKe

1117 23t200 )6ase:e no ocHoBy rrope3a Ha rtJrare H aoAarKe

1118 23 i300 l06uu.3e 
no ocHoBy lonplrHoca ja neurujcro u

lxHBaruncKo ocxrypalbe Ha nrare il AoIarKe

1119 23t400 O6agese no ocHoBy,qonpuHoca 3a 3rpaBcrBeHo ocnryparbe
HA NIATE IT NO.4ATKE

tt20 23 1500
J6agere no ocHoBy Aonpr.rHoca 3a He3arrocreHocr Ha

IJIATE I,I NONATKC

tt2l 232000
oEABE3E IIO OCHOBy HAKHA&{
SATIOCJIEHI{MA (oa ll22 ao 1126)

It22 232100 O6aee:e no ocHoBy Hero HaKHaJa tanoclleHuMa

lt23 232200 J6asese no ocHoBy nope3a 3a HaKHaae 3arrocJreHHMa

1 124 232300
O6aae:e no ocHoBy Aonpunoca sa neH:ujcxo r
HHBanr{ACKO OCHr}?arr,e 3a HaKHaae 3a[ocJreHHMa

tt25 n24A0 J6ase:e no ocHoBy.{onpuHoca 3a 3apaBcrBeHo ocHryparce
}A HAKHAIIE 3AIIOCIEHilMA

lL26 232500
JOaBe3e no ocHoBy Aorrpt{Hoca 3a He3anocreHocr 3a

IakHaae 3anocJleHuMa

tt27 233000
]EABE3E 3A HATPAAE I{ OCTAJIE TIOCEEHE
?ACXOAE (oa 1128 so It32)

t28 233t00 O6asese no ocHoBy Hero Hcnnara Harpaga rr ocraJrr.rx noce6nut
pacxoAa

tt29 233200
)6ase:e no ocnoBy nope3a Ha Harpage H ocra,re noce6ue
)acxo,4e

l 130 233300

()6aaese no ocHoBy Aorrpnuoca:a neu:ujcxo n
r.rHBanr{Act(o ocfir}?a}be 3a Hafpa,4e I ocTa:.te noce6ue
Dacxore

t 13l 233400
O6asese no ocHoBy aonpnHoca 3a 3ApaBcrBeHo ocHryparLe
3a HarpaAe r ocrare nocebHe pacxo4e

I t32 233500
J6asere no ocHoBy aonpilHoca ra c,ry^raj ,eraroclerocl,
|a HaFpaae ,I ocraJre noce6se pacxore

I 133 234000
OEABE3E TIO OCHOBY COUI,{JAJ'IHI'IX
qOUPIIHOCA HA TEPET TIOCNOAABUA
.oa 1134 ao 1136)

I 134 234100
JOaBe3e no ocHoBy AoilpuHoca aa nen:Hjcxo r
llaaJlpracxo ocurypar6e Ha TepeT nocJroaaBua

13s 234200
O6aae:e no ocHoBy Aonpr{Hoca 3a 3ApaBcrBeHo ocur}parLe
Ha repeT nocnoaaBua

I 136 234300
O6ase:e no ocHoBy.qonpxuoca ra c,ryraj uilrnoc,neHo.-
Ha TepeT nocno.qaBqa

tt37 235000
OEABE3E UO OCHOBY HAKHAAA Y HATYPII
ioa ll38 Ao ll42)

I 138 235 I 00 J6anese no ocHoBy Hero HaKHaAa y Harypn



Crpana 6

U3HaKz

otI
lrpoJ

KOHTA
Onuc

I{:uoc
floerxoaua roruHa Tervha roAuHa

I 2 3 4 5

I 139 235200 O6aee:e no ocHoBy rrope3a Ha HaKHaAe y Harypu

I 140 235300
O6asese no ocHoBy aonplrnoca 3a neu3ujcro u

UHBaiHACTO OCHrypaBe 3a HaKHaAe y HaT!'pH

I l4l 235400
06asese no ocHoBy aonpuHoca 3a 3apaBcrBeHo ocllrypame

3A HAKHAAE V HATVDII

1142 235 500
O6asese ilo ocHoBy AonpHHoca sa c,'ryraj He3anocreHocrl.r

34 HAKHAIE V HATVDI,I

tt43 236000
o6ABE3E rIO OCHOBy COUI{JAJTHE TIOMOhU
3AIIOC,'IEHI{MA (oa I144 ao 1148)

1144 236100
O6ase:e no ocHoBy Hero ucnrara coquja,rne nouohu
3ANOCJIEHI,IMA

I 145 236200
O6asese no ocHoBy nopesa Ha coqr.rja,'rHy nouoh
3arlocneHnMa

1146 236300
()6aBe3e rro ocHoBy AonplrHoca sa nen:ujcro u
IrHBa"[r.rAcKo ocur!'pa[Le 3a coquialny nouoh 3arrocJreHnMa

1147 236400
O6asese no ocHoBy aonpilHoca 3a 3apaBcrBeHo oclrrlparLe
:a cour.riaaHy nouoh :anoc,renuua

I 148 236500
JOaBe3e no ocHoBy AonpHHoca 3a cnyraJ He3anocneHocrLr

la couuiargv nouoh :anoc,reuHua

I 149 237000
CJTyXBEHA [yTOBAIbA I{ yC,'IyIE IIO
Y|OBOPY (oa 1150 ao 1156)

I150 237100 J6asese no ocHoBy Hero ucn,rara 3a ciryx6eHa ny"roean a

lt51 237200
O6ase:e no ocHoBy nope3a Ha Hcnnare :a c:ryx6eHa

nvroBalLa

It52 237300 J6asese no ocHoBy Hero r{cnnara 3a ycnyre no yroBopy

I 153 237400
J6asese no ocHoBy nope3a Ha ficnJlare 3a ycnyre no

r'fo Bonv

I 154 237500
00aBe3e rro ocHoBy AonprrHoca 3a neH3rrJcl(o r.r

lrHBannncKo oc,,lrvDalbe 3a vcnvre no vtoBoDv

I 155 237600
J6aae:e no ocHoBy,qonpr.rHoca 3a 3ApaBcrBeHo ocnrlpatre
la vcjlvre no vroBonv

1 156 237700
)6ase:e no ocHoBy AonpilHoca:a c,ryraj He3anocreHocrlr

|a vcnvfe no vroBoDv

tt57 238000
f, BABE3E TIO OCHOBY TIOC,IIAHIIqKIIX
I,OAATAKA (oa 1158 ao 1162)

158 238100 J6asese sa nero Hcnlaheur nocraHntlKH AoAaraK

1 159 238200 J6ase:e no ocHoBy nope3a Ha ucnrahesH nocnaHHrrKH AoAarar

1 160 23 8300
J6aae:e no ocHoBy ronptrHoca:a nen:ujcxo ocrrr)?arbe 3a

rocjlaHr.rqKLI Io_[aTaK

161 238400
16ase:e no ocHoBy AonpuHoca 3a 3,qpaBcrBeHo ocrrrypame

Ia nocJraHnqKr.t aoaaTaK

1162 23 8500
)6asese no ocHoBy !onptlHoca:a c,ryraj He3alocneHocrr.r

Ia nocjraHHqKH .llo.[aTaK

I 163 239000
)EABE3E NO OCHOBY CYAIIJCKTIX

IO&ATAI(A (oa 1164 ao 1168)

1164 239100 J6asese sa Hero ncnrahenu cy.arrjcKH AoAarax

I 165 239200
J6ase:e no ocHoBy nope3a Ha ncuahesu cyAujcru

IOAATAK

1 166 239300
J6asese no ocHoBy AonpxHoca:a neu:ujcro u

rHBaiilncKo ocilr vDalbe la cvalticxu /lo,qaraK

1167 239400
J6asele no ocHoBy Aonpr.rHoca 3a 3apaBcrEeHo ocilrypame

la cyauicru AoAaraK

I 168 239500
06ase:e no ocHoBy aonpr.rHoca sa c,'ryuaj He3anocr'reHocru

sa cvaHicru .[o.rlaraK

I 169 240000
OEABE3E TIO OCHOBY OCTAJIIIX PACXOAA,
I{3Y3EB PACXOAA 3A 3AIOCJ'IEHE
(I170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)

104,70C 85,906

't170 241000
OEABE3E IIO OCHOBY OTIIi'IATE I{AMATA I'I
TIPATEEIIX TPOIIIKOBA 3AAYXIIBAILA
(oa llTl ao ll74)

104.70C 85,906



CrpaHa 7

U3 HAKA

OT
t poJ

KOHTA
Onuc l{rsoc

flperxoaua roarrua Texvha roarrHa
I ) 3 4 5

11-t l-l I 100 Xaae:e no ocHoBy orrrnare aouahux xauara 104,70c 85,906

I l- lt I 100 hase:e no ocHoBy ornrare crpaHr4x KaMara

ll l,l 1 ,i 00 Jdase:e no ocHoBy orrrJrare KaMara no rapanuHjar,ra

I 1-J l{ I 100 J6age:e no ocnony nparehux rporuKoBa 3ar),?KuBalLa

I l-5 2J2000
]EABE3E IIO OCHOBY CYBBEHUI{JA
'ot, 1176 rc ll79\

I l:6 242100 O6ase:e no ocuony cy6oeuquja ne$uuaucujcxunr npea):ehuua

ll ,1i 242200
O6asese no ocHoay cy6aenuuja npusarHuu
6uuascuicrulr nnenv:ehsva

I 178 242300
06asese no ocnony cy6aeHqnja jaouuu $uuaucujcxnn
ycTaHoBaMa

1179 242400 O6aee:e no ocHoay cy6seuquja npuoarHnu rtpe,qpehrrMa

1t80 243000
OEABE3E TIO OCHOBY AOHAUI,IJA, AOTAIII,{JA
II TPAHCOEPA (oa 1l8l qo ll84)

1181 243100 O6ase:e no ocHoBy noHauuja crpauuv Bnaraeta

I 182 243200
36ase:e no ocuony 4orauuja r'rellyuapoaHuu

lDraHngaulrialta

I 183 2$304 J6aaese no ocHoay rpauc$epa ocrarxM HnBorrMa Bracrr4

I 184 243400
JOaBe3e rlo ocuoey gorauuja opraHu:aqujaua o6aee:Hor
:oquiarHor ocunpama

1185 244400
OBABE3E 3A' COUI{JAIHO OCI4fypAIbE
:1186 + 1187)

I 185 244100
JoaBe3e no ocHoBy npaBa n3 couuja,ruor ocurypalLa KoA

:pranusaqn ja o6ane:uor coqn jarHor oc14rypama

I 187 244200 )6asese no ocnooy couuja,'rne noiuohu n: 6yqera

1188 245000
f,EABE3E 3A OCTAJ'IE PACXOAE
'oA 1189 ao 1193)

I 189 245100
)6agese no ocuoey gorauuja HeBJraauHHM

tpraHusauuiaua

I 190 245200 J6asese :a ocra,'re nope3e, o6aee:ue rarce u xa3He

I 191 245300 )6asege no ocHoBy Ka3HH il neHa:ra no peuen rrMa cyAoBa

tt92 245404
J6asese no ocHoBy HaKHaIe rxrere 3a noBpeAe ll [JTere

/cIe,4 eJIeMellTapHxx Henoro,{a

I 193 245500
O6asese no ocHoBy HaKHa,4e urere trnil noBpeaa HaHerHx

O.II CTOAHC -DDXABHUX OD| HA

lt94 250000
OEABE3E I{3 TIOC,'IOBAItrA
(1195+ ll99 + 1202 + 1204\ 101,476 86,78(

l19s 251000
TIPIIMJbEHI,I ABAHCI{, AENO3IITU I,I KAYUIIJE
(oa 1196 ao 1198) 99,200 81,099

t196 251100 flpulr,reuu aaauor 60,30( 2,199

197 2s1200 llpum*eHu aen03uru 3 8,90C 78,90C

r 198 25 1 300 flpr.rrr,rrreue rcayuuje

1199 252000
O6ABE3E TTPEMA AOEABJ'I'AII [I MA
,1200 + l20l) 802 4,213

1200 252100 {o6ao,rsauu y 3eM,tsr.t 802 4,213

t201 252200 {o6aora.ru y r.rHocrpaHcrBy

t202 253000
f,EABE3E 3A II3AATE qEKOBE I{ OBBE3HI,{UE
'1203)

1203 253 I 00 O6asese sa H3Aare lreKoBe H o6se:Hr.rqe

1204 254000 OCTAJIE OEABE3E (1205 ao 1207) t,47 4 1,474

1205 254100 O6asese ue ogHoca 6yqera n 6yuercxux xoprrcHuKa t,47 4 1,47 4

1206 254200 Ocra:re o6aee:e 6yuera

1207 254900 Ocrare o6ase:e r.r3 rlocroBarla
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1208 290000 IACI'IBHA BPEMEHCKA PA3TPAHI{qEILA (1209) 61 61

1209 291000
TIACI{BHA BPEMEHCKA PA3TPAHI,IqEIbA

[oA 1210 ao l2l3)
61 6l

t210 29t r00 )a3rpaHr.rqeHr.r npttxoAH LI npuMalba 6l

1211 29t200 Pa:rpauuveHu n:raheglt pacxo.[H u H3Aaqtt 61

12t2 291300 )6pauyHaru neuanlaheslt rtpr'txoAll,, npI'IMa]ba

1213 291900 Jctara nacugHa speMeHcra pa3rapHI'Iqet+,a

t2t4 300000
KATIIITAJI, YTBPRIIBAIbE PE3YJITATA
IOC,IIOBAILA II BAHBI{,TIAHCHA EBUAEHIII,IJA
(1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)

3,206,683 3,333,818

1215 310000
KATII,ITA,'I
(1216)

2,824,622 2,971,010

tzt6 3r 1000
KAIII,ITA*rI (u217 + 1218 - l2l9 + 1220 + l22l - 1222 + 1223

+ 1224\
2,824,622 2,971,014

1217 311100 He$unancujcra !IMoBHHa y crarHHM cpe.{crBIrMa 228,647 246,749

1218 3l 1200 HeQuHaHcnjcrca HMoBuHa y 3aruxaMa

l219 311300
hcnparxa upegHocril concrBeHIIx u:aopa HedluuaHcujcrce

IIrvoBHHe. v crarH,rM cpeacrBl4Ma, ga na6asxe Ii3 KpeaIITa

t220 311400 Ounancujcxa HMoBHHa 2,434,502 2,459,734

t22t 311500 I4:sopu Hoauauux cpeacraBa

1222 311600
VrpoureHa cpegcraa reryhnx npuxoAa H rlpllMalba o.q

nnonaie sedrusaucuicxe uvosuHe v roxv ielue ro.qute

1223 3 I 1700 lpeHeT a ney,rpoureHa cpeacrBa u3 paHIrJxx loII'IHa

1224 311900 )cranu concrgeHfi Ir3BopH 161,473 264,527

1225 32tt21 Bnurax npuxo4a u nplrMalba - cyduqur 77,862 74,445

1226 321122 Man ar npnxo4a ll flptlMaI[a - Aer}nunr

1221 32131 I Hepacnope[euu Blturar nplrxoAl Ir rlpuMalsa tr3

nanuilrx roaxna
304,199 288,363

r228 321312 {eQuunr Hr paunjux rogllna

TIPOMEHE Y BPEAHOCTU I,I OEI,IMY

1229
IO3I,ITI{BHE TIPOMEHE Y BPEAHOCTI,I II
oBrrMv (123r + 1233 - 1232 - 1234)

1230
HE|ATIIBHE TIPONIEHE Y BPEAHOCTI,I U

oEI,rMv (1232 + 1234 - 123r - 1233)

t23t 330000
trO6I4TII KOJE CY PE3YJ'ITAT TIPOMEHE

BPEAHOCTI{ . TIOTPAXHT{ CANAO

1232 330000
IOBIITI{ KOJE CY PE3YJITAT TIPOMEHE

BPEAHOCTU - AYTOBHI,I CAJIAO

1233 340000
IPYIE IPOMEHE Y OBI{MY.IIOTPAXHU
]AJIAO

1234 340000 ItPyIE IIPOMEHE y OEI'IMy -AyIOBHI{ CAJ'IAO

1235 vKyrIHA rrACvlBA (1074 + l2l4) 4,114,342 4.065,742

1236 352000 BAHEI4 JI AH CHA TIACI,,I BA

)AfoBopHo 3a

Balr,e o6pacqafiaryu, 15.06.2014 . roAllHe

JLlue
6oAasa



/ Crpaua'l

HA3I/[B KOPI4CHI,IKA 6yIETCKI4X CPEACTAB A
IpaA [Ia6aq royco.nuAaquja

IOI]YTbABA YTIPABA 3,{ TPE3OP - OHJII4JAJIA

HaA.riexuu

AfiPEKTHH

KEC

CEAIIfXTE IIIa6au MATI4T[il4EPOJ 07170033

III,IB 10008463s tsPOJ nOpAr{yHA 840-10640-24

HA3IIB HAANEXHOT AI,TPEKTHO| KOPZCHI,IKA EYIETCKI4X CPEACTABA

(Ilonymaaa caMo r.rrlAr.rpexrHrr KopncHr4x 6yrJe.rcxux ipeAcraBa)

EI{JIArrC ilPr{XOAA I,I PACXOAA
y nepi4o.qy oA 1.1.2013" no 31.12.2013. ro.rrr4He

(Y xzragaua 4r.trapa)
U3HaKz

oII
Epoj

KOHTA
0nuc tr{rHoc

llperxoAsa ronrrHa Tercvha roauHa
I .,

3 4 5

2001
TEKYfrI{ IIPUXOAI,I tr{ flPI,{MAIIA OA IIPOAAJE
I{EOI,IIIAHCUJCKE ITMOBLIHE (2002 + 2104) 2,741,713 2,764,654

2002 700000
IEKyhr{ nP[IxoAr.{
'.2003+2047 +2057 +2067 +2092+2097 +2t0tt 2,741,613 2,764,621

2003 710000
IIUPI]JI{
2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 +
1040)

1,869,341 1,787,285

2004 711000
IIOPE3 HAAOXOAAK, AOEIIT I{ KAIIITA,JIHE
{OEIITKE (oa 2005 ao 2007) 1,472,025 t,379,463

200s 7l I 100
flopegr.r Ha AoxoAaK H Kanrra!,rne ao6urre noje n:lahajy

Slrsilqxa ruua 1,472,025 1,379,463

2006 711200
flopeslr Ha 4o6rar n ranura,rue go6rlrxe r<oje nnahajy
npenlceha lr apyra npaBHa n[qa

2007 71 I 300
..tope3n HaAoxo,4ar, go6ur r.r Kanr.rraJrHe go6nrxe rcoju ce
{e Mory pa3Bpcraru usuely r}u:avxux u npaBHrrx nuqa

2008 712000 tIoPE3 HA OOHA 3APAAA (2009) 5

2009 7t2100 flopes na $oug sapaga 5

2010 713000 IIOPE3 HA I,IMOBI,IHy (oa 2011 Ao 2016) 232,806 258,688

2011 713100 flepuogu.ruu nope3r{ Ha HerroKperHocru 151,091 171,953
2012 713200 lleplroguvHlr rrope3u Ha Hero lrMoBnHy t0,692
20t3 713 3 00 llope:u ua 3aocraBurt4Hy. uac,rele u nor,roH 70,998 5,7 4[
2014 713400 flope:r.r ua rlnuaucujcre u xanuralHe rpaHcaxquje 80,97(
2015 713500 {pyM jeguoKparHH nope3u Ha rrMoBuHy

2016 713600 fpyru neplro4uvHu nope3u Ha uMoBrrHy 25 1t

2017 714000
IIOPE3 HA AOEPA II YCJIY|E
loa 2018 ao 2022) 118,794 90,693

201 8 714100 )nurru nope:lr Ha go6pa u ycnylc

2019 714300 {o6nt t}ucxa,rnlrx MoHorro:ra

2020 7 14400 flope:H Ha nojegHHai{He ycnyre 2,029 J,+JJ
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2 3 4 5

2021 7 I 4s00
llope:u, raxce r{ HaI(HaAe Ha ynorpe6y ao6apa, Ha Ao3Bony

ra ce no6na vnorne6rsasaiv l.tilrl rerarHocrl{ o6asJbaiy
t16,76s 87.260

2022 714600 [pyru nopesu Ha go6pa u ycryre

2023 715000
NOPE3 HA MEhYHAPOAHY TPTOBIIHY I,I

TPAHCAKUIIJE (o a 2024 w 2029)

2024 71 5 100 -lapune u Apyre yBo3He Aaxdltue

2025 715200 lope:u Ha lr:eor

2026 7 I 5300 (o6nr usnoaunx UJII{ yBo3Hux MoHonoJIa

2027 715400 {o6r-rr no ocHoBy pa3nI{Ke u:ne!y rcynoanor u npogajr.ror

lEBH3HOT KVDCA

2028 7 I 5500 llopeslr ua npogajy HnL KynoBLIHy,qeBLI3a

2029 715600 (pyru nopesn ua vellyHapoAny rproBI'IHy ,I rpaHcaKIIuJe

2030 71 6000 [Pyfrr noPE3lr (2031 + 2032) 45,716 58,436

2031 716100 ,{pyru nopesu roje ucr"nyruro n,'rahajy npeal':eha,

o-[HocHo [De.[\aerHrut'l
45,716 58,436

2032 716200 lpyru nope:n roje n:rahajy ocrana ruua I4nH KoJH ce He

Nrory luentlrdlllrcogmu

2033 7l 7000 AKIILI3E (oa2034 ao 2039)

2034 7 17 100 \rqu:e ua gepneare naQre

2035 717200 A.xquse ua gyraHcre npepaferune

2036 7 17300 A.ruuse ua a,rrcoxo,tua nuha

2037 717400 Aruuge Ha ocseNaeajyha 6e:anrcoxoana nuha

2038 717 504 Axqura na rca$y

2039 '71',7600 (pyre arqlrse

ztt40 719000
IEAHOKPATHII TIOPE3 HA EKCTPA TIPOOTIT I{
EKCTPA IIMOBUHY CTEIIEHY KOPI{II]TEILEM
TIOCEEHI{X IIOIOAHOCTV (ot204t so 2046)

2041 7l 9l 00
lope: ua goxoaax, go6ur u ranuraluy ,4o6ur Ha reper $usuvxux
lVla

2042 719200
lopes Ha AoxoAax, 4o6ur It Ka[IrranHy A06I{T Ha reper

rnellgeha n ocraJlux nDaBHHx Jltlqa

2043 7 I 9300
floper na aoxoAarc,.qo6u'r u rannraluy Ao6u'r

HeDacfloDe-rrr.rB nsNrehv du:14qrux H npaBHlrx JlHIla

2044 719400 )cra,rll je.qHorcparHI{ nope3lI Ha }rMoBI'tHy

2045 7 I 9500
)craru nope:H xoje n.nahajy llcr,nytuno nperyseha u

lnen!3eTHiltl].1

2046 719600
OcT a,ru nopesu xoje n:rahajy lpyra n.nu

geHnenrudurcogaHa luua

2047 720000 coIIrrJAJrHI{ AOTIPI{HOCLI (2048 + 2053)

2048 721 000 IOIPIIHOCII 3A COUIIJAJ'IHO OCI{IyPAISE
(oa 2049 ao 2052)

2049 721100 (onpr.rnocn sa couujanHo oclir)?aH,e Ha reper 3aroc.neHIlx

2050 721,200 {onpuuoctt sa couu.janHo ocl4r}paH'e Ha reper rlocJIoAaBaua

205 t 721304 {onpnHocu ga coultjanHo oc[r]?arLe nlrua roja o6an,T ajy

laMocTa,lHy AenaTHocT h He3anocneHux .lllIua

2052 721400 flonpuuoerl 3a couujanHo ocur]pane KoJu ce He Mory

DiL3BDCTATU

2053 722000
)crAJrr{ coul{J.dJIHI{ AOIPI{HOCI4
oa 2054 ao 2056)

20s4 722100 Joqr-rjannl.r lonpuHocI{ Ha reper ocurr?aHilI(a

2055 722200 lour.rja.nxu .4onpnHocu nocnoAaBaua

2056 722300 14uny,nrpaHn coquja,rnH "EonpHHocl{
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2057 730000 AOHAIIIIJE l{ TPAHC@EPr{ (2058 +2067 +2064\ 417,392 452,288

2058 731000 AOTIAIII{JE OA UHOCTPAHI{X APXABA
(2059 + 2060) I 1,783

2059 731100 Texyhe 4oHaunje oa nHocrpaHrx ApxaBa I 1,783

2060 731200 Kannra,rHe goHaquje og unocT paHnx rpxaBa

2061 732000 AOHAIII,IJE OA METYIIAPOAHIIX
oPrAHr.r3Artrr.rJA (2062 + 2063\ 4,875

2062 73210() TeKyhe gonaqnje og ue!yHapogunx opraHn:auuja 4,875

2063 732200 Kanrtalne 4oHaqnje o4 uelyHapoAHHx opraHu3aunJa

2064 733000
TPAHCOEPI{ OA APYIIIX HI,{BOA B,IIACTI,I
(206s + 2066) 4r7,392 435,630

2065 733 I 00 Teryhn rpancQepn oA lpyrr4x HIBoa Bracr]i 416,392 422,112

2066 733200 KanuT anHr.r rpaHc{epn o.[ apyrilx HrlBoa BJracrn 1,000 13,518

2067 740000 APYTTI TIPUXOAI{
(2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)

452,689 468,291

2068 741000 IPI{XOALI OA IIMOBLIHE (oa2069 to2014) lla,932 176,274

2069 741 100 Kauare 5,208 5,1 87

2070 741200 lluslr.qeH.[e

2071 74 I 300 floeraqer6e npnxoAa oa xuasn xopnopauuja

2072 741400
llpr.rxog og uMoBlrHe xoju npuna4a urvaouilMa nonilca
ocurynaBa 80 l2

2473 74 1 500 Saryn nenpou:aeAeHe,lMoBnHe 105,644 171,07 5

2074 74t600 Dlluanclrjcre npoMeHe Ha $uHancnjcrlrlr Jut3nH3uMa

2475 742000
IPTIXOAII OA TIPOIA.JE AOEAPA I{ YCJ'IYTA
(ot2076 ao 2079) 307,770 253,36:

2476 742t00
flpraxogu oa npoaaje ao6apa H ycnyra rrnH 3a(yna oa

cTpaHe TDxt4tllHlx ooraHt;auu ia
77,723 79,49',1

207',| 742200 faxce u naxnare t9s,t27 137,892

2078 742300
)nope4He npoaaje ao6apa H ycnyra roje spu.re ApxaBHe

rerDxHtttHe ie-uusuue
34,920 35,97(

2079 742400 4unyrupaHe npogaje go6apa H ycnyra

2080 743000
FIOBqAHE KA3HE II OAY3ETA IIMOBIIHCKA
KOPI,ICT (oa 2081 ao 2086)

20,862 26,402

208 I 743 1 00 Ipnxo4r.t oA HoBqaHux Ka3Hlr 3a KplrBr.rqHa aena 321

2082 743200 tpuxoAa oA HoBqaHux Ka3Hu 3a npllBpeAHe npecTyne 741

2083 743300 lpuxo4lt oA HoBqaHnx na:Hu :a npexpuaje 20,121 26,081

2084 743400 tpxxoAr4 oA neHa,ra

2085 743500 plixoall oa oa)3eTe rrMoBr.rHcKe KopucTu

2086 743900
Ocra:te Hos.{aHe Ka3He, neHiurr4 ,r npxxoar.r oa oA)Bere

IIMOBIIHCKE KOPI.ICTII

2087 744000 AO6POBO,'T,HII TPAHCOEPI,I OA OH3UI{KI,IX H
IPABHUX JIITTIA (2088 + 2089)

2,981

2088 744104
I eKyhu Ao0poBor,HI, rpaHcQepH oA (Pn3nqKux u npaBHtrx

NVIIA
2,981 1 77e

2089 744200
Kanura.iruu go6poaonHu rpaucrfepH og $nsnuxux lr

rrpaBHr{x nuua

2090 745000 MEIIIOBIITII il HEOAPEREHH np1,lXOIII (2091) r0,144 8,471

2091 745t00 MeIrrosurn n neogpefenu npuxoan 1,0,144 8,471

2092 770000
MEMOPAHIYMCKE CTABKI, 3A PEOYHAAUI,UY
PACXOAA (2093 + 2095)

2,191 6,793

2093 771000
MEMOPAHIYMCKE CTABKE 3A PEOYHAAIIIUY
PACXOAA (2094) t,999 6,669
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2094 77 1100 Menopangyucre cT aoxe ea peQyHrauluy pacxoAa 1,999 6,669

2095 772000
MEMOPATIAYMCKE CTABKE 3A PEOYHAAUI,IJY
PACXONA I{3 TIPETXONHE |ONIIHE (2096)

192 t24

2096 772100
Mevopaugyucxe crarre :a pe<[yuaaqtljy pacxo4a lrs

npeTxoaHe foAr.rHe
192 t24

2097 780000
TPAHCOEPI,I I,I3MERY BYUETCKITX
KOPIICHI{KA HA IICTOM HI{BOY (2098)

2098 781000
TPAHCOEPI,I II3MERY EYUETCKI,IX
KOPIICHIIKA HA I{CTOM III,IBOY (2099 + 21OO)

2099 781 100
fpaucSepra u:nely 6yuercri.rx Kopl.IcHuKa Ha IcroM
{ilBOV

2100 78 1 300
f pancrlepu usuely oprauu:aqnja o6asegHor coquja,rnor

)CHTVDA}LA

2t0t 790000 rlPtrxoAr{ r,r3 BvuETA (2102) 49,964

2102 791000 rrPr{xoArr r{3 ByUETA (2103) 49,964

2103 791 100 lpnxoAn us 6yuera 49,964

2104 800000
IIPI{MAIbA OA IPOAAJE HEOI,IHAHCIIJCKE
ITMOBLTHE (2105 + 2ll2 + 2ll9 + 2122)

l0c 3:

2105 810000
TIPI,IMAILA OA IIPOAAJE OCHOBHI,IX
cPEncrABA (2106 + 2108 + 2ll0)

100 JJ

2106 811000
TIPIIMAItrA OA IIPOAAJE HETIOKPETHOCTI,I
(2107\

J'

2107 8t I 100 flpuuama o,4 npo4aje uenorperHocru J:

2l 08 812000
IIPIIM.A"ILA OA IPOAAJE IIOKPETH E I,IMOBI,IHE
(2109)

100

2109 812100 llpuvama og npogaje norperue uMoBtrHe 100

21 10 813000
IPIIMAILA OA IPOAAJE OCTAJ'IIU OCHOBHI'IX

CPE.ICTAB,d (2111)

2111 8 13 100 flplruarr,a oa npo4aje ocT a,rrx ocHoBHr.rx cpeAcraBa

2tt2 820000
IIPIIMAIL.A OA IPOAAJE 3Ar'II'{XA
(2113+2115+2117\

2lt3 821000
I]PIIMAILA OA IPOAAJE POtsHIIX PE3EPBI'
(2114)

2114 821 100 llpuuana o4 npotaje po6Hux perepru

2115 822000
TIPI,IMAILA OA IIPOAAJE 3AJII,IX.A

IPOTBBOn]SE (21r6)

2115 822 I 00 [Ipuuarra on npogaje sa.nnxa npolr3Boarbe

2tt7 823000
IPI'IMAIL.A. OA IIPOAAJE POEE 3A AAr'Ly
IIPOIAJv (2r18)

21t8 823 1 00 Ilpnrrrarsa og npoaaje po6e 3a aaJby npo.qaJy

2lt9 830000
NPUMAILA OA IPOAAJE APATOUEHOCTI{
(2120)

2120 831000
IIPI,IMAIbA OA NPOAAJE APATOUEHOCTX,I
(2121\

2121 83r r00 [puuau,a o4 npoaaje AparoqeHocr]l

2t22 840000
IPI,IMAIbA OA IPOAAJE TIPIIPOAHE IIMOBIIHE
'2123+2125+2121\

2123 841000 rrprcMAlbA oA TTP0AAJE 3EM,lbI,IruTA (2124)

2124 841 100 lpr.ruama og npo4aje oelr,'llrmra

2125 842000
IIPI{MATLA OA TIPOAAJE IIOA3EMHIIX E,TIA|A
(2126\

2126 842 I 00 flpr.ruana og npoaa1e no"[3eMHnx 6:rara

2|z,t 843000 rrpr.{M"A.rbA oA IPOAAJE [IrvMA I{ BOIA (2128)

2128 843 I 00 llpuuau,a o.q npo4aje uryrora lr uo4a

2129
TEKYhI{ PACXOAI,I TI I{3AAIII{ 3A
HEOHTTAHCUJCKy I,rMOBl.IHv (2130 + 2298)

2,563,468 2,526,340

\
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I 2 3 4 5

2130 400000
TEKYhI{ PACXOAII
(213r + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281\

2,147,527 2,224,04C

2131 410000
PACXOAI{ 3A 3AIIOCJIEHE
(2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2 I 5 l)

60{ )ql 691,794

2132 41 1000
[J'IATE, AO.4AIIU H IIAKHAAE 3AIOCTTEHI{X
(3APME) (2133)

489,871 551,01(

2t33 411100 flrare, AoAaun u HaKHa,qe 3anocxeHux 489,87 I 551,01(

2134 412000
COUI,IJAJ'XHI'I AOTIPI{HOCU HA TEPET
IIOCIOAABUA (oa 2135 

^o2137\

86"759 109,021

2135 412100 [onpr.ruoc sa neusujcmo u IHBarr.rAcKo ocuryparLe 71.55C 84,748

2136 4t22oA [onpunoc 3a 3ApaBcrBeHo ocnryparbe 13,544 t9,741

2137 412300 (onpuuoc 3a He3anocneHocr 1,665 5,132

2138 413000 rrAKr{AAE y HATyPU (2139) l( 4(

2139 413100 :{axHage y narypr.r l6 4(

21,44 4l 4000
3OUI,IJA,'IHA NABAIbA 3AIIOC,TIEHI,{MA
'9n2l4l to2144)

9,23C 15,259

21 41 414100
4cililaTa HaKHa,[a 3a BpeMe oAcycrBoBarba c nocJIa Ha

lener thoHnona
38? 7,351

2142 414200 )acxoau aa o6pa:oBa6e Aeue 3anocneHHx 9(

2143 4 l 4300 )rnpenannue u nonrohu 4,088 2,941

2t44 414400
.loMoR y MeAuqr.rHcKoM neqerry 3arrocJreHor rrJrlr qJraHoBa

yrr(e noDonr{ue u -apvre nouohu 3arrocJreHoM
4,755 4,881

21,45 415000 HAKHATE TPOIIIKOBA 3A 3ATIOCJIEHE (2146\ 6,489 10,881

2t46 415100 HamHage rporuroBa 3a 3arrocneHe 6,48s 10,881

2147 416000
TIA|PAIE 3AIIOC,'IEHI,IMA I,I OCTAJ'II{
rrocEEHL{ PACXOAII (2148)

12.519 5,311

2148 416100 Harpaae 3arrocneHr.rMa r{ oc'ra:ru noce6su pacxoAu 12,519 5,31l

2149 417000 TIOCJIAHIII{KII AOAATAK (2 I 50) 408 262

2l 50 417100 floclanuqru .ilo,{arar 40t 262

2151 418000 CYAIIJCKII AOAATAK (2I52)

2t52 418100 -yAlr.lcKl.r AoaaTaK

2153 420000
KOPIIIIIhEILE YCJIYTA I{ POEA
2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)

577,705 663,031

2154 421000 STAJIHI{ TPOIIIKOBI{ (oa 2155 ao 2161) 72,928 74,149

2.t55 42tt00 fpourrconu rrJrarHor flpoMera fi 6aHrapcrux ycnyra 7,805 8,934

2156 421200 EHepnercne ycrryre 39,761 36,544

2157 42t300 KoruyHa,rHe ycryre 8,058 11,889

2158 4Zt40A Ycrlre xouyriuxaquja tt,44c 10,564

2159 421500 Ipourroolr ocHrlparl,a 2,25( 2,114

2160 421600 Saxyn uuourue u onpeMe 1,29C 789

2161 421900 )c'ra:ru rpourxoeu 2,31 3,3 15

2162 422000 IPOIIIKOBI{ IyTOBAILA (ot, 2163 ao 2161) 6,948 10,080

2163 422100 fporuroou c,'ryx6eunx n)'roBalLa y 3eM,'6I.r 5,31 5,77

2164 422200 fporuxosll c:ryN6eHl.rx rtyroBarba y HHocrpaHcrBo 1,485 3,295

2165 422300 fpourroou n),roBaBa y oKBrrpy peaoBHor paAa 66 1,019

2166 422400 fpouxoau nyroBarLa )^reHIKa

2167 422900 )c'ra,ru rpourcoorr rpaHcnopra 85 54



CrpaHa 6 iO:sara tspoj
KOIITA

0nuc
I{suoc

0fI flDerxoana ro/Ir{Ha Teryha roauna
I 2 3 4 5

2168 423000 yCJIYIE tIO YIOBOPy (oa2l69 ao2176) t06,445 76,614

2169 423100 Aglruur.rcrparunHe ycnyre 3,766 l,559

2170 423200 Korr.rnjy,repcre ycryre 5,932 2,90:

2171 423300 Vuyre o6pa:ooarba r.r ycaBpuaBalLa 3anocreHlrx 2,841 2,376

2172 423400 Vcnyre r.rHr[opuucana 38,003 1 I,700

2173 423s00 Crpy*re yoryre 5,742 7,203

2174 423600 Yciryre sa AorrahrrHcrBo r.r yrocrr{TeJEcrBo 548 555

2175 423700 Penpeaenraquja 7,706 4,716

2176 423900 Oc'ra:re onurre ycryre 41,907 45,600

2177 424004
CIEIII{JAr'III3OBAHE YCj'IYf E

(ot2l78 to 2184)
204,394 237,324

2178 424100 flo,,ronpurpeaue yoryre

2179 424200 Vclyre o6pa:oaan a, Kynrype n cnopra I 1,78 I 110,772

2l 80 424300 MeAuqrscre yclyre 1,632 373

2l 8l 424400 Vcnyre ogpxanama a),ron),TeBa

2182 424500
Vcryre ogpxanana Haur{oHarHux napxoBa u npI{poAHlrx

NOBDIIII,IHA

2l 83 424600
Vcryre ovyaana xHBorHe cpeArIHe, Hayxe Ir reoAercKe

ycJryfe
8

2t84 424900 )c'ra.ne cneqlrja,rtl30BaHe ycJryre 120,973 125,163

2l 85 425000
tEKYhE TIOTIPABKE II OAPXABATLE
2186 + 2L8X)

105,556 180,275

2186 425100 feryhe nonpaaxe ,r oApxaBarLe 3rpaaa r{ objexara 102,334 176,794

2187 425200 fexyhe nonpaare 
'r 

oApxaBalLe onpeMe ? ))) 3,481

2188 426000 MATEPIIJAI (ot 2189 to 2191) 81,434 84,589

2189 426100 Agrir.rH ucrpaurnuu uarepr.rj a,r 7,652 16,24',',1

2190 426200 Marepuja,ru 3a no:bonpxBpely 4 t'1

2191 426300 Ma'repr.rjanu ea o6pa:oearre n ycaBprxaBalLe 3anocireHI,Ix 4,171 1,564

2192 426400 Marepuja.irN ra cao6pahaj 17,949 2 r,3 18

2193 426500 Marepujanu 3a oqyBan,e xnBorHe cpeAuHe u HayKy

21,94 426600 Marepulann sa o6pasoean e, Kynr)?y u cnopr 2,588 2,607

2195 426704 MeAuunscxu u :ra6oparopujcxu tra:reptljalu 78 54

2196 426800 MarepnjarH 3a oApxaBarbe xuruJeHe u )T ocrlireJucrBo 28,220 34,878

219',l 426900 Mareplrjanu :a noce6ne saueHe 20,772 7,894

2198 430000
{MOPTII3AUI{JA I{ YNOTPEEA CPEACTABA 3A
PAI (2199 +2203+2205+2207 +2211) 484

2199 431000
\MOPTI{3AIII,IJA HEKPETHI{HA I,I OTIPEME
ot 2200 to 22021

484

2200 431 r00 {nop'rnsaqraja :rpaga u rpaf eauHcrnx o6jexara 484

2201 431200 A.uoprusauuja onpeue

2202 43 1300 {rvropru:aqr.rja ocralrrx HeKperHr{Ha r{ onpeMe

2203 432000
{MOPTII3AIII{JA KYJ'ITI'IBIICAHE OTIPEME
'2204\

2204 432100 AuopT r.r:aquja rynrr{BrrcaHe onpeMe

2205 433000 vnoTPEEA APAf OTIEHOCTT4 (2206)
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2206 433 I 00 Vnorpe6a 4parorreHocrr.r

2207 434000
YTIOTPEEA TIPTIPONHE I{MOBIIHE
(oa2208 ao2210)

2208 434 I 00 lnmpe6a:eurnuna

2249 434200 Vno'rpe6a nogseuHor' 6:rara

2210 434300 Vno'rpe6a uyua u oo4a

2211 435000
AMOPTII3AIIIIJA IIEMATEPI,TJAJIHE IIMOBI,IH E

(2212)

2212 435 100 Alroprusaqula ueMarepr{.lanHe uMoBr{He

2213 440000
OTIJ'IATA KAMATA I{ IIPATEhtr{ TPOIIIKOBI{
3MyXr{BArL A (2214 + 2224 + 2231 + 2233)

70,963 54,892

22r4 441000 OTIIJIATA AOMAhI.IX KAMATA (ot^2215 to2223) 70,963 54,892

2215 441 100 3rn:rara ravara ua 4ouahe xapruje o.q Bpeanocrn

2216 441204 )tnlara xauata ocrarnM HuBouMa Bnacru 2

2217 441300
3rn:rara xauara aouahu*r jaouuu SuuaHcnjcxur.r
nHcruronuiawa

2218 441400 )rrurara raltara goMahlrM noc,rosHrzu 6anxaua 70,961 s4,892

2219 441500 Srn,rara rauaT a ocra,r uu,qouahun KpeArrroprrMa

2224 441600 Jrrurara rcalrara aouahnuc'muua y aelr,rH

222t 441700 ]ruara xauara ua.qouahe OunaHcu jcKe gepnnare

2222 44 I 800 ]tnlrara xauara sa aouahe ueHuue

2223 441900 OrznaHcnjcrce ilpoMeHe ua $unancujcxr.rr'a nu3uH3rrMa

2224 442A00 )TIITTATA CTPAHIIX KAMATA (oa2225 po2230)

2225 442rcA )'rn:rara rarr.ra'ra sa crpaue xap'rr.rje oA BpeAHocrr.r

2226 442200 Jrn:rara naua'ra crpaHHM BraaaMa

2227 442300 )ruara xalrara vyJrrr.rnarepanHr.rM nHcrltryqujarrra

2228 442400 )tnlara xauara crpaHHM nocJloBHnu 6agxaua

2229 442500 )rnla'ra xana'ra ocraJlilM crpaHr.rM Kpear4TopHMa

2230 442600 Jrn:rara xauara na crpaHe $uuaHcnju<e .4eplrBare

2231 443000 fTIIJIATA KAMATA NO IAPAHIIUJAMA (2232)

2232 443t00 )tnra'ra rcalrara no rapaHrlujaua

2233 444000
]PATEhII TPOIIIKOBI,I 3AAYXO{BATLA
0^2234 ao2236l

2234 444100 :Ierarunse KlpcHe pa3nrrKe

2235 444200 (aqse ga xammese

2236 444300 larce xoje Eporicruqy il3 3a.qlDl(nBarna

2237 450000 :yEBEHUI{JE (2238 + 2241 + 2244 + 2247\ 259.668 269,51

2238 451000
]YEBEHTIIIJE JABHIIM TIEOIIHAHCtrIJCXUM
IIPEAY3EhI{MA I,I OPIAHI,I3AIU{JAMA
'.2239 + 2240)

37,323 269,5t2

2239 451100
feryhe cy6aeuunje jaBHnM HetluHaHcujcruu

roelwehuua lr oDranuaauu iaua
37,323 25,789

2240 451200
(anrmaaue cy6aeHqnje jasnurnr nerf uuancujcrulr
roenwehuua u ooraHnsauuiaNla

243,723

224t 452000
3YEBEHIIIIJE TIPIIBATHI,IM OIIHAHCIIJCKIIM
aHCTrrTvrIr{JAMA (2242 + 2243\

222,345

2242 452100
fexyhe cy6oeuuuje rtprrBarH]IM t[uHauclr.;crnlt
lscrurvlruiaua

2243 452200 (anura:rue cy6oeuquje [pr.rBarHnM Qnuauculcruv HHcrIlryIII.IJaMi 222,34s
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I 2 3 4 5

2244 453000
CYEBEHIII{JE JABH}IM OI,IHAHCI,IJCKI,IM
I{HCTLiTyUTTJAMA (2245 + 2246)

2245 453 I 00 Ienyhe cy6neHqlrje jaruuu $unancr.rjcxr.ru nHcruryunjaua

2246 4s3200
Kannra,rse cy6renuuje janHulr t}unancujcrun
uscrvruruiava

2247 454000
CYBBEHTIIIJE TIPI{BATHIIM TIPEAY3EhI,IMA
(2248 + 2249)

2248 454100 feryhe cy6neHqr-rje npuBarHrM npe.u1,:efurva

2249 454200 (anu'ra:rse cy6oenqllje npltBarHHM npe4y:ehnua

2250 460000 IOHAIIIIJE, AOTAUI{JE I{ TPATICOEPU
22St + 2254 + 2257+ 2260 + 2263)

4l3,l7C 390, l3(

22St 461000 IOHAIIIIJE CTPAHI'IM BJ'IAAAMA (2252 + 2253\

2252 461 100 Texyhe aonauuje crpaHnM BJIaAaMa

2253 461200 (anura.rne 4ouaqr.rje crpaHnn BJraAaMa

2254 462000 IOTAUIIJE MEEYHAPOAHTIM
)P[AHrr3ArIrrJAMA (225s + 2256)

2255 462100 leryhe 4oraqlje r'ae!yHapo.qnuru opraHil3aqfiJaMa

2256 462200 (anu'ra,rse aotaunje ue!ynapo4nr.rrra opraHn3aurl1aMa

2251 463000
TPAHC@EPI{ OCTATXIIM HIIBOI{MA Br'IACTII
'2258 + 2259\

306,744 301,17t

2258 463 I 00 feryhu rpaHc<fepH ocraJruM HrrBoHMa BJIacTLI 30a,197 291,856

2259 4$204 Kann'raluu rpaHcrfepu ocT alur"r HnBot{Ma BJIacrH 6,547 9,322

2260 464000 IOTAUI{JE OP|AHI,I3AIII,IJAMA OEABE3IIOI
coul{JAJIHOT OCTITyPAIbA (2261 + 2262J

2261 4641 00
Iexyhe .{orauuje opranusaunjana o6aaeeuor coqujarnor
)cilMaBa

2262 464204
Kanura.nne aorarlilje opraHu:auuja[ta o6aee:Hor

counia,rsor ocnrvoaga

2263 465000 oCTAJIE AOTAIII,IJE H TPAHCOEPTT (2264 + 2265\ t06,426 88,9s2

2264 465 I 00 Scra,re'rercyhe AoT auuje u rpanc$epll 106,426 88,952

2265 465200 Jcra.re rcannT a,rne Aoraultje r.r rpancrleplr

2266 470000
CO(I'IJAj'IHO OCIIYPAILE I{ CO(UJAJIHA
3ArrrTr{TA (2267 + 227 r)

17 )q) 63,262

2267 471000
TIPABA U3 COUI,IJA,'IHOT OCI4IYPATbA
(OPTAHII3AUI{JE OEABE3HOI CO(I{JA,'IHOI
OCIIYP.AILAI bn 2268 t o 227 0't

2268 471 I 00
llpasa us coqujarnor ocurypama noja ce ucnlahyjy
HenocperHo AoMahuucraINaa

2269 471200
lpara n: coquja,rHor ocurypana roja ce ucnnahyjy

{eIocDerHo nDvxaouuMa vcJlvra

2270 471900
fpauc$epn ApyruM opraun3aqujaua o6aoesuor

;oulriarnor ocunDaEa 3a aonpltHoce 3a ocrrrlparbe

2271 472000
HAKHAAE 3.A COI.(I{JA"THY 3AIIITI{TY I{3
BYUETA (os 2212 po 2280)

11 )q) 63,262

2272 472100 Hanuaae lrs 6yuera y c,'ryrajy 6olecru !I HHBaJII{aHocrI{

2273 472200 HarHa4e u: 6yue'ra sa nopoAuJ'bcKo orcycrBo

2274 472300 Haxsaae nr 6ygera:a aeuy il nopoAr.Iqy 15,986 ll,47c

2275 472400 Haxua4e lra 6yge'ra sa cryraJ He3anoc;IeHocrll

2275 4',72500 Srapocue H nopoAr4qHe nensuje ns 6yuera

227',| 472600 Harcna,4e H: 6yuera y cn)lrajy cupru
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2278 472704
Haxna"qe us 6yuera:a o6pa3oBame, I(ynrypy, HayKy r.r

cnonT 50,788 37.06s

2279 472800 Haruage us Syuera:a craHoBalbe r{ )Kr.rBor

2280 472900 )craae Haxsaae lra 6yuera 6,518 14,727

2281 480000
OCTAJ'III PACXOAI{
i2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 229 4 + 2296)

106,947 91.419

2282 481000
(OTAUIIJE HEBJIAAIIHIIM OPTAHId3AIII{JAMA
12283 + 2284)

101,236 89,856

2283 481 100
.{oraqrje nenpor}urnnu oprau usauujaua roje nplrxajy
noMoh loNaahuHcrsuNaa

2284 481900 fio'raquje ocra,ruu uenpo$uruuu uncruryqujaua 101,236 89,866

2285 482000
TIOPE3I,I, OEABESHE TAKCE I{ KA3HE
(ox 2286 ao 2288)

5,711 1,48 8

2286 482 I 00 Ocra::lr nope:n 3,018 253

2287 482200 O6asesHetaxce 2,688 1"20C

2288 482300 HosqaHe ra3He 5 35

2289 483000
HOBII.A.HE KA3HE I{ IEHAJII{ ilO PEI]IEIbY
cvAoBA (2290) 65

2290 483 I 00 Hosqaue Ka3He r.r neHanu no peuerby cyAoBa 65

2291 484000
H,AK}IMA' IIITETE 3A IOBPEAE ITJTI{ IIITETY
}IACTAJ'IY YCNEA E'TIEMEHTAPHI{X HETIOTOAA
IIJIII NPYTMX IPI,IPONHIIX Y3POKA (2292 + 2293\

2292 484 100
Haxuaaa rurere 3a noBpeae unu urery ycJreA

eneMeHTapHux Henoro.qa

2293 484200 Haxuaaa ru'rere or ilt B,,!aqu

2294 485000
HAKHMA TIITETE 3A TIOBPEAE I{JXU IIITETY
HAHETY OA CTPAHE APXAB}II{X OP|AI{A
(229s)

2295 485 100
Haruaaa rurere sa rroBpeae nrfi mrery HaHere oA crpaHe

ID)I(ABHT'X ODIAHA

2296 489000

PACXOAI{ KOJI4 CE OI,IHAHCI'IPAJY I{3
CPEACTABA 3.{ PEAJ'II3AIII{JY
HAUIIOHAJ'IHOI I'IHBECTI'IIIIOHOI IIJ'IAHA
(2297\

2297 489 I 00
Pacxoau xoju ce QuHaHcr.rpajy n: cpe4craoa:a
peanlrsaur.rjy Haur.roHiurHor r{HBecruquoHor nnaHa

2298 500000
II3AAUII 3A HEOUHAHCIIJCKY I{MOBHHY
(2299 +2321 + 2330 + 2333 + 2341)

455,947 302,30C

2299 510000
OCHOBHA CPEACTBA
(2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)

455,947 302,30C

2300 51 1000
3TPME I{ TPADEBI,IHCKII OEJEKTI,I
(oa 2301 Ao 2304)

303,207 219,663

2301 5lll00 Kynoouna :rpaaa u o6jexara 161

2302 511200 I,lsrpagma srpa,Ea rz o6jerara 2,013 3,008

2303 5 l 1300 Kannrarso oApxaBaE e 3rpaaa u o6jexara 300,853 2t6.399

2304 5il400 flpojemrHo fl JraHupalLe 180 256

2305 512000 MAIUI,IHE tl OtIPEMA (oa 2306 ao 2314) 8,896 19,479

2306 512100 Onperua:a cao6pahaj 2,063 7,988

2307 512200 Agr'lrHr.rc'rpaT nrHa onpeMa 5,82C 6,657

2308 512300 Onpena :a no,,lonpuBpeAy 3,762

2309 512400 Onpeua sa sarurtlTy xrrBorHe cpe.{xHe

2310 5 I 2500 MeAnuaucra n la6oparopr.rjcxa onpeMa

I231 512600 Onperr.ra sa o6pasoBaH,e, HayKy, Kynrypy I,I cnopr 6sc t,072
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2312 512700 )npeua sa aojcry

2313 5 12800 )npeua :a jarHy 6es6e.qHocr 9C

2314 5 12900
JnpeMa 3a rlpou3BoAr6y, MoropHa, HenoKperHa ,t

ICMOTODHA ONDEMA
273

2315 513000 fCTAJIE HEKPETHIIHE I,I OTIPEMA (2316) 143,832 63,1 58

2316 5 13 100 )cra,re HerpenruHe u onpeMa 143,832 63,i58

2317 s14000 KYJITI{BIICAHA I{MOBIIHA (231 8)

23 l8 5 14100 (y,rrralrcaua HMoBr{Ha

2319 5l 5000 TEMATEPI,IJAJ.IHA LIMOBITHA (2320) t2

232() 5t5100 Jeuarepuja,rHa nuoouHa T2

2321 520000 }AJ'IUXE (2322 + 2324 + 2328\

2322 521000 roBHE PE3EPBE (2323)

2323 521 100 Po6ne pesepae

2324 522000 3A,III{XE IIPOI,I3BOAILB, (ot 2325 ao 2327)

2325 522r04 3aluxe uarepr.rja:ra

2325 522200 3aruxe Hegonpu:eHe npou3Bo.4ILe

2327 522300 3alnxe roronux npofi3BoAa

2328 523000 3AILIXE POBE 3A AA,'by IPOAAJy (2329)

2329 s23100 3aruxe po6e:a 4a"'ry npogajy

2330 530000 IPATOUEHOCTTT (2331)

2331 s31000 IPA|OTIEHOCTtT (2332)

2332 531100 {paroueHocrn

2333 540000 IPIIPOAHA lrMOBrr]rA (2334 + 2336 + 2338)

2334 541000 ]EMJbr,rrrrTE (2335)

2335 541 100 ielr,urure

2336 542000 PvAHA EO|ATCTBA (2337)

2337 s42 1 00 Konoail

2338 543000 ruyME r{ BoAE (2339 +2340)

2339 543 100 IlIyue

n4a 543200 Boae

2341 550000

rlLqr-urlAflLl/r.,Ll(.q tllvrt l,-[lrlA r(t .rA Lt1
@I,IH,{HCI{PA II3 CPEACTABA 3A
PEAJ'II'I3AUI4JY IIAIII{OHAJIHOT
IdI{RE''TI,TIII,I'-TIIr,T. II II A II A /?11''I

2342 551000

HEOTIHAHCI{JCKA IIMOBI{}IA KOJA CE
OI,IHAHCI{PA T{3 CPtrACTABA 3.A

PEAJ'II'I3ATII{JY HAUI{OHAJIHOI
HHBECTI{UIIOHOT IIJ'IAHA (2343)

2343 55 I 100
He(lnraHcttjcra uuoouua roja ce r[uuaucupa us cpeAcraBa

sa pealr.rsaulriy HaunoHaurHor nHBecrr,r.uroHor nJraHa

YTBPBIIBAIbE PE3YJITAT,d IIOCJ'IOBAIf, ,d

2344
Bnurax nprxoga ll nprrMflrr,a - 6y[ercxr cyr[nuur
(2001 - 2129\ (oII s434)

t78,245 238,314

2345
Marsax npnxo4r u [pllMarla - 6y[ercxu aeQnqur
(2129 - 20011 {oII s43s)

\
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I 1 3 4 5

2346

(OPIIIOBAIbE BTIIIIKA, OAHOCHO MA}bKA
IIPI4XOAA I{ rXPI{MAILA (234',7 + 2348 + 2349 + 2350

F 2351)

2347
fleo uepacnope!eHot BLttrlKa npHXoaa I'r npHMaILa 143

paHujux ro4nna roju je ropr'ru-rheu ra noxpnhe pacxoga u

ugaarara rercyhe roalrue

2348
[eo nonuauux cpeacraBa aMoprnsauuje r<oju je ropltulheu

ra na6aory ire$uHaucujcre r'lMoBIrHe

2349
,{eo npenetnx He}'rpoueHnx cpe.4craBa tl3 paHI.{llx

roauHa xoplruheu :a nonpuhe pacxoaa n tlega'rara reryhe

2350
4aHoc pacxoga u usgarara:a Hetpuuancujcxy HMoBHHy,

bunaucupanux M3 Kpe,ql'rra

2351
H:uoc npnoaruaaulloHHx nptzMaH,a ropuruheu ea noxpHhe

Dacxora u ugaarara'reryhe roAI'IHe

2352
TIOKPIIhE I,I3BPIIIEHI{X II3AATAKA I,I3

TBKyrurx nPgxoAA I,{ [PrrMAIb.A, (2353 + 2354)
99,846 166,774

2353

y'rporueHa cpeacrsa rexyhtrx fipuxo.qa ]l npnMalsa oA

rpogaje ue$nnaucrjcre ntvtoeuue :a orn,lary o6aae:a no

2354
V'rpoureHa cpe4crna rexyhux rtpHxoaa I{ ttpIMarLa oa

npo.qaje He$IrHancujcxe ttruoeuue sa Ha6aary Sr'traucujcre
I-IMOB14HC

99,846 166,774

2355 32ll2l BTIIIIAK IIPIIXOIA I,{ IPI{MAIbA. _ CYOIIUI,IT
(2344 + 2346 - 2352) nr.u (2346 - 2345 - 2352)

78,399 71,,540

2356 321122
MA.rbAK IIPIIXOAA U rIPI{M.ArbA - AEOI'IUI{T
(2345 - 2346)

2357

BI,IIIIAK TIPUXOAA I{ TIPUMAIbA - CYOIIUI,IT
(3A TIPEHOC Y HAPEAHY IOAIIHY)
(2358+2359=2355)

78,399 71,54{

2358
[eo euurra npuxoaa Lr fipilMa]ba HaMeHcKlI onpeae,tseH 3a

rapeaHy roar.lH)
78,399 71,54(

2359
Hepacnope!eur.r Aeo BHttrKa rtpl{xo,qa il np['lMama 3a

rrpeHoc y HapeAHy roIHHy
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F{A3I{B KOPI4CHHKA EYUETCKHX CPEACTABA

IIOITYISABA YIIPABA 3A TPE3OP - OI4JIPIJAJIA

HaArexuu

A?rpeKTHU

KEC

fapaa lItra6au

CET4IIITE IIIa6au MATI,ITIHI4EPOJ O7I7OO33

II,{E 100084635 6POJ [IO,ryAr{yHA 840-10640-24

F{A3I4B HAAMXHO| roTPEKTHOT KOPI4CHI4KA EYUETCKHX CPEACTAB.A

(I{onymara caMo uHAI,IpeKTHIT KopI,IcHI,Ix 6yuercrux cpeAc'raea)

BrrJrAHC TTPLIXOAA U
y nepuo.{y oA 1.1.2013. Ao

PACX()AA
31"12.2413. foAr4H€

(Y xn:r,a.qaua ruHapa)

U3HAKA

on
Bpoj

KOHT'
Onuc

[{cHoc

Iloerxoasa roAHHa Tervha roalrHa

1 2 3 4 5

2001
TEKynI{ IPI{XOAII il IIFI{MAILA OA IPOAAJE
HEOIIHAHCT{JCKE ITMOBI{HE (2002 + 2104)

2,649,120 2.599,389

2402 700000
tEKvhI{ ilPnxoAl{
nZ003 + 2047 + 2057 t 2067 + 2092 + 2097 + 2l0l\ 2,649,120 2,599,389

2003 710000
TOPE3I{
2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 +

1040)

1,869,341 r,787,285

2004 71 1000
IIOPE3 IIA AOXOAAK, A06I,IT I{ KAII,ITAJIHE
IOEIITKE (on 2005 ao 2007)

1,472,025 1,379,463

2005 7l 1 100
flopesu lra aoxoAaK H Kanr{railHe aoSlrrre roje n:iahajy

rhlrgr.rqxa :ruua
1,472,025 1,379,463

2006 711200
flopesn Ha AoSur u Kanllra,lue Ao6r.rtr<e xoje nnahajy

noeaweha tt rpvra npaBHa nl{ua

2007 7l 1300
floperu Ha goxo4ar, go6ur tt ranu'raaue ao6u'rxe xoju ce

He Morv Da3BDcra'ru ,rsMehv 6uslrqItux u rIpaBHux rilqa

2008 712000 rroPE3 HA OOHA 3APAIA (2009) J

2009 7tzloCI [Iopee ua $oug sapa4a 5

2010 713000 [OPE3 IIA IIMOBIIHy (oa 2011 ao 2016) 232,806 258,588

2011 713 100 Iepuo4ll.rHr.r nope3rr Ha HenoKperHocrt{ 151,091 171,953

2012 713200 llepuogr.ruul.r nope3lt Ha Hero HMoBI'IHy

2013 7 13300 flopesn ua eaocraBturlrHy, uac:refe u norutoH r0,692 5,748

zAt4 713400 flopesu na tfuuancujcr<e Il KanurzrnHe rpaHcaKua;e 70,998 80,976

2015 7 13500 [pyru jeaHorparHu uope3H Ha IrMoBIlHy

2016 7 l 3600 lpyrlt nepuo4uuHll nope3x Ha [MoBtlHy 25 n

20tx 714000
[OPE3 HAAOBPA II YCj'IYIE
'oa 2018 ao 2022)

118,794 90,693

2018 714100 )nuru nopeau ua go6pa r.r YclYre

2019 714300 (o6ur tfncxanHltx MoHonona

2020 714400 flopesu na uoje4[rHaqHe ycJlyre 2,029 3,433
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Bpoj
KOHTA

Onuc
llsuoc

flnerxoaua roAHHa Tervha roauHa

2 3 4 5

2021 7 14500
[ope:r, ra*ce Lt HaKHaAe ua ynorpe6y ao6apa, Ha Ao3Bony

na ce .no6oa vnorpe6,sasaiy url'l AeilarHocrrl o6aa"rajy
116,765 87,260

2022 7ru604 (pyrr nopesa na go6Pa ll YclYre

2023 71 5000
IOPE3 H.A MESYHAPOAHY TPTOBI,IHY I'I

TPAHCAKIIIIJE (ot2024 to 2029)

2024 715100 -{apune u gpl, e yrosue aaN6uue

2025 '115200 flopeau ua utoos

2026 71 5300 ,{o6ur n:ao:Hux uJllr yBo3HHx MoHonona

2027 7 I 5400
[o6r, no ocHoBy pa3ntrKe tl:rrrely rynornor u npoaajHor

reBu?Hof KvDca

2028 7 1 5500 Ilopesra na npoaajy HJIII KynoBnHy AeBH3a

2029 71 s600 [pyrlr nop*r.r na uelynapo4ny rproBl,Hy l'I rpaHcaxquJe

2030 716000 IPvrlI [oPE3I,l (2031 + 2032) 45,716 58,436

2031 7 l 6100
qpymop*, Koje ucKrE) {I'IBo n:rahajy npegl':eha,

1trHOCHO trnetr\3eTHL{lII{
45,716 58,43(

2032 '716200 4pyrn nopestl r,oje n:rahajy ocrala nrlua luH rcoju ce ue

uory !t.4eHrt-l6rrogaru

2033 717000 AKUII3E (oA 2034 ao 2039)

2034 717100 Arqu:e Ha aepuoare ua$re

2035 717200 Arqu:e ua 41'nancre nPePa!eruue

2036 717300 Axuilge Ha anroxo.nxa naha

203',l 717404 \xunae na ocnexasajyha 6eganxoxonHa nuha

2038 7 17500 \rqr.r:a na xar[y

2039 '117600 lpyre axquse

2040 719000

rnauorpnrull [oPE3 HA EKCTPA IIPO(DIIT I{
OKCTP.A TIMOBIIHY CTEIIEHY KOPIIIIIhETbEM

tIoCEEHlIx roroAHocrll (94?qq49 20tr)-
2041 719100

["paa ,a a"lr"a"tc A"6rrr I'I KanlrranHy Ao6lt'r uaT eper dlusuurltx

[ulla

2042 719200
[opa, na AotoAur, go6llr u rcantl'ralny ao6l'lr Ha reper

nnenvreha n ocraJlIrx npaBHrlx nltqa

2043 7 I 9300
fiopo,u go*oaur, Ao6r'r, lI rcanuralny ao6ur

HeoacnoDe.[t'IB ltlvehy 6l,tsuqxux ll npaBHl.rx JII{ua

2044 7 l 9400 )c'ra,ru je,qHorparHH rrope3ll Ha lIMoBtlHy

2045 7 r 9500
6;r, n6f,;, -j" rr"h"Jy rcKrByilBo npeayseha r.r

NDEI\4ETHUU14

2046 719600
)craau nopesu roje n.:rahaly 4pyra ruru

reuaeHtnduxosaHa rnua

2041 720000 couIIJAnHrI AOIPI{HOCI{ (2048 + 20s3)

2048 721000
toupnuocn :A COIIIIJAIHO OCI{TyPAILE

ot 2049 ao 2052)

2049 721100 [onplrHocu :a coquja,nuo ocurypa]+,e Ha reper 3anoc:IeHI'Ix

2050 721200 .(onpr.ruoclr sa cour.rjanHo ocrlrypame Ha reper nocroaaBaqa

2051 721300 A"rprr"clt .*"urJ-Ho oclir)?a*e n,.rqa rola o6an'ruajy

caMocraJlHy aeJIaTHOCT I.{ He3anocJleHIII r4Uq-

2052 721400
q-prno", sa couujalso ocnrypane roju ce He Mory

IMBDCTATI,t

2053 722000
OCTAJ'II'I COUIIJAJIHI{ AOTIPIIHOCI4
toa 2054 ao 2056)

2054 722100 loqr.tj aruu .{onplrHoc14 Ha reper ocll rypaHl{Ka

2055 722204 Iour.rjalsu AonplrHoct nocnoAaBaua

2056 722300 Hunyrrpaull coulr3anHr{ AonpnHoct'l
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U3HAKA

oII
ttpoJ

KOHTA
Onnc

I{rHoc
flnerxoana rofluHa Texyha roAnHa

I 2 3 4 5

2051 730000 IOHAUI{JE I{ TPAIICOEPI{ (2058 + 2061 + 2064) 417,392 435,63C

2058 731000
qOHAUI,IJE OA IIIIOCTPAHIIX IPXTABA
12059 + 2060)

2059 731 100 Iexyhe aonaqr.rje oA l.ruocrpaHI.{x ApxaBa

2060 731200 (anlrra.rue aonaquje oa ItHocrpaHux apxaBa

206t 732000 IOHAUT{JE OA MERYHAPOAHIIX
)PrAHtr3AUrrJA (2062 + 2063)

2062 732100 [eryhe aouaqrde og nelyuapo.aHux oprauu:aquja

2063 732200 (anlrranue aonaqilje og N,telyHapogultx opnauu:aqltja

2064 733000
TPATIC@EPI{ OA APYI"UX HI,IBOA BIACTI4
:2065 + 2066)

417,392 435,630

2065 733 I 00 Ienyhu rpanc$eplr oa apyrux HnBoa BJIaoTLI 416"392 428,321

2066 733200 Kanrlra,rsu tpauc$epll oa Apyrux HHBoa BJIacrlI 1,000 7,30s

2067 740000 APYII{ IIPUXOAII
(2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)

362,387 376,474

2068 741000 IPIIXOAL{ OA I{MOBI{HE (oa 2069 ao 2074) I 10,852 t76,262

2069 741 100 Kauare 5,208 5,1 8i

2070 741200 Iusu.qeuAe

2A7t 741300 .Ios,Ia.rerLe npuxoaa oA KBa3t{ Kopnopaun.;a

2072 741400
.Ipltxo.q o.q raMoBr{He (oJI4 npullaaa tlMaoIIHMa noJl[ca

2073 74r500 laxyn nenpor:oeAeHe IrMoB!iHe 105,644 t't1,475

2074 741600 Duuancujcxe npoMeHe ua $tluaHcu.;cxr'tr.t Jlu3t{H3IrMa

2075 742000
TIPIIXOAII OI IPOAAJE AOEAPA I{ YCJ'IYIA
(ot2076 to20'19\

230,531 172,459

2476 742100
flpnxogn on npo,qaje ao6apa u ycnyra HnlI 3aryna oa

crDaHe rDxlnxH Hx opraH urauu ia
484 67

2077 742200 Tarce u naxnaae t95,127 137,892

2078 742300
)nopegre npo4aje.qo6apa u ycnyra KoJe Bprle apxaBHe

{erDxr,rllHe iernnuue
34,920 34,50t

2079 742400 {lrny'rupaue npoaaje 4obapa tl yc:ryra

2080 743000
UOBTIAHE KA3HE II OAY3ETA. TIMOBIIHCKA
KOPIICT (oa 2081 ao 2086)

20,121 26,081

208 I 743100 lplrxoAu oa HoBqirHLtx Ka3HI.r 3a KpuBaqHa aera

2082 743200 flplrxo4lr oA HoBqaHux Ka3HH 3a npt4BpeaHe npecryne

2083 743300 flpr.rxo4r.r oa HoBrraHHx Ka3HL 3a flpexplxa1e 20,121 26,081

2084 743400 flpnxogu oA neHana

2085 1$504 flpuxo4u oA oAy:ere HMoBI4Hcxe Koprtcrll

2086 743900
Ocra:re uos.raHe Ka3He, neHairl.r II npuxoatl oA oA)3ere

I.{MOBI'HCKE KODI-{CTII

2087 744000 AOEPOBOJT,IIII TPAHCOEPI{ OA OI{3I'I[IKI{X U
IIPABHTTX JII{UA (2088 + 2089)

400

2088 744140
Texyhlr .qo6poooruu rpaHct[epu o4 rlnlllvxtlx H npaBHI'lx

JIIIUA
40i

2089 744200
Kanuraml.r go6poeorun rpauct[epn o4 Qltsnvrcl'tx tl

NDABHI,IX JII{UA

2090 745000 VIEIIIOBI{TI{ I4 HEOAPEEEHI,I IPIIXOAI,I (209 1) 883 1,272

2091 745 I 00 Vleruosuru lr Heo4pefenu npHxoat 883 1,272

2092 770000
MEMOPAHAYMCKE CTABKE 3A PE@YHTAIII{JY
PACXOAA (2093 + 209s)

2093 771000
MEMOPAHIYMCKE CTABKE 3A PEOYHAAUIIJY
PACXOAA (2094)
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OsHara

otI
bpoJ

KOHTA
Onuc I{snoc

flDerxoaHa ro.lHHa Texvha ronrrHa
I 2 3 4 5

2094 771100 Meuopaugyrucxe cratre sa pe$yHAaqujy pacxo4a

2095 772000
MEMOPAHAYMCITE CTABKE 3A PEOYHAAIIIIJY
PACXONA II3 TIPETXONHE TONIIHE (2096)

2096 77210A
MeuopaHgyucre craexe sa pe<[yugaqujy pacxoga nr
IDCTXONHE TONI,IHE

2097 780000
TPAHCOEPI,I II3MERY EYUETCKIIX
KOPIICHIIK,d HA I,ICTOM H'IBOY (2098)

2098 781000
TPAHCOEPI{ II3MEDY BYUETCKI,IX
KOPI4CHT{KA HA I{CTOM HLIBOy (2099 + 2100)

2099 78r r00
TpaucQepn usrr.rely 6ygercxlrx Kopr.rcHnr(a Ha ucroM
guBov

2100 78 1300
fpauc$epn nsvely oprauusaquja o6aaesnor coqllja.nuor

)clrrypalta

2t0t 790000 muxolrr [r3 EyuErA (2102)

2102 791000 IPI{XOAr{ r{3 ByUETA (2103)

2103 791 t00 lpaxo4u us 6ygera

2104 800000
IIPI{MAIL^A OA IPOAAJE HE@I4HAHCIIJCKE
iIMOBI{HE (2105 + 2112 + 2tt9 + 21221

2105 810000
TIPI{MAIf,A OA TIPOAAJE OCHOBHIIX
cPEncTABA (2106 + 2108 + 2110)

2106 81 1000
NPI,IMAILA OA TIPOAAJE HEIOKPETHOCTI4
(2107\

2107 811100 flpuua*a og npo4aje uenorperuocru

2108 812000
IIPI{MAISA OA TIPOIAJE IIOKPETHE I,IMOBIIHE
(2r09)

2109 8 121 00 flpuuan a og npo4aje norperHe IrMoBr.rHe

2tt0 813000
TIPIIMATbA OA IPOAAJE OCTAJ'II{X OCHOBHI{X
CPENCT,A.BA (2I11)

2tfi 813 100 flpuvama o4 npo4aje ocraaux ocHoBHrrx cpeAcraBa

2tl2 820000
IIPI{MAILA OA TIPOAAJE 3AJII{XA
(21t3+2115+2117\

2113 821000
IIPIIMAI6.4, OA TIPOAAJE POEHI{X PE3EPBII
(21,14\

2t14 821 100 lplruan a og npogaje po6unx pesepau

2tt5 822000
TIPHMAIbA OA TIPOAAJE 3AJ'IIdXA
TIPOT{3BONIbE QII6I

2tt6 822100 flpuuau,a ol npogaje sa,ruxa nporr3BoArle

2'.1't7 823000
TIPIIMAIbA OA TIPOAAJE POEE 3A AAJIbY
nPonAJy (2118)

21 l8 823 l 00 Ipuuama og npo4aje po6e sa.qary npogajy

2ll9 830000
IIPtr{MArbA OA IPOIA.IE APAIOUEHOCTT.T
(2120)

212A 831000
TIPI{MAILA OA IIPOAAJE APAIOIIEHOCTI,I
(2121\

2r21 83r 100 flpuvana o4 npo4aje 4paroqeuocrn

2122 840000
TIPI{MAILA OI TIPOAAJE IIPUPOAHE trIMOBIIHE
(2123+2125+2127\

2123 841000 IIPHM.dILA OA TIPOAAIE 3EMj'LUIITTA (2124)

2124 841 100 flpuuama og npo4aje leu,'ruura

2125 842000
TIPI,IMATbA OA IPOAAJE IIOA3EMHI{X EJ'IATA
(2126\

2t26 842104 flpuruama og npogaje no4selrunx 6lara

2127 843000 IIPIIM,A.rbA OA TTPOAAJE rrryMA r.r BOAA (2128)

2128 843 I 00 flpunama oa npo4aje uryr,ra lr ao4a

2129
TEKYTTII PACXOAII II H3AAIII{ 3A
HEOLIHAHCIIJCKy IIMOBIIHy (2130 + 2298)

2"470,331 2,35s,212
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Ognara
OTI

$poj
ICOHTA

Onuc
Idruoc

llDerxoaua roErrr!& Tercvha ro,[rrHa

I 7 3 4 5

2130 400000
TEKYhII PACXOAI,{

:2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)
2,016,487 2,065,258

2t3t 410000
PACXOAI{ 3A 3AIOC,'IEHE
(2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2115 + 2147 + 2149 + 2l5l)

571,84t 597.13(

2132 411000
[J'IATE, AOAAIIII I{ HAKIIME 3AIIOCj'IE}IIIX
(3APME) (2133)

453,28i 485,991

2133 41 I 100 flla're, rorauu rl ]raxHaae 3anocneHl'tx 463,28i 486,991

2134 412000
COUT{JAJIHII AOIIPIIHOCI{ HA TEPET
IIOCJIOAABIIA (oq 2135 ao 2137)

82,028 86,62(

2135 412100 [onpuuoc :a neurujoro la ]IHBa,'ILIAcKo ocu rypa]Le 68,625 73,314

2136 41220(t (onpunoe :a sgpaBcrBeHo oc14r)?alLe I I ,910 12,001

2137 412300 lonpunoc 3a lre3anocJreHocr I 4q1 1,305

2138 413000 r{AKrrME v HATyPI{ (2139)

2139 413 100 r{aruaqe y uarypu

2L40 414000
SOUII,IAJII{A AABAIbA 3ATIOCJIEHIIMA
.on 2141 Ao 2144)

7,449 7,364

2141 414100
4cn.[ara HaKHaAa 3a BpeMe oacycrBoBaEa c nocna Ha

renm dtopnona
387 102

2142 414200 Pacxoalr sa o6pa:onarse aeue 3anocJleHLIx

2143 414300 )rnperr.rnune u nouohlr 2,30't 2,708

2144 414400
llolroh y ueAuulrHcKoM reqel6y 3anocreHor IfilI qJraHoBa

\DKe noDo.rruue u rovre nouohn 3anoc.rreHoM
4,755 4,554

2145 41s000 HAKHME TPOIIIKOBA 3A 3AIOCJIEHE (2146) 6.217 t0,674

2146 415100 Harua,ae'rpourroBa 3a 3anocJIeHe 6,217 10,674

2147 416000
HA|PAIE 3ATIOCJIEHIIMA II OCTAI'III
rrocEEHr4 PACXOAT{ (2148)

12,460 5,219

2148 416100 Harpaae 3anocJreHr{Ma }I ocrann noce6un pacxoa}i 72,460 5,21t

2149 417000 TIOCIAH I,{TI KM AOAATAK (2 I 50) 408 26t

21s0 417100 floc,raHuqxu noaarax 408 262

2l5t 4r8000 CYNI{ JCKI,I AOAATAI( (2 I 52)

2152 418100 lyAujcxrl ao,qarax

2153 420000
KOPIIIIIhEIf,E YCJIYTA II PO6A
'2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)

521,A36 s90,280

2154 42I000 CTAJIHI{ TPOIIIKOBII (oq 2155 ao 2161) 68,211 69,992

2155 421100 Iporuxonu nJlarHor npoMera u 6auxapcrux yc:ryra 7,072 7,982

2156 421200 Eneprercxe yclyre 38,442 35,908

2157 421300 KolryHaaue ycryre 7,838 n,69C

2158 42t400 Yoryre rolryuuraquja 10,038 9,31

2159 421500 Tporuronu ocrrrypalLa 1"86t 1,91[

2160 421600 3axyn uuoouue rr onpeMe 74( 383

2161 421900 )cra.ruT poruxonu 2,215 2,788

2162 422004 IPOIIIKOBI4 IIyTOBAILA {oa 2163 to 2167\ 3,888 4,406

2163 422100 fpourxonn crloN6eHltx n)"roBarLa y 3eMJb14 ) )\') 2,469

2164 422200 fporurouu cryx6euux n)'roBalLa y nHocrpaHcrBo 1,485 1,898

2165 422304 lpourronu [],roBaE a y oKBHpy peAoBHot pa,{a 66 22

2166 422400 fpou:roan flyroBa]ba yqeHIrKa

2167 422900 )cranu'rpourxonu rpaHcnopra 85 t7
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KOHTA
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flnerxoana ro.urlHa Texvha roAIrHa

) 3 4 5

2168 423000 YCJIYIE IIO YIOBOPY (oa2l69 rc2176) 91,245 57,898

2169 423100 Aguuuuc'rparneHe Ycryre
2,329 581

2170 423200 Kortrnjl,repcre yclYre 5,383 , <ro

2171 423300 /c:ryre o6parorau a It ycaBpuaBalsa 3anocneHI{x 2,150 354

2172 423400 Vc.nyre untfopuucama 37,406 I1,091

2173 423500 Crpyrue yclyre 5,443 6,5s8

2174 423600 y'c.nyre sa .4orraahuHcrBo L yrocrllTercrBo 54 r23

2175 423700 PenpeseHraunja s,132 3,49(

2176 423900 )crare onure YclYT e 33,348 33,16(

2177 424004
CIEUIIJAJ'III3OBAHE YCr'IYf E
lot2178 m2184\

203,077 233,574

2178 424104 lorsonpunpe4ue YclYre

2179 424200 Yc:ryre o6pa:orama, KyJlrype l, cnopra 80,905 108,073

21 80 42$04 Meguquucxe yc.nyre 1,57 4 34s

218 I 424404 y'cryre ogpNauama a)"ron)"reBa

2182 424500
y'c.nyre ogpxaralLa HauHoHaJIHlrx Iap(oBa I npnpoaHLx

roBpru l4 Ha

2183 424600
Yc,lyre ouyaaoa xllBorue cpeAlrHe, Ha),'Ke u reoAercke

VCJIVTC

8 I

2t84 424900 Ocrare cneuu ialll3oBaHe Ycnyre 120,590 125.140

2185 425000
TEKYNE TIOTIPABKE I{ OAPXABATbE

2186 + 2187)
104.712 t78,320

2186 425 I 00 Ienyhe nonpaere u oapxaBane 3rpaAa u o6jexara 101,870 t7 5,36f

2187 425200 Iexyhe nonpaere u oApxaBarbe onpeMe 2,842 2.952

2188 426000 \{ATEPI{JAJI (oa 2189 ao 2197) 49,903 46,09C

2189 | 426100 ArMuHucrparllBHI4 MarePItJa,'I 6,13 8 14,621

2190 | 426200 Marepnjanr.t 3a noJr,orpl.{BpeAy

2191 | 426300 Matepnjanr.r sa o6pa:ooaire H ycaBpuaBame 3anoclleHllx | 2'07 6 t,241

2192 426404 Marepr.rjarlr :a cao6pahaj I tS,lgZ 18,400

2193 426500 Marepujanra 3a oqyBarLe xI'IBorHe cpeAI'IHe H Hayl(y

2194 426604 Marepujantt :a o6pasoean e, Kynrypy !'I cnopr | 1 
'286

926

2195 | 426700 vlealtuuscru n :ra6oparopujcxr'r uarepuja:ru

2196 426800 \4areplrjanlr 3a oApxaBarbe xurltjeHe I'r yrocrt{relbcrBo N +'Oe S 3,64t

2197 426900 Matepujarr.r ga noce6ne uauene | 20,546 7,26i

2198 430000
a.llopruraul{JA r{ vrIorPEEA CPEACTABA 3A

PI.A (2199 +2203+2205+2207 +2211)

2199 431000
TNIOPTTATUUIJA IIEKPDTHI,IHA II ONPEME

oa 2200 ao 2202)

2204 43 I 100 Anoprusauuja :rpaga n rpa!enlnrcrr'tx o6jerata

220r 43 1200 AMoprH3auuJa onPeMe

2202 43 r300 \rnropruraqtrja ocrarl'lx HeKperHHHa Ir onpeMe

2203 432000
AMOPTI,I3AUI{JA KYJITI,IBI{CAHE OIIPEME
(2204\

22A4 432100 ArrropT nraqllja rcy:rruBilcaHe orlpeMe

2205 ,t33000 vrroTPEsA APATOIIEHOCTT{, (2206)

\
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2206 433 100 y'norpe6a,4paroqenocru

2207 434000
YIOTPEEA TIPUPOAHE I4MOBI,IHE
oa2208 ao 2210)

2208 434100 y'norpe6a seltrulrurra

2209 434200 y'norpe6a noarerrruor 5:rara

2210 434300 y'norpe6a uryrrra u aoEa

2211 435000
\MOPTU3AIII{J.4. HEMATf, PIIJAJ'IHE I{MOBIIIIE
2212\

2212 435 100 tuopru:aqnja xena'repujanue nMoB14He

2213 440000
)TIIJiI,dTA K.A.MATA T{ NPATEhII TPOIIIKOBI'I
|MyXI{BAIL A (2214 + 2224 + 2231 + 2233\

70,955 54,892

2214 441000 )TIIJ'IATA AOn4Anl{X KAMATA (ot2275 ao2223\ 70,955 s4,892

2215 441 100 )tn.nara xauara Ha 4ouahe xap'mje oA Bpe,EHocrM

2216 441204 hnnara xauaT a ocral.JlttM HI{BoI4Ma g,tacr}l

2217 441300
)rnrara xana, a .qonahuu jaaHuu {unancujcxulr
rHcrlrrvuuiaua

2218 441400 )tnltata xarvrara roMahuM nocnosHulr 6anraua 70,955 54.892

2219 441500 )rnrara xauara oc'ralun aorrlahu u KpeAr4TopuMa

222A 441600 Srurara xanara golrahnucT auua y rer'.rrsu

2221 441700 Crn:iara xaua'ra sa aouahe <[uHaucujcre aepuaare

2222 441800 ]tnnara rcalrara Ha rouahe r.teHnue

2223 441900 @uuaucujcre RpoMeHe Ha Suuauoljcrnm rn3rzH3HMa

2224 442000 OTIIJIATA CTPAHI,IX KAMATA (pa2225 aa2230)

2225 442100 3rn,qara ralra'ra na crpane xapruje oa BpeAHocrr.r

2226 442200 )rnrara ralrara crpaHrrM BraaaMa

2227 44n04 )rnrara xauar:a uynrr{JrarepaJrHr.rM r.rircturyqujaua

2228 442400 )rnlara xauara crpaHHM nocnoBHuu 6anrcalra

2229 442500 )rn:iara xauara ocraJrHM crpaHUM Kpe.[HTopHMa

2230 442600 )rnlara rauara ua crpaHe t[lruaHcujcre aepuoa're

2231 443000 OTTUIATA K.AMATA TIO IAPAHIIIIJAMA (2232)

2232 443100 )rnrara raua, a no rapaHqujana

2233 444000
IIPATEhII TPOIIIKOBI{ 3AIyI{IIBAILA
(op,2234 ao 2236\

2234 444100 HerarusHe K)?cHe pa3nrrKe

2235 444204 Kagge ga raumeme

2236 444300 Iarce roje nporrcrr{qy r{3 3ar}r(r.{BarLa

2237 450000 CyEBEHUIIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 259,668 269,107

2238 45r000
CYEBEHIIIIJE JABHTIM HEOI,IHAHCIIJCKI,IM
IIPEAY3EhIIM^A [I OPTAHI,T3AIII,IJAMA
(2239 +2240)

37.323 269.10i

2239 45 l 100
Ieryhe cy6nenur.rje jannru uer[uuaucuju<ur.r

roe-uwehuua lr oorauusauuiaN.{a
37,323 2s,384

2240 451200
Kann'raaue cl6reuuuje jannlru ueSuuaucnjcrlru
npe.ay:ehuna lr oprauusauuiaMa

243,723

2241 452000
CYBBEHIII{JE TIPIIBATHI,I M OI{HAHCIdJCKI,IM
IIHCTIITYUIIJAI/.A. (2242 + 2243'I

222,345

2242 452100
Texyhe cy6eenquje npunarnnn {uHancujcruu
uHcTnrvuuiaua

2243 4s2200 Kanura,rse cy6nenqraje npnBa:rHuM $uuanclrjcxurr.r uucruryunjalrr 222,345
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2244 453000
cyEBEHIIr,rJE JABHr{M OT4HAHCT{JCKr{M
ItHCTrrTyrIrrJAMA (2245 + 2246\

2245 453 I 00 fexyhe cy6aeuqr.rje jaouuu rfurancujcr<r.ru aHcruryquja*ra

2246 453200
Kanuranue cy6renquje januunr $nHaucujcrlru
luucrnryqujalra

2247 454000
CYEBEHUTIJE TIPIIBATHIIM TIPENY3EhI,IMA
'2248 + 2249)

2248 454t 00 enyhe cy6eeuquje nprrBarHuM npegyrehuua

2249 454200 KannrarHe cy6aeuquje npuoar:Hr.ru npegy:ehraua

2250 460000 AOHAUIIJE, AOTAUI{JE II TPAHCOEPI{
Q25l + 2254 + 2257+ 2260 + 2263) 413,170 399,69(

2251 461000 (oIIAIIIIJE CTPAHUM SnAAAMA (2252 + 2253\

22s2 461 100 Iexyhe gonaqnje crpaHr{M B;ra,qaMa

2253 46120A Kanura::ue .{oHaqr.rje crpauun BJraaaMa

2254 462000 TOTAIIIIJE MEBYHAPOAHI,IM
)PTAHI{3ATIHJAMA (2255 + 22s6)

2255 462t0A feryhe 4oraquje uelyuapo4Hr.rru opraHnsaqu jaua

22s6 462200 (anur:aaHe goraqtlje r'lefynapogHnu opraullsaqnjaua

2257 463000
TPAHCOEPI4 OCTAJIIIM HIIBOI{MA BJ'IACTH
2258 + 2259) 306,744 301,2',18

2258 463 100 Ieryhu tpaucQepn ocrarJrxM HHBorrMa Bnacrl, 300,197 291,956
2259 4$204 Kanura.nurl rpauc$eplr ocra,urrr.r H14Bor.rMa Bnacru 6,547 9,322

2260 464000 IOTAIIIIJE OPTAHT{3AIII{JAMA OEABBHOT
CoIIITJAJ'IHOr OCIIIyPATbA (2261 + 22621

2261 464100
Iexyhe gomquje opranr.rsaqrjava o6aoesHor coquja,rHor
)cHrypal6a

2262 464200
Kannra,rHe 4oraquje opranusaqujaMa o6asegHor
corluja:ruor ocunDana

2263 465000 f,cTAnE AOTAUTIJE 1I TpAHCOEptt (2264+2265J 106,426 98,418

2264 465 100 Oc'ra.ne rercyhe goraqnje u rpauc$epn 1a6,426 98,418

2265 465200 Ocra,re xanu'ra,rse Aoraulrje ra rpancQepr

2266 470000
COUI{JA,IHO OCI,ITYPATbE I,I COUIIJA,'IHA
3ArrrTr{TA {2267 + 227 1) 73,150 63,070

2267 471000
IIPABA [{3 COUIIJA,'IHOT OCIITYPAIbA
(OPTAHI,I3AUIIJE O6ABE3HOI COUI{JAJ'IHOT
OCIIIYPAILA) {or 2268 ao 2210)

2268 471 100
flpaua u: coquja.nHor oclrrypama rcoja ce ucnlahyjy
HenocpeAHo aoMahnHcrararua

2269 471200
flpaoa lr: coqnjanHor ocrrryparLa koja ce r.rcn:rahyjy

HenocpeaHo np)r(aoqu Ma ycnyfa

2270 471904
Tpanc$epil gpyruu oprauu:aqujaua o6asesuor
couuja.rsor ocurpama 3a AonpI.rHoce 3a oc,rryDalr,e

2271 472000
HAITI{AAE 3A COIII{JAJ'IHY 3AIIITIITY tI3
EYUETA (082272 

^02280)
73,150 $.07a

2272 4',72100 HarsaAe u3 6yuera y c,'rytajy 6olecru il ilHBaJll.r.qHocru

2273 472200 HarsaAe lr: 6yuera aa nopoAr.r:bcxo oAcycrBo

2274 472300 Harcuale ilg 6yuera sa aeuy r.r nopoArrqy 15,98( 11,47(
2275 47240A Harcua4e u: 6ygera:a c:r1raj uesanoc:reHocru

2275 472500 3rapocue u nopoAlrqHe neH:nje ut 6yue,ra

227',t 472600 Jaruage ue 6yuera y clyrajy cupru

\
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2278 472700
Haruaae us 6yuera sa o6pa3oBarre, KyJ'lrypy, Hayr(y H

cnopT 50,646 36,97t

2279 472804 Harua.qe lrs 6yuera:a craHoBalbe r{ xl.rBor

2284 472900 )cT a.:re naxuage ns 6yuera 6,518 14,622

2281 480000
)CTAJII{ PACXOAI{
'2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296\ 106,659 9l,083

2282 481000 TOTAITI{JE HEBJIMIIHUM OPIATII{3AIII{J^A.MA
2283 + 2284\ 101,206 89,761

2283 481 100
loraquje nenpo$nrHurrr opraHu:aquj alra moje npyNajy
roMoh .uorr{ahuHc'rsHrua

2284 481900 lotaquje ocrarn{M uenpo$urHr.rrvr uucrurylnjaua t01,206 89,761

2285 482000
IIOPE3I{, OEAEE3IIE TAKCE I,I KA3IIE
(ot2286 to 2288\ 5,453 1 1)'.)

2286 482100 )cralu nopesu 2,76t 244

2281 482200 S6ageare rarce 2,688 1,05(

2288 482300 Hogqase rague 5 22

2289 483000
HOBI{AHE KA3HE I{ TIEHAJIII flO PEIXIEILY
cyAoB.A (2290)

2290 483 I 00 {osqaue KanHe H neHanlr no pettremy cyAoBa

2291 484000
UAKHAAA I.IITETE 3A IIOBPEAE IIJ'II{ IXTETY
IIACTAJIY YCJIEA ETEMEHTAPHI,IX HEIIOTOAA
IIJIII IPYTUX ilPIIPOIHIIX Y3POKA (2292 + 2293\

2292 484100
Haxuaga urere 3a noBpeAe uJrH urery ycre.q

eJreMeHTapHr.rx Henof oaa

2293 484200 Haxnaga urere oA AuBJbar{H

2294 48s000
HAKIIAAA TIITETE 34, TIOBPEAE ITTI{ IIITETY
HAHETy 0.{ CTPAHE APXABHT.TX OPIAHA
(22es)

2295 485 I 00
Haruaga rurere 3a [oBpeAe tlru urery HaHere oA crpaHe

apxaBHux opraHa

2296 489000

PACXOAIT KOJU CE OI{HAHCI,IPAJY II3
CPEACTABA 3,4 PEAJIII3AIIIIJY
IIAItrI{OIIANHOT I{HBECTIIqIIOHOI IIJTIAHA
(2297\

2297 489 I 00
)acxogu rcoju ce $uuancupajy u3 cpeacraBa 3a

rea,ru:aqlrjy uaqHoHaJlHor rrHBecrurlr.roHor nJraHa

2298 500000
|I3AAIII{ 3A HEOI,IHAIICI{JCKY I{MOBI{HY
2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 453,844 289,954

2299 510000
OCHOBHA CPEACTBA
(2300 + 2305 + 2315 + 23t7 + 2319) 453,844 289,954

2300 511000
3IPAAE II TPABEBI{HCKII OBJEKTI4
(oa 2301 Ao 2304) 302,780 213,303

2301 511100 Klmou.rHa :rpaIa u o6jercara

2302 5 I 1200 I4srpaara orpaaa lr o6jerara I,903 3,008

2303 5l 1300 Kanuranuo o4pxaBarLe 3rpara x o6jexara 300,69i 210,039

2304 5 I 1400 lpojerrno nJraHnparLe 180 2s6

2305 512000 MAIIILIHE II OIPEMA (ot,2306 p^o2314) 7,232 14,229

2306 512100 Onperrra ra cao6pahaj 690 7,809

2307 512200 Agrr.runr.rcrparunHa onpeMa 5,820 5,86i

2308 5 12300 )npelra m no,tonpxBpeAy

2309 5t2400 )npeua :a saulrnry xr.rBorHe cpeAIHe

2310 5 I 2500 Meauquacrca u :ra6oparopujcKa onpeMa

23fi 512600 )npeua sa o6pasoBarbe, HayKy, Kynr)?y r cropr 414 553
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2312 512700 Snpertra sa aojcry

2313 5 I 2800 Onpeua sa jaouy 6er6eAnocr 90

2314 5 12900
Onpeua ra npousBoArLy, MoropHa, Henorperna x

HEMOTODHA ONDEMA
218

23'.15 513000 )CTAj'IE HEKPETHI{HE lI OIIPEMA (2316) 143,832 62,422

2316 513100 )cra:re HerpernuHe L onpeMa 143.832 62,422

2317 514000 KyJrTr{BT4CAHA r{MOBrrrrA (23 I 8)

23 l8 514100 Kym:ltoucana uuonnHa

2319 515000 HEMATEPIIJAJ'IHA IIMOBIIHA (2320)

2320 5 I 5100 Helrarepujarua ltlt oauua

2321 520000 IAJ'IIIXE (2322 + 2324 + 2328)

2322 521000 ?OBHE PE3EPBE (2323)

2323 521 100 )o6ue peaepse

2324 s22000 IAJILIXE IIPOIBBOIIbE (oa 2325 to 2327)

2325 522100 ianuxe narepuja,ra

2326 5222A0 lanlrxe HeAoBprueHe npott3BoAIse

2327 522300 3aritxe rorosrlx flpou3BoAa

2328 523000 3A,'Il4XE POEE 3,A AA,by IIPOAAJy (2329)

2329 s23 100 3anuxe po6e ra,qamy npogajy

2330 530000 IPAIOTIEHOCTI4 (2331)

2331 531000 IPATOUEHOCTIL (2332)

2332 531r00 {paroqenoc'ru

2333 s40000 IPIIPOAITA IIMOBI{HA (2334 + 2336 + 2338)

2334 s41000 lEMi'I'IIIIITE (2335)

2335 541 100 Jerurruurre

2336 542000 lyArrA BofArcTBA (2337)

2337 542 I 00 (onosu

2338 s43000 IIIYME I{ BOAE (2339 + 2340\

2339 543 I 00 lllyue

2340 543204 Boae

2341 550000

HEOIIHAHCI{JCKA IIMOBI{HA KOJA CE

OI{HAHCtr{PA I{3 CPEACTABA 3A

P EAJII{3AUI,IJY IIAUI,IOHAJIHOT
I'UDF/-TIITT'| f|IJTTl. N TIAITA /'1d'\

2342 551000

HEOfiHAHCTIJCKA IIMOBITHA KOJA CE

OIIHAHCI{PA XI3 CPEACTABA 3A

PEAJ'III3AUI{Jy HAIII{OHAj'IHOI
IIHBECTTIUTIOHOT nnAHA (2343)

2343 551100
He{lrHancujcxa nlaoeuHa roja ce <[nuancupa ur cpeacraBa

:a oea,rIsauHiy HauHoHanHor LrHBecrIut'{oHor nraHa

YTBPR}IBAIbE PE3YJITATA TIOCJIOBAISA

2344
Bxutam npuxoga Ir npuMarsa - 6yqercru cy$Ilqlrr
Q00t - 2129\ (of{ 5434)

t78,789 244,177

2345
Mamar npnxo,qa u lrplrMatr,a - 6yuercrn Ae$uunr
Qt29 - 2001\ (oII 5435)

)
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flperxoana roanHa Texvha roauHa

I 2 3 4 5

2346

(oPtlt OtsAlbtr BI,IIIIKA, 0AHOCHO MAtt KA
IPIIXOAA II IIPI{MAIbA (2347 + 2348 + 2349 + 2350

F 2351)

2347
Ieo HepacnopeDeHor BHrxKa npHxoAa H npHMar6a r.r3

>auujux roguna xojn je xopr.ruhen ra noxplrhe pacxoAa n

lgnarara rervhe roluse

2348 leo uonvauux cpeacraBa aMoprl{3aqnje rojll je xopuurheu

ra ua6aery ue$uuaucujcxe uMoBuHe

2349
leo flpeHeTr.lx He]rpoueHrrx cpeAcTaBa u3 paHuJr.rx

'ograna xopuurheH sa noxpuhe pacxoAa n usgaraxa reryhe
'otrHHe

2350
4snoc pacxoga n u:4arara:a netluuancnjcry uuonuHy,

blruaucupaunx u3 KDe.[r.rra

2351
4suoc npnearusaqfloHr.rx fipr{Matua ropuurhen sa norcpuhe

)acxoAa r.r ut4araxa reryhe rogune

2352
IIOKPI,I}E II3BPIIIEHI,IX I{3AATAKA II3
tEKyhr.rx IPIIX0AA I{ [PlrMArLA (2353 + 2354)

100,927 169,73t

2353

y'T pourena cpegcrBa reKyhrrx npuxona u npr4Marla oA

rpoaaje nerluuancujcxe auooune sa ornrary o6aoesa no
.ICNVTVMA

2354
/TpoueHa cpeAcrBa reKyRux npMxoAa H npHMarLa oA

tpo4aje neQr.ruaucujcxe anoruHe sa ua6aaxy <puHarcujcrce

{MOBHHE

100,927 169,73i

2355 321121
BIITIIAK TIPIXOAA I{ IPI,IMA}bA - CY@IIUI,iT
2344 + 2346 - 2352) wn (2346 - 234s - 2352)

77,862 74,44:

2356 321122
I'IAILAK IIPI4XOAA I{ IPI4MAILA - AEOLIUI{T
2345 - 2346\

2357
BIIIIIAK NPI{XOAA I{ IPIIMAIbA - CYOUqIIT
3A IIPEHOC Y HAPEAHY IOAIIHY)
2358+2359-2355)

77,862 74,445

2358 leo rnu:ra nplrxoAa r{ ilprrMalba HaMeHcKu onpeaeJbeH 3a

rapeAHy roAr.rHy
77,862 74,44:

2359
Jepacnopelenlr 4eo Br.{ruKa npHxo,Aa u fiprrMarba 3a

rpeHoc y HapeAHy roAnHy



HA3HB KOPHCHHKA BYUETCKHX CPEACTABA
fapaa [IIa6au

IONY}bABA YIIPABA 3A TPE3OP - @I4JII4JAJIA

HaAreNuu

Ar{peKTHr,r

KEC

CEAHIIITE UIa6au MATI4TIHHBPOJ 07170033

IIHE 100084635 EPOJ ITOAPAT{yH/ 840- 106 40-2 4

HA3I4B HAAnEXHOT AHPEKTHOT KOPIICHI4KA EyUETCKIIX CPEACTABA

(llorryrana caMo r4HAup eKrHI{ Kopl{cHrx 6yuercrrx cp e4craaa)

I43BEIITTAJ O KAIrITAJTHI,TM pr3AArIr{MA. r4 fIPrrMArbr,rMA
y replroAy oa 1.1.2013. ao 31.12.2013. roAI4H€

(v ilJba.tTaMa m4

OsHaxa

ofI
Epo.i

KOHTA
Onuc

lluroc
llperxoaHa rorlrHa Tercvha ro/IlrHa

I 2 3 4 5

3001 [Pr{MArtrA (3002 + 3027) 200.69: 100,029

3002 800000
IIPITMAII,A OA TIPOAAJE HE@IIHAHCTIJCKE
IIMOBIIHE (3003 + 3010 + 3017 + 3020)

3003 810000
NPI,IMATbA OA TIPOA{JE OCHOBHI{X
CPEICTABA (3004 + 3006 + 3008)

3004 81r000
IIPI,IMAIbA OA TIPOAAJE HBTIOKPETHOCTI4
(300s)

3005 8lll00 flpuruama o4 npo4aje uenorperuocru

3006 812000
IPIIMAIbA OA [IPO&AJE TIOKPETHE IIMOBIIHE
(3007)

3007 812100 flpuuarra o4 npo4aje noxperue IIMoBI{He

3008 813000
TIPIIMAIbA OA TIPOAAJE OCTA"'IIX OCHOBHI{X
CPE.IICTABA (3009)

3009 8 l3 100 [puruarsa oa npoaaje ocrzrJllrx ocHoBHHx cpeacraBa

3010 820000
IIPI{MAIbA OA IPOAAJE 3ANI,IXA
(3011+3013+3015)

301 I 821000
IIPIIM.{ILA OA IIPOAAJE POEHIIX PE3EPBI{
(3012)

3012 821 100 flpr.ruan a o4 upo4aje po6uux pe:epeu

3013 822000
IPLIMAILA OA IPOAAJE 3AJ'IIIXA
rrPorr3BoArbE (3014)

3014 822100 flpuvarra oa npoaaje jaruxa npou3Bo.D.6e

3015 823000
TIPI,IMAIbA OA TIPOAAJE POEB 3A AAJbY
rrPoAAJv (3016)

3015 823 I 00 lpnuama o4 npoaaje po6e sa aa,'ry upo4ajy

3017 830000
TIPIIMAIbA OA TIPOAAJE APATOIIEHOCTII
:3018)

3018 831000
IIPI{MAILA OA IPOAAJE APA|OIIEHOCTII
'3019)

3019 83 I 100 flpruau,a oA npo4aje gpanoqeHocrl

3020 840000
IIPIIMAIbA OA IIPOAAJE IPIIPOAHE TIMOBIIHE
(3021+3023 + 3025)

3021 841000 IIPIIMAIbA OA TIPOAAJE 3EMJbIIIIITA (3022)
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3422 841 100 lpuuarra o"E npo4aje 3eMJbl-ttura

3023 842000
TIPIIMAII,A OA IPOAAJE TIOA3EMHTIX ENATA

:3024)

3024 842 I 00 Jpuruarra o4 npogaje no4:eltuux 6lara

302s 843000 trPr{MAIfA OA IIPOAA,IB IIIyMA l{ BOIA (3026)

3026 843 I 00 flplruarra o4 upo4aje ruyua u ro4a

3427 900000
IIPI,IMAIf,A OA 3A.qYXI,IBAIf,A I{ TIPOAAJE

@IIHAHCIIJCKE ITMOBI{HE (3028 + 3047) I 00,02!

3028 910000 TTPUMAILA OA 3MyX{I,IBAI5A (3029 + 3039) 200.000 I 00.00c

3029 91 1000
trPtrMArLA OA AOMAhTIX 3AAvxlIBAIt A
(on 30J0 ao 3038) 200.000 1 00.00(

3030 9t 1 100
Jpr.ruarca o4 euuroBaba aoMaRI{x xaprl.{a o.ll BpeAHocrI'I,

rqvten axttuia

303 1 9l 1200 flplrMalla oa 3aA]D(IrBarLa oA ocrzlJll4x HI'IBoa BJIacrI'i

3032 9r 1300
f,lpr.rMama oa saAyxuBart,a oa JaBHI{x $l'IHaHot'UcKI'Ix

raucrnrvuuia v 3eMJ6h

3033 911400 [Ipurrrarra oA :aA]exIrBaE a oA nocnoBHux 6auara y :eu;r,H 200,000 l 00,00c

3034 91 1500
lpnMana oa 3a,u)'x{IrBal6a oA ocriln}Ix noBepl4naua y

3035 9l 1600 flpr.rlrana oa :a.uylr<usarba oa aoNtahllHcraBa y 3eMJr,lt

3036 9l 1700 flpuruama o4 gouahux $uHauctljcKnx AeplrBara

3037 91 1800 flpnuarra oA Aouahlx lteul'Iua

303 8 9l 1900 Hcnparra yu1'rpatttrrer Ayra

3039 912000
TIPIIMAILA OA IIHOCTPAHOT 3AAYI{IIBAT6A
(oa 3040 ao 3046)

3040 912100
lpuuatra o.u euI{ToBa}sa I'IHocrpaHI'Ix xaprlIJa oa

lnerrHocrr4- u:vgee aKIlHia

304 I 912200 flpuuau,a o,q saayxlrBarLa o/1 I4HocrpaHHx ApxaBa

3042 912300
[prEuarra oa :a.ayxl{Barr a oa MynrllJiarepanHIlx
zsnrunrrruiq

3043 9t2400 flpulrana og sa,uy)KlrBalla oa uHocrpaHlrx noo.nonHux 6asaxa

3044 91 2500
llplrlran a oa :aayxlrBalla oA ocrarl{x IIHocrpaHI'Ix

noBenura[a

3045 912600 1pr:nama o4 uuocrpaHl'tx Qlruaucul cxlrx 4epueara

3046 912900 4cnpanra cno,'lHor ayra

3047 920000
TIPIIMA}LA OA IPOAAJE @I|HAHCI,IJCKI]
TIMOBIIHE (3048 + 3058) 695 )c

3048 921000
[PrrMAItA OA [PO&{.IE AOMAhE
@I{HAHCIIJCKE LIMOBIIHE (oa 3049 Ao 3057) 695 2t

3049 92 I 100
llpuuama o4 npoAaje Aorrlahux xaprl'IJa oA BpeaHocrll,

nqnen axlaia

1050 921200
llpuuama o4 o'rnnare Kpealtra aar]Ix ocralluM HI'IBouMa

305 I 921300
lpulrarra o4 o'rnJiare Kpeaura AarI'Ix AoManl4M JaBHI'IM

hvsagcsicxuu uHcrurvuttiaua

3052 92r404
Jpuuau,a o4 ornnaTe KpeAHTa AaTUX AOManIIM IIOCnOBHIIM

3053 921500
llpuMalLa oA or[Jtare Kpe.ql.rra AarLIx AoManIrM JaBHI'IM

seihusaqcuinruu uucruryt tuiawA

3054 921600
[Ipr.rMa[La oA ornJlare KpeAI,ITa Aarfix Qu3uqK['lM JlIrqI'IMa u

nouahuscrgHva v 3eMJ6I{

3055 921700
ftpliMarra o.q orlnare KpeAlrra Aarnx yAp]r(emlrMa

mahapa v qeu ns

3056 921800
lpuuana o4 ornlrare KpeAHTa Aarux He(puHaHcuJcKuM

rnunarHuM nnenvqehuva v :ena,'su

3057 921900 lpuruarra o4 npoaaje Aorrlahux ar<qnja u ocraJlor KanlrraJla 695 29

3058 922000
TIPITMAIbA OA TIPOAAJE CTFAHE
@IIHAHCIIJCI{E IIMOBIIHE (or 3059 ao 3066)

3059 922rc4
llpuMatLa oA [poAaJe crpaHl4x xapruJa oa Bpe,{Hocrlr,

aqnen axrruia



Bpoj
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I'Iuroe

oII llperxoasa roAIrHa Tercvha ronlrHa

1 I 3 4 5

3060 922200 flpruama o4 orfiJlare KpeAHTa aarlrx crpaHI'IM BJIaaaMa

3061 922304
.Ipuruaira oa ornnare Kpe.alrra Aarux MenyHapoaHlrM

rnraHutauuialta

3062 922404
llpuuama o4 orflnare KpeAI'ITa Aart'lx crpaH]IM nocJloBHllM

5a s raua

3063 922504
llpuuarsa o4 orflllare KpeAlrra Aarnx crpaHlrM

qedrusaqcuicruv Hxcrrawultiaua

3064 922600
lpuuarra o.u o'rnnare KpeAHTa .4arllx crp aHLIM

reDnailuHilM onraguqattriaMa

3065 922700 flpulrama o4 npoaaje crpaHux anuuja tl ocranor Ka[uraJla

3066 922800 fiplnrarra og npogaje crpaue nanlre

3067 IISAAUII (3068 + 3r14) 7 s5.466 529,714

3068 500000
I{141'WI 3A IIBoI'IHAHCI{JCKY IIMOBIHY
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3ll1) 453,844 289.954

3069 510000
OCnOnna CPEACTBA (3070 + 3075 + 3085 + 3087 +

3089) 453,844 289,95t

3070 511000
}|PAAE I{ IPAREBTTHCKI,{ OEJEKTI4

on 3071 ao 3074) 302.780 2 13.303

3071 511100 Kynoruua :rpaAa r.r o6jerara

3072 5 1 1200 I&rpaAEa 3rpaaa u o6jexara 1.903 3.00t

3073 5 1 1300 Kannraano oapxaBalLe 3rpa,qa a o6jerara 300.69; 210,03!

307 4 5 I 1400 flpojemuo nJIaH]tpa]Le 180 25(

3075 s12000 MAIIIUHE II OIIPEMA (or 3076 ao 3084) 1'r2,7 1t ))(

3076 5 2100 )npeua sa cao6pahaj 690 7,80!

307',t 5 2204 ,AgruuuuerparuuHa oIiPeMa 5,820 5.86:

3 078 5 2300 Onpeua :a no;ronpuBpeay

3079 5 2400 )npeua sa:aruury xHBorHe cPeAl'IHe

3080 5 2500 Mealruuncxa u na6oparoplljcKa onpeMa

308 l 5 2604 )npeua aa o6pa:oBalbe, KyJIrypy u cnopr 4r4 s53

3082 5 2700 )npeua:a nojcry

3083 5 2800 Onperua :a januy 6e:6eauocr 9(

3084 5 12900
Onpeua :a npou3Boarby, MoropHa, IlerxoKperHa u

HeMOTOnI{a oIlDeMa 218

3085 513000 DCTAJIE TIEKPETHI{HE I,I OIPEMA (3086) t43,832 62.422

3086 5 l3 100 3crare uexperultHe Ir onpeMa 143.832 62.42'

3087 514000 KyJITI4BI{CAHA I{MOBIIHA (3088)

3088 5 14100 Ky,:trlsueaHa fi N.Iosl4Ha

3089 515000 TIEMATEPTIJAJIIIA TIMOBI,IHA (3090)

3090 515100 Heruarepuja,lua I{MoBIrHa

3091 520000 }A"III{XE (3092 + 3094 + 3098)

3092 s21000 POEHE PE3EPBE (3093)

3093 s21 100 Po6ue pesepoe

3094 s22000 3A,'IIIXE IIPOI{3BOAILE (or 3095 ao 3097)

3095 522100 Sa.nuxe nra'repujala

3096 522204 3a.:uxe HeAoepueHe nPoH3Boarbe

309',7 522300 3arHxe rotosux npoll3Boaa

3098 523000 |A,'II{XE POEE 3A AA,',by TIPoAAJy (3099)

3099 523 100 Sarlxe po6e 3a aa,By rpo.uajy

3100 530000 IPATOIIEHOCT]I (3101)

3101 53-1000 IPAToUEHOCTII (3r02)

3102 53 1 100 ,{paroueHoctu

3103 s40000 IPIIPOAHA I{MOBIIHA (3104 + 3106 + 3108)

3104 s41000 lEM,'bI{IIITE (3f05)

3 105 541 100 3eu"'r,uulre
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oII
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llperxoaua roAHHa Texvha roaltHa

4 5
I ) 1

3106 542000 PyAHA EOTATCTBA (3107)

3 107 542100 Konosri

3108 543000 IIIYMB II BOAE (3109 + 3110)

3 109 543 100 II

3110 543200 Rn

3111 ss0000

HTOTTTAHCPTJCIL{ I{MOBI HA KUJA L

OIIHAHCT{PA II3 CPEACTABA 3A

PEA,'III3AUIIJY HAUI,IOHAJIHOT
ITIJRIi'.TXtrII IIr)HOT" IIJIAHA (3 1 12)

3ll2 551000

Hn@]fr,ttr-HcllicxA ITMoBI'IHA KoJA cE

OIIHAHCI{PA II3 CPEACTABA 3A

PEA,'II{3AUI{JY HAIII{OHAJIHOT
r,rHBECTrrul{oHof nJrIAIr4-(1113)

3ll3 s5 1 100
fte6rnarcu;cna Iluorr'rHa xoja ce $rauaHcupa u: cpeacraBa

^^ --^ -.,..,-,iri urrrunHa trHor uHBeCTI{IIUOHOf nJIaHa

301.622 239,761
s1 14 600000

I{3AAIII{ 34 0'llLrAr y I JlAlt-tlvrrlr vr 16
aErr^rr-rrr-vr rr[,rrrRItrIIF. a1l l{ + 3138)

3115 610000 OTIL'IATA UIABIII{UE (31X6 + 3126 + 3134 + 3136)

3116 61 1000
5TIJTATA nrABHlIuE AoMAnIIM
KP['.II,ITOPtr{MA (oa 3117 ao 3125)

3117 61 l 100
ffiaBHLIue t{a Aorlahe xapruje oa BpeAHocrH'

3118 6r 1200 Clrnnara rffaRHtIIIe ocTanl.IM III4BouMa Bnacrl'l

3119 61 1300
hnrata r.nas Hlrue 4ouahI'ttu j arunu QITHaHoIIJ cKI4M

rnc'ru'rYuuiaua

3 120 6l 1400 ornnara maBHIr[e aouahuu noclloBH]IM 6agxalta

312l 51 1500 )rnlata rlagsuqe ocr{In}tM Aolrahuu KpeauropLMa

3122 5l 1600
.lrnnara 

rjraBHlrue aoN'rahunc'rsuMa y 3eMJbL

3123 6l 1700 )rnrara rtrasHllue sa Aouahe i[uHaHcuiuce AepI'IBare

3124 611800 Jrn nara nonrahux tr.leuuua

3125 61 1900 Va.nr

3126 612000
]TIIJIATA Ir'IABIIIIUtr' C'l rAHlltu
KPE-IIIITOPI{MA (oa 3127 ao 3U!}-

3127 612100
5frila masHuue Ha crpaHe xapruje oa npegHocru'

3 128 612200 r]rnnara rtrrRHurre cTDaHnM BjIaAaMa

3t29 612300 ^Irnlara rnaBlluue Mynrlrnarepa!'1I{I'rM Hgcrl4Tyul'lJaMa

3 130 612400 irnrarq rtraRHuue crDaHHM IIocJIoBHIIM 6aHraua

3r31 | 612500 Orn:ra,ra masHuue ocraJlriM crpaHpIM Kpeal'ITopt{M a

3132 I 612600 Jrnnara rnaBHHue Ha crpaHe $uuaHcn;cre aepnBare

3 133 612904 I4cnpasrca ono,'lltor AYra

3134 613000 OTIL'IATA f I'IABHIIIIE IIO IAPAHIIIJAMA (3 135)

3 135 613 i00 -)rnrara rnaBHlrle no rapaHll,tllaMa

3136 614000
OTII,TATA IJIABHIIUtr 5A tulrnArr
rrr,rlt{Hr (3137)

3137 614100 lrn:rara ruaggllue :a $tluaHcujcKIl JIId3I4Hr

301,622 239,76(3138 620000
TIAEABKA @IIHAHUIIJ LI{L IIL}I

301,622 239,76C
3139 621000

HAEABKA AOMAhE (DI{HAHLIIJL

(oa 3140 ao 3148)

3 140 62 I 100 Ha6aBKa louahllx xapruia oA Bpe.4Hocrl-I, t'l3y3eB aKut{a

314l 621200 ltne nuru ocfl atruM HI,IBol,lMa BJIacTII

3142 62 1 300 (ne nuru nouahHu iasHI'IN'l ibHHancujcKl4M rIHcrLTyuuJ aMa

301,622 239,76(
3 143 621400 Kpeaurn Aouahutrt IIocJIoBHHM 6auxaua

3144 62 I 500
RpffiLMfi IIM Ite$nnauotjcxt'tu januuu

3 145 621600 Kpelu'ru tpuauuxur'l JIIIuI'IMa u 4ouahuucrsnua y :eurul
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KOHTA
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I{rHoc
IlDerxoana roauHa Teryha roauHa

I I 3 4 5

3146 621704 Kpeprril HeBJraar.rHr.rM opranu:aqujaua y 3eM!'br4

3147 62 1 800
Kpear,rTr.r aoMahilM HeQnHaHcr4JcI(uM npr.rBaTHr.rM

roeal,:ehulra

3 148 621900 Ha6arra aouahrx axquja H ocril:lol Kaflr.rraJra

]\fe \ 62)u\\ \H"$#i:Hi"- 
orHAncrICKErrNtoBrnrE

3 150 6221A0 Ja6anrca crpaunx xapruja o4 rpeaHocrrz, u:yten axquja

3l5l 622240 (pe4uru crpaHHM B.[aaaMa

3152 622300 (pe4urn uelyrapo4nunr oprauusaqujarua

3 153 622400 (pe4urrz crpaHnM nocJtoBHr,rM 6auraua

3154 622500 Kpe4urlr crpaHrrM uei[uuaucujcrHu nHcruryuuj ana

3 155 622600 Kpeaurr.r orpaHr.rM HeB.rraArrHr.rM oprauu:aqujalra

3 156 622700 :Ia6aaxa ctpaunx axqraja lt ocrautor Kanr,rraJra

3157 622800 (ynonuua crpaue B[rJr],Te

3r58 623000

IIAEABKA OIIHAHCHJCKE I{MOBIIHE KOJA CE
DIIHAHCI4PA II3 CPEACTABA 3A
PEAJ'II{3AUIIJy HAIIITOI{AJIHOI
IHBECTLIqUOHOT IJ'IAHA (3 159)

3 159 623 100

Ha6aara iplruaucujcre uuoeuue roja ce $uuaucupa ur
cpeacraBa 3a pearataqnjy HarrlroHzurHor uHBecrur,(rroHor

IIJIAHA

3160 Br{TIIAK TTPI,IMAILA (3001 - 3067)

3161 MATbAK [Pr{MA}bA (3067 - 3001)
554,771 429.68:

flarytr, 15.06.2014 . roArrHe

Jluue {AroaopHo 3a

nortm{na1p o6pacua
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nPVxoAA h nPhMAr-bA EvuErA onuThHE (rpMA)

15.07.7014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bpfra rrBeuraja (")

O3Haxa rpe3opa

Ha3hB onurhHe-rpana

ToArHa

nephoA 01.

hHArxarop

- KyMynarlB 3a rcKa3aHq nepqoA

t.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

2.1.

2.1. a.

2.1. b.

1.1.

2.3.

2.4.

2.6.

1.1 .

1 .1.

1.2.

nope3 aa AoxoAax, 406!T ! xantTarHe 406!Txe

1 nope3 Ha 3apaAe 711110

2 nope! Ha nphxoAe oA caM, Aen. 711120

3 nope! Ha nprxoAe oA rMoBhHe 711140

4 nope3 Ha nphxo,Ae oA ocrrypaEa rhqa 711160

5 CaMoAonpLHoc! 711180

6 noper xa 4pyre nprxo4e 71119A

nope3 tsa lMoBray 713000

7 nope3 Ha LMoBrHy 713120

8 nopsh Ba 3aosaBurhHy, Haqebe u noxnoH 713300

9 noperr na Qruauchjcke h kanrranHe TpaHcaHqrje 7134N' (anconyrHa npaBa)

10 Ocrar! nopelh Ha hMoBhHy ( Ha axqrje ! yAere ) 7136N

floper ra 4o6pa a ycayre 714OOO

11 nope3x Ha nojeAhHaHe yuyre (-/lKl-My3!cxh nporpaM, 1144(I"' peKnaMHx naHoh H nn3)

nopes!-Ha ynorpe6y Ao6apa h Ha AdBony Aa ce Ao6pa f14\mynoTpe6^aBajy knr AenaTHocrk o6aBAaly

nope!! Ha MoropHa Bo3ua 714510

KoMyHarHa raHca Ba Apxahe MoropHhx, ApyMcHhx x
12 nptrk^ycHkx Bo3Hra, ocLM noftonphBpeAHLx Bo3!na u 714513

MAUHHA

1 3 foAkuba HaxHaAa 3a ApyMcxa MoropHa Bo3xna, Tpaxrope , 714514'- npxxftycHa 8o3lna

14 HaxHaAe 3a xop[uhebe Ao6apa oA onureT kHlepeca 7145&

1 5 KoHqecroHe HaxHaAe L 6opaBruHe Taxce 71455A

16 OnurlHcxe r rpaAcKe HaxHaAe 714560

'17 OnurrHc(e ! rpaAcxe xoMyHanHe raxce 714570

18 HaxHaAe 3a xopxuheroe onurrrcxrx nyreae k yrrqa 714590

Apyrr nope3,

716110

574.10'.1

490.310

39.517

6.852

27

4l

37 _352

't52.416

124.318

1 .915

26.180

3

41.584

1.352

40.232

28.280

28.216

434

21z

1 1.106

0

0

22.406

22.406

158-66t
i

0

1 58.669

1 58.669

r58.669

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

20 AoHaqlje

TpaHcOep| oA Apyror HHBoa Bracrr

Tekyhr rpaHc0epk

21 HeHaMeHcxh lpaHc+eph

22 HaMeHcxh rpaBcoeph

23 KanhranHh TpaHc+epk

711000 i
73ZAco

733000

7131m

00
::o0i

i,

llpxxoAr oA rMoEhHe 30.699

Crpara 1 12



a.

6.

B.

T.

A.

3aKyn Henpo!!BeAeHe tMoBhHe

24 HakHaAa 3a kopluhere nprpo4rax 4o6apa

75 HakHaAa 3a kophuhene uyucxor u no^onphBpeAHor_" 3eMkuta

26 HaxHaAa !a (opruhene rpa!ealrcxor:emlura

27 KoMyHanHe raxce 3a xopuUhebe npoffopa

28 HaHHaiqa 3a Kopkuhebe pecHhx o6ana L 6aEa

29 Oclan/ nprxoAx ( xaMare ! AkBt.qeHAe)

nprxoi4l oA npoAaje A06apa I ycnyra

30 IlphxoAh oA npoAaje Ao6apa x ysyra rnh 3akvn oA crDaHerpxruHtrx opraHk3aqlla ( 3akynHLHe )

Taxce

31 ,IloxarHe aAMtHrqpartBHe raxce

32 HaxHaAa 3a ypebtBabe rpaheBLHcxor 3eMtura

33 cnopeAHe npoAaje Ao6aDa h yuyra xole Bpue ApxaBHe-- HeTpxxuHe jeAxHLqe

34 HoBcaHe xatHe k oAyiera lMoBtHc(a xopkcr

35 lo6poBoaHt rpaHcoeph oA +r3xcxrx L npaBHtx rkqa

36 MeuoBhrtr I HeoApeleu nplxo4a

37 MeMypaHAyMcxe qaBke 3a pe+yHAaqhjy pacxoAa

741500

741510

741520

741534

741 530 osim
741534

741540

741lco i
7412co

742000

7421co

742200

742241,7422
51 i 742254

742253

7423c0

743000

7440co

7450co

77mcn

29.273

351

206

17.905

10.81 1

0

1.426

129.552

0

122.824

3.8r4

1 1 9.010

6.728

r1.553

0

147

0

0

0

0

0

0

0

12

45.72a

44.819

0

0

0

889

195

984

749

28,57 4

0

0
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o

0

0

0

0

0
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0
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0
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0
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0
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0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

2.1

17

ilt

vKynHo TEKyEh nP|r''xoArl (KJIACA 7 | 1,121.127 76.242

nPuxoAu oA npoAAJE HEOhHAHCI4JC|{E l4MOBl,,tHE ( KrAcA 8 )

38 nplxoA! oA npoAaje HeShHaHcljcxe !MoBtHe
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СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА  
 
 
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 
 
 
Извршили смо ревизију завршног рачуна Града Шапца, биланса стања, биланса прихода 
и расхода, извештаја о новчаним токовима, извештајa о капиталним издацима и 
примањима, извештаја о извршењу буџета на дан 31.12.2011. године. За финансијске 
извештаје завршног рачуна буџета за 2011. годину одговорно је руководство Града 
Шапца и стручне службе.  
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје по завршном рачуну буџета 
 
Руководство и стручне службе Града Шапца су одговорне за припрему и фер 
презентацију ових финансијских извештаја, у складу са одредбама Закона о буџетском 
систему. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примену и одржавање интерних 
контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију, доношење и усвајање 
одлука о буџету и састављање финансијских извештаја завршног рачуна буџета који не 
садрже материјално значајне и погрешне исказе, настале услед грешака у састављању 
извештаја, одабир и примену одговарајућих рачуноводствених политика и 
рачуноводствене процене које су складу са датим околностима и законском регулативом. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу 
ревизије и рачуноводствене документације.  Ревизију смо извршили у складу са Законом 
о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 46/2006) и Међународним стандардима 
ревизије. Ови стандарди налажу да ревизију планирамо и извршимо на начин који 
омогућава да се уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне 
погрешне информације доказе и исказе. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и обелодањивања датим у финансијским извештајима. Избор поступака 
заснован је на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика материјално 
значајних и погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед евентуалних 
грешака. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су 
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу 
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. 
 
Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних 
процена, извршених од стране стручних служби и руководства, као и оцену опште 
презентације финансијских извештаја завршног рачуна. 
 
Сматрамо да су прибављени ревизорски докази у ревизији завршног рачуна буџета 
Града Шапца, довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну основу за изражавање 
мишљења. 
  













Град Шаб ац  
 Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 011 .  г од ин у  
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Врста прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 

  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

              
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  

2.210.550 369.326 1.841.224       

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.210.550 369.326 1.841.224       
ПОРЕЗИ 1.362.766   1.362.766       
ПОРЕЗ НА ДОХОДAК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ  984.572   984.572       
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 984.572   984.572       

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 231   231       
Порез на фонд зарада 231   231       
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  223.568   223.568       
Периодични порези на непокретности 128.343   128.343       
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 5.067   5.067       
Порези на финансијске и капиталне трансакције 90.128   90.128       
Други периодични порези на имовину 30   30       
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  99.421   99.421       
Порези на појединачне услуге 1.343   1.343       
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности обављају 

98.078   98.078       

ДРУГИ ПОРЕЗИ  54.974   54.974       
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 54.974   54.974       

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  369.326 369.326         
 
  



Град Шаб ац  
 Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 011 .  г од ин у  
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Врста прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 369.326 369.326         
Текући трансфери од других нивоа власти 369.326 369.326         
ДРУГИ ПРИХОДИ 478.458   478.458       
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  133.030   133.030       
Камате 7.764   7.764       
Закуп непроизведене имовине 125.266   125.266       
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  324.700   324.700       
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 
организација 

113   113       

Таксе и накнаде 300.463   300.463       
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 24.124   24.124       
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ  20.320   20.320       
Приходи од новчаних казни за прекршаје 20.320   20.320       
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЋЕНИ ПРИХОДИ 408   408       
Мешовити и неодређени приходи 408   408       
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 240.786   240.786       
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  240.786   240.786       
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА  240.000   240.000       
Примања од задуживања пословних банака у земљи 240.000   240.000       
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА  786   786       
Исправка спољног дуга 786   786       
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.451.336 369.326 2.082.010       



Град Шаб ац  
Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 011 .  г од ин у  
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 

  

ООСО Из 
донација 

Из 
остал

их 
извор

а 

Општине 
града 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  2.049.947 369.326 1.680.621       
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.550.264 169.326 1.380.938       
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 441.851 169.326 272.525       
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  332.033 143.550 188.483       
Плате, додаци и накнаде запослених 332.033 143.550 188.483       
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ HA ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  59.435 25.776 33.659       
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 50.586 22.210 28.376       
Допринос за здравствено осигурање 7.609 3.307 4.302       
Допринос за незапосленост 1.240 259 981       
НАКНАДЕ У НАТУРИ 21.286   21.286       
Накнаде у натури 21.286   21.286       
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  3.611   3.611       
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 164   164       
Отпремнине и помоћи 1.716   1.716       
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

1.731   1.731       

НАКНАДА TPOШKOBA ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  3.368   3.368       
Накнаде трошкова за запослене 3.368   3.368       
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ  22.118   22.118       
Награде запосленма и остали посебни расходи 22.118   22.118       
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  614.900   614.900       

 
 
 
  



Град Шаб ац  
Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 011 .  г од ин у  
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 145.346   145.346       
Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.684   10.684       
Енергетске услуге 100.169   100.169       
Комуналне услуге 12.667   12.667       
Услуге комуникација 11.557   11.557       
Трошкови осигурања 4.938   4.938       
Закуп имовине и опреме 1.045   1.045       
Остали трошкови 4.286   4.286       
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.210   4.210       
Трошкови службених путовања у земљи 2.225   2.225       
Трошкови службених путовања у иностранство 1.825   1.825       
Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада 11   11       
Остали трошкови транспорта 149   149       

  



Град Шаб ац  
Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 011 .  г од ин у  
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

УСЛУГЕ ПO УГОВОРУ  91.638   91.638       
Административне услуге 2.644   2.644       
Компјутерске услуге 1.350   1.350       
Услуге образовања и усавршавања запослених 4.305   4.305       
Услуге ипформисања 30.481   30.481       
Стручне услуге 5.019   5.019       
Услуге за домаћинство 28   28       
Репрезентација 2.952   2.952       
Остале опште услуге 44.859   44.859       
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  218.052   218.052       
Услуге образовања, културе и спорта 44   44       
Медицинске услуге 1.678   1.678       
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 23   23       
Остале специјализоване услуге 216.307   216.307       
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 114.753   114.753       
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 107.261   107.261       
Текуће поправке и одржавање опреме 7.492   7.492       
МАТЕРИJAЛ 40.901   40.901       
Административни материјал 11.940   11.940       
Материјали за пољопривреду 39   39       
Материјали за образовање 4.258   4.258       
Материјали за саобраћај 13.700   13.700       
Материјали за очување животне средине и науке 50   50       
Материјали за образовање, културу и спорт 2.531   2.531       
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 5.442   5.442       
Материјали за посебне намене 2.941   2.941       
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА  73.369   73.369       
Отплата камата домаћим пословним банкама 73.369   73.369       



Град Шаб ац  
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

СУБВЕНЦИЈЕ  26.504   26.504       
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
OPГАНИЗАЦИЈАМА  

26.504   26.504       

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

26.504   26.504       

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 188.462   188.462       
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  5.227   5.227       
Текући трансфери осталим нивоима власти 5.227   5.227       
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 183.235   183.235       
Остале текуће дотације и трансфери 183.235   183.235       
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 178.081   178.081       
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 178.081   178.081       
Накнаде из буџета за децу и породицу 14.130   14.130       
Накнаде из буџета у случају смрти 189   189       
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 143.554   143.554       
Остале накнаде из буџета 20.208   20.208       
ОСТАЈЛИ РАСХОДИ 27.097   27.097       
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  26.785   26.785       
Дотације осталим непрофитним институцијама 26.785   26.785       
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ  312   312       
Остали порези 36   36       
Обавезне таксе 276   276       
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  499.683 200.000 299.683       
OCHOBНA СРЕДСТВА 499.683 200.000 299.683       
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  389.476 200.000 189.476       
Изградња зграда и објеката 73.845   73.845       
Капитално одржавање зграда и објеката 312.449 200.000 112.449       
Пројектно планирање 3.182   3.182       
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1.  Основне информације 
 
 
Град Шабац 
 
Општина и град Шабац захватају северозападни део Србије. Географски положај 
општине је веома повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, 
железничким и речним, и у близини је великих градова Београда и Новог Сада. 
 
Општина Шабац простире се на површини од 795 км2 и има 122.320 становника. У граду, 
са приградским насељима, живи око 70.000 становника. Основни привредни потенцијали 
су квалитетно земљиште погодно за све врсте пољопривредне производње, а воде река 
Саве и Дрине погодују развоју бројних привредних грана; индустрије, водопривреде, 
пољопривреде, речног саобраћаја и туризма. Град Шабац је одувек био економски и 
културни центар Подриња и ширег подручја. 
 
Град Шабац, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, а када је у питању 
располагање финансијским средствима у буџету у вршењу своје надлежности: 
 

1) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
2) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такса и накнада; 
 
Град има својство правног лица. Седиште Града је у Шапцу.  
 
Град представља и заступа Градоначелник Милош Милошевић. 
 
 
Финансирање послова Града 
 
Сагласно члану 15. Статута Града, за обављање изворних и поверених послова Града 
средства се обезбеђују у складу са законом. Послови Града финансирају се из изворних 
и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и 
примања утврђених законом.  
 
За обављање послова утврђених Уставом, Законом и Статутом Града, припадају 
приходи утврђени законом и одлукама Града донетим на основу закона, као и средства 
за обављање поверених послова из оквира права и дужности Републике. Скупштина 
Града доноси буџет за сваку фискалну годину, којим се обухватају сви приходи и друга 
примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у 
складу са законом. За задовољење потреба грађана у општини или њеном делу, 
средства се могу прикупљати самодоприносом. Средства за финансирање изворних и 
поверених послова обезбеђују се у буџету Града у складу са законом. Средства буџета 
Града обезбеђују се из изворних и уступљених јавних прихода.  
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Финансирање послова Града – наставак 
 

Изворни јавни приходи, као приходи који су остварени на територији Града у пуном 
износу су:  

 општинске административне, локалне комуналне и боравишне таксе; 
 накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
 накнада за заштиту и унапређење животне средине; 
 приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној 

својини које користи Град, установа и друге организације чији је оснивач 
град; 

 приходи од продаје покретних ствари у државној својини које користи Град, 
установа и друга организација чији је она оснивач; 

 новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане 
актом Скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку; 

 приходи које својом делатношћу остваре градски органи, службе и 
организације; 

 самодопринос уведен на територији Града; 
 приходи по основу донација; 
 други локални јавни приходи утврђени законом. 

 

Уступљени јавни приходи, као приходи које Република уступа Граду у целости или део у 
складу са законом су: 
 

 порез на доходак грађана; 
 порез на имовину; 
 порез на наслеђе и поклон; 
 порез на пренос апсолутних права; 
 накнаде за коришћење добара од општег интереса; 
 средства остварена продајом капитала у поступку приватизације, према 

седишту субјекта приватизације и др. 
 

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се 
преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са 
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.  

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена Одлуком о буџету 
искључиво за намене за које су им по њиховим захтевима средства одобрена и пренета. 

Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту и наменску употребу буџетских апропријација. 

На терет буџетских средстава корисник буџета може преузимати обавезе само до износа 
одобрене апропријације у Одлуци о буџету. 

Одлуку о задуживању доноси Скупштина општине по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства финансија, у складу са Законом. 

Корисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, остварују  и приходе из 
других извора обавезан је да измирење расхода и издатака прво врше из прихода из 
других извора. Након што утроше средства из других извора врши се пренос из 
средстава буџета. 
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2.  Преглед значајних рачуноводствених политика  
 
Основа за презентацију 
 
Завршни рачун буџета припремљен је на бази принципа историјског трошка. Финансијски 
извештаји презентовани су у Динарима (РСД), који представља домицилну валуту, а све 
исказане нумеричке вредности приказане су у хиљадама (РСД 000), осим ако је 
другачије наведено. 
 

Финансијски извештаји буџета Града заснивају се на подацима из извештаја завршних 
рачуна директних корисника буџетских средстава. Годишњи финансијски извештаји 
директних корисника представљају консолидоване финансијске извештаје, односно 
укључују податке из својих књиговодствених евиденција и податке из извештаја 
завршних рачуна њихових индиректних корисника. Индиректни корисници састављају 
годишње финансијске извештаје на основу евиденција о примљеним средствима и 
извршеним плаћањима која су усаглашена са трезором, као и на основу других 
аналитичких евиденција. 
 
На основу Наредбе министра бр. 401-1617-3/10-001 од 28. децембра 2010. године, 
(“Службени гласник Републике Србије” бр. 103/2010)  утврђен је списак директних и 
индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и 
организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора.  
 
Финансијски извештаји буџета Града за 2011. годину састављени су у складу са 
одредбама: 

- Закона о буџетском систему, (“Службени гласник Републике Србије” бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005 ... 54/2009, 73/2010 и 101/2010); 

- Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
129/2007); 

- Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава и корисника организација обавезног 
социјалног осигурања, (“Службени гласник Републике Србије”, бр.129/2007 и 
14/2008); 

- Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије”, бр. 
125/2003 и 12/2006). 

- Меморандума о буџету, економској и фискаланој политици за 2011. годину и 
пројекцијом за 2012. и 2013. годину (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
102/2010); 

- Правилник стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 20/2007, 50/2008 ... 10/2011 и 
94/2011.) 

- Закона о платама у државним органима и јавним службама (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 34/2001, 92/2011) 

- Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
116/2008) 
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2.  Преглед значајних рачуноводствених политика - наставак 
 
Основа за презентацију - наставак 
 
Финансијски извештаји припремљени су на принципима готовинске основе и садрже 
информације о извору средстава прикупљених у току 2011. године, намени за коју су 
средства искоришћења и салду готовинских средстава, на дан извештавања. Основ за 
мерење резултата у финансијским извештајима јесте салдо готовинских средстава и 
еквивалената. 
 
3. Ревизија завршног рачуна буџета 
 
Ревизија завршног рачуна извршена је на основу члана 92. Закона о буџетском систему 
који регулише  подлегање истог екстерној ревизији. 

Приликом ревизије завршног рачуна Града за 2011. годину испитивали смо правилност 
пословања у смислу поштовања важећих закона и подзаконских аката који се односе на 
остваривање прихода и расхода буџета и управљање имовином и обавезама, као и 
њихову усклађеност и спровођење у складу са одлукама које су доносили и усвајали 
органи локалне самоуправе и Града Шапца. 

Предмет ревизије је завршни рачун Града Шапца за 2011. годину који садржи: 
 

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

Финансијски извештаји индиректних корисника за 2011. годину нису били предмет наше 
ревизије.  
 
4.  Одлука о буџету Града Шапца за 2011. годину 

У складу са одредбама члана 28. и 29. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр.54/09, 9/2002, 87/2002, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 85/06 и 86/06), члана 20. и 66. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07), и члана 32. Статута 
Града Шапца („Службени лист града Шапца“, бр. 32/2008) Скупштина града Шапца на 
седници од 30.12.2010. године донела је Одлуку о буџету града Шапца за 2011. годину. 

Градоначелник је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење 
Одлуке о буџету. 

Приходи и примања буџета Града за 2011. годину планирани су у износу од 
2.479.573.000 РСД. 

Примања и приходи који су планирани у поменутом износу распоређују се за 
финансирање јавних издатака по носиоцима, корисницима и ближим наменама. 
 
Вишак прихода – суфицит из претходне године, користиће се  за евентуално измирење 
преузетих обавеза.   
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4.  Одлука о буџету Града Шапца за 2011. годину – наставак 
 
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1.000.000 РСД. 
 
У текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 7.000.000 РСД, са 
наменом коришћења непланираних издатака или намена за које планиране 
апроприације нису довољне. 
 
Одлуку о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве доноси 
градоначелник. 
 
 
5. Одлука о ребалансу буџета Града Шапца за 2011. годину 
 
На седници Скупштине града Шапца одржаној 14.12.2011. године, донета је Одлука о 
ребалансу буџета Града Шапца за 2011. годину („Службени лист Града Шапца“). У 
односу на Одлуку о буџету града Шапца за 2011. годину, чији су основни елементи 
напред наведени, планирани приходи су замењени износом од 2.429.306.000 РСД. 

Издаци односно расходи буџета, такође су замењени износом од 2.429.306.000 РСД. 
 
 
6. Одлука о завршном рачуну буџета Града Шапца за 2011. годину 
 
На седници Градске скупштине града Шапца одржаној дана 29.06.2011. године, а по 
основу члана 76, 77. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 
54/2009), и члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“ број 32/08) 
донета је Одлука о завршном рачуну града Шапца за 2011. годину која садржи: 
 

- укупна примања и приходе у износу од 2.451.335.518.15 РСД 
 

- укупне издатке и расходе у износу од 2.279.066.668.30 РСД 
 

- суфицит у износу од 172.268.849,85 РСД 
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7.  Структура значајнијих билансних позиција 
 
7.1.  Нефинансијска имовина 
 
Структура билансне позиције нефинансијске имовине на дан 31.12.2011. године је 
следећа: 
 

 
2010. 

 
Текућа 2011. 

У 000 РСД Нето 
 

Бруто 
Исправка 

вредности Нето 

      Зграде и грађевински објекти 95.853 
 

132.383 15.986 116.397 
Опрема 35.505 

 
88.329 51.105 37.224 

Остале некретнине и опрема 1.237 
 

1.303 112 1.191 

      Укупно некретнине и опрема 132.595 
 

222.015 67.203 154.812 

      Земљиште 227.662 
 

227.662 - 227.662 
    

 
      

Укупно нефинансијска 
имовина у сталним 
средствима 227.662 

 
227.662 - 227.662 

      Залихе ситног инвентара 4 
 

389 365 24 
Залихе потрошног материјала 1.303 

 
3.511 2.859 652 

      Укупно залихе 1.307 
 

3.900 3.224 676 

      Укупно нефинансијска 
имовина  361.564 

 
453.577 70.427 383.150 

 
 
 
7.2.  Домаће акције и остали капитал 
 
Домаће акције и остали капитал Града Шапца на 31.12.2011. године односе се на 
учешће у капиталу јавних предузећа: 
 
 

  
у 000 РСД 

  Зависно Друштво 
Капитал по билансу стања на дан 

31.12.2011 

   1. ЈКП Стари Град 845 

3. РТВ Шабац 26.950 

4. ЈП План Шабац 10.732 

5. ЈП Стан Шабац 283.843 

6. JKП Топлана Шабац 531.976 

7. JП Спортски Центар 11.343 

8. ЈКП Водовод и канализација 1.568.813 

   

 
Укупно 2.434.502 
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7.2.  Краткорочни финансијски пласмани 
 
Структура краткорочних финансијских пласмана је следећа: 
 
(у 000 РСД) 2010. 

 
2011. 

    Краткорочни кредити 451.269 
 

460.710 
Дати аванси, депозити и кауције 753 

 
9.006 

Остали краткорочни пласмани 11.952 
 

- 

 
  

  Укупно краткорочни финансијски пласмани 463.974 
 

469.716 
 
 
 
 
а) Стање и структура краткорочних кредита датих правним лицима је следећа: 
 
(у 000 РСД) 2010. 

 
2011. 

    ХИ Зорка Холдинг 262.686 
 

263.686 
Зорка-заштита биља 61.446 

 
61.446 

ЈКП Топлана 53.015 
 

53.000 
Зорка- обојена металургија 10.463 

 
28.415 

Посебна накнада Грађевинско земљиште 24.560 
 

24.476 
ЈР РТВ Шабац 10.945 

 
12.633 

ФК Мачва 10.257 
 

3.983 
ЈИП Глас Подриња 3.699 

 
3.699 

Oстало 14.198 
 

9.372 

 
  

  Укупно краткорочни кредити 451.269 
 

460.710 
 
 
а) Краткорочни кредити у износу од 460.710  хиљада РСД у највећој мери представљају 
краткорочне позајмице дате правним лицима за набавку обртних средстава или 
превазилажење проблема текуће ликвидности. 
 
б) Дати аванси, депозити и кауције у износу од 9.006 хиљада РСД односе се на дате 
авансе за инвестиције основним школама. 
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7.3.  Дугорочне обавезе 
 
Дугорочне обавезе Града Шапца на 31.12.2011. се односе на домаће дугорочне обавезе, 
које имају следећу структуру: 

(000 РСД) 31.12.2010. 
 

31.12.2011. 

    Дугорочне обавезе 713.162 
 

718.465 

    Укупно дугорочне обавезе 713.162 
 

718.465 

    

    (у 000 РСД) 2010. 
 

2011. 

    Банка Интеса ад Београд 456.309 
 

377.969 
АИК Банка ад Ниш 256.853 

 
340.496 

    Укупно домаће дугорочне обавезе 713.162 
 

718.465 
 

 

 

 

1. Град на 31.12.2011. године има обавезе према Банка Интеси у износу од 377.969 
хиљада РСД и то по основу следећих уговора:  

 
а) Уговор о наменском кредиту закључен је у Шапцу, дана 18.07.2007. године између 
Града и Банке Интеса ад Београд у износу од 3.109.719,62 ЕУР по средњем курсу НБС. 
Рок враћања кредита је 6 година почев од 30.06.2008. године, у који је урачунат и период 
мировања отплате главнице кредита, до 12 месеци, почев од 30.06.2008. године. За 
обрачун вредности дуга по овом Уговору користи се валутна клаузула па утврђени износ 
у ЕУР служи као основ за израчунавање свих обавеза по основу кредита. Каматна стопа 
по овом кредиту износи ТРОМЕСЕЧНИ ЕУРИБОР + 2,2% годишње. По основу Анекса 
бр.1 поменутог Уговора, кредит се пушта у течај према следећем плану: до 31.12.2007. 
године 155.000 хиљада РСД и до 30.06.2008. године 95.000 хиљада РСД.  
Дана 27.09.2009. године, поднет је захтев за репрогамирање  кредита, у смислу 
продужења рока коришћења кредита за још 2 године. Нови рок враћања кредита је 
30.6.2016. Обавеза по овом кредиту на 31.12.2011. године износи 208.801 хиљада РСД.     
 
б) Уговор о наменском кредиту број 57-420-1302893.6 закључен је у Шапцу дана 
12.11.2009. године између Града и  Банке Интеса ад Београд, којим је Банка Граду 
одобрила кредит оквирног износа до 2.121.856,07 ЕУР, што у динарској противвредности 
на дан закључења Уговора износи 200.000 хиљада РСД. Град је 19.11.2009. године 
повукао кредит у износу од 100.000 хиљада РСД, док је остатк повучен у прва четири 
месеца 2010. године.  Кредит је одобрен за потребе финансирања пројекта 
Инфраструктурног опремања Агроиндустријске зоне. Рок враћања кредита је 30.03.2017. 
године, у који је урачунат и период мировања отплате главнице кредита. Прва рата 
кредита доспева 30 дана након повлачења последње транше кредита. Каматна стопа по 
овом кредиту износи ТРОМЕСЕЧНИ ЕУРИБОР + 4,9% годишње. Обавеза по овом 
кредиту на 31.12.2011. године износи 199.868 хиљада РСД.     
 
  



Град Шаб ац  
Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 011 .  г од ин у  

 
Нап омен е уз  з авршни рачун   

 

 24 

7.3.  Дугорочне обавезе - наставак 
 
2.  Град на 31.12.2011. године има обавезе према Аик банци у износу од 256.853 хиљада 
РСД и то по основу следећих уговора: 
 
1.  Уговор број 105570455001154785, закључен  дана 14.10.2010. године, на износ од 
100.000 хиљада РСД. Кредит се одобрава за реализацију капиталне инвестиције, и то 
изградња и реконструкција више локалних праваца на територији града Шапца.  Доспева 
за враћање 13.10.2012. године, у складу са планом отплате. Камата се обрачунава у 
висини од 6М БЕЛИБОР + 5% на годишњем нивоу.  Средства обезбеђења су овлашћења 
директног задужења , сагласно одредбама Закона о платном промету , одговарајући број 
соло меница са клаузулом "без протеста и трошкова". Обавеза по овом кредиту на 
31.12.2011. године износи 100.000  хиљада РСД.     
 
2.  Уговор о  кредиту  број 105570453000303484, закључен  дана 18.03.2011. године у 
износу од 50.000 хиљада РСД што на дан закључења уговора представља динарску  
противредност од ЕУР 485.791,10 по средњем курсу  НБС. Кредит се одобрава за остале 
намене са роком коришћења до 18.3.2012. и доспева за враћање једнократно. Каматна 
стопа се обрачунава у висини од 11% годишње. 
Обавезе по овом кредиту на дан 31.12.2011. године износиле су:  50.496 хиљада РСД.  
 
3.  Уговор о кредиту број 105570455001516013, закључен дана 09.06.2011. године у 
износу од 190.000 хиљада РСД. Кредит  се  одобрава за реализацију  капиталних 
инвестиција ( реконструкција и доградња затвореног базена у Шапцу, изградња спортске 
хале и остало). Коришћење кредита је 36 месеци од дана пуштања средстава уз грејс 
период од 12 месеци и отплату од 24 једнаке месечне рате. На искоришћени део  
кредита  обрачунава се камата у висини од  шестомесечног БЕЛИБОР на дан обрачуна 
увећан за 5% на годишњем нивоу.   
Обавезе по овом кредиту на дан 31.12.2011. године износиле су: 190.000 хиљада РСД.  
 
 
7.4.  Активна временска разграничења 
 
Стање и структура обавеза на рачуну Активних временских разграничења је следећа: 
 
(У 000 РСД) 2010. 

 
2011. 

    Обрачунати неплаћени кредити 713.162 
 

718.480 
Обрачунате неплаћене камате 106.520 

 
123.650 

Обрачунати неплаћени расходи 10.956 
 

- 
Остало 180 

 
- 

    Укупно активна временска разграничења 830.818 
 

842.130 
 
На дан 31.12.2011. године, на рачуну активних временских разграничења Град  приказује 
обавезе за главницу по узетим кредитима од Банке Интесе и Аик банке, у износу 718.480 
хиљада РСД.  
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8.  Расходи буџета за 2011. годину 
 
Укупни расходи буџета Града Шапца по завршном рачуну износе 2.279.067 хиљада РСД, 
а који су расподељени и извршени у оквиру буџетских расхода су следећи: 
 

у 000 РСД 
01.01. -

31.12.2010. 
01.01. -

31.12.2011. Индекс 

    Расходи за запослене 409.030 441.851 108 

Коришћење роба и услуга 547.347 614.900 112,3 

Отплата камата 31.894 73.369 230 

Субвенције 19.717 26.504 134,4 

Донације и трансфери 134.040 188.462 140,6 

Социјално осигурање и заштита 97.960 178.081 175,2 

Остали расходи 82.179 27.097 33 

Резерве 9.047 - 71,1 

Издаци за нефинансијску имовину 494.890 499.683 101 

Отплата главнице 101.203 229.120 226,4 

    Укупно 1.927.307 2.279.067 118,3 
 
 
8.1.  Расходи за запослене 
 
Расходи за запослене у току 2011. године од 441.851 хиљада РСД у укупним трошковима 
учествују са 19,39 %. Њихова алокација на директне и индиректне кориснике дата је у 
извештају о извршењу буџета. Није било материјално значајних одступања од одлуке о 
буџету односно одлуке о допунском буџету Града Шапца за 2011. годину. 
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8.2.  Коришћење роба и услуга 
 
Расходи у оквиру буџетске позиције – Коришћење роба и услуга у укупном износу од 
614.900 хиљада РСД у укупним расходима учествују са 26,98 %. Средства су 
искоришћена за различите набавке роба и услуга алоциране по директним и 
индиректним буџетским корисницима. 
 
Генерална структура ових расхода је следећа: 
 
 

(000 РСД) 
01.01. -

31.12.2010. 01.01. -31.12.2011. Индекс 

    Стални трошкови 128.297 145.346 113,29 
Трошкови путовања 3.627 4.210 116,07 
Услуге по уговору 84.362 91.638 108,63 
Специјализоване услуге 169.503 218.052 128,64 
Текуће поправке и одржавање 132.497 114.753 86,61 
Материјал 29.061 40.901 140,74 

    Укупно 547.347 614.900 112,34 
 
 
По разделима и по корисницима средства су, на основу информација о озвршењу 
буџета, употребљена за следеће: 
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8.2.1.  Специјализоване услуге 
 
 
(000 РСД) Намена  2010. 2011. 

Градоначелник града Шапца и градско веће 

  

 

Урбанистички 
планови 1.790 7.025 

 летњи фестивал 15.532 9.494 
 мртвозорници 1.870 1.887 
 остало 9.183 22.512 
 

регионална депонија 1.232 22.323 
 Регионални центар 

за стручно 
усавршавање 
зепослених 3.418 - 

 Уређење десне 
обале реке Дрине 4.000 7.758 

    Укупно градоначелник и градско веће 37.025 70.999 
Градска Управа 

   

 
одводњавање 10.805 5.300 

 емисија загађујућих 
материја и мерење 
буке  1.013 1.320 

 остало 404 1.829 
Укупно градска управа   12.222 8.449 
Основно образовање остало  509 648 
Средње образовање остало 318 67 
Култура остало 468 428 
Предшколско образовање остало 397 1.204 
Дирекција за пољопривреду остало 2.180 13.351 
Туристичка организација града Шапца остало 12.556 15.075 
ЈП за управљање грађевинским 
земљиштем хигијена 70.200 73.000 
 зеленило 7.000 19.000 
Укупно за ЈП за управљање 
грађевинским земљиштем   77.200 92.000 
ЈКП "Стари град" ново гробље 3.351 4.758 
 депонија 13.950 3.328 
 пси луталице 4.829 3.323 
 летњиковачка шума 100 - 
 уређење старог 

гробља 2.215 - 

 
остале услуге 2.183 4.422 

 

   Укупно за ЈП "Стари Град" 26.628 15.831 
 

   Укупно    169.503 218.052 
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8.2.2.  Стални трошкови 
(000 РСД) Намена 2010. 2011. 

    Грaдоначелник града Шапца и градско веће стални трошкови - 188 

Градска Управа стални трошкови 20.578 23.479 

 

дератизација и 
дезинсекција 3.068 5.944 

Укупно градска управа   23.646 29.423 

Основно образовање стални трошкови 41.175 44.945 

Средње образовање стални трошкови 36.502 39.938 

Култура стални трошкови 11.089 11.872 

Физичка култура стални трошкови 2.305 2.868 

Социјална заштита стални трошкови 612 1.325 

Предшколско образовање стални трошкови 12.074 13.814 

Дирекција за пољопривреду стални трошкови 527 576 

Градско јавно правобранилаштво стални трошкови 55 37 

Туристичка организација града Шапца стални трошкови 312 360 

    Укупно стални трошкови   128.297 145.346 
 
 
8.2.3.  Текуће одржавање 
 
(000 РСД) Намена 2010. 2011. 

    Градска Управа месне канцеларије 94 213 

 
градска кућа 377 201 

 
зграда градске управе 4.176 4.314 

 
остало 3.490 2.932 

Укупно градска  управа   8.137 7.660 
Основно образовање Текуће поправке и одржавање 2.706 4.475 
Средње образовање Текуће поправке и одржавање 2.959 4.480 
Култура Текуће поправке и одржавање 1.025 2.934 
Физичка култура текуће поправке и одржавање 21 4.760 
Социјална заштита Текуће поправке и одржавање 447 483 
Предшколско образовање Текуће поправке и одржавање 5.698 4.800 
Дирекција за пољопривреду Текуће поправке и одржавање 25 740 
Градско јавно правобранилаштво Текуће поправке и одржавање 34 71 
Туристичка организација града 
Шапца Текуће поправке и одржавање 19 28 

Дирекција за путеве 
Текуће одрж. и поправке 
улица 70.617 43.100 

ЈКП "Водовод" Шабац Текуће одрж. сливничке мреже 1.809 1.500 
ЈП за управљање грађев. 
земљиштем Текуће одрж. јавне расвете 39.000 39.722 

    Укупно трошкови текућег 
одржавања   132.497 114.753 
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8.3. Донације и трансфери 
 
 
Донације и трансфери остварени у износу од 188.462 хиљада РСД, учествују у укупним 
расходима буџета са 8,27 %.  
 
(000 РСД) Намена 2010. 2011. 

    Култура Остале  дотације и трансфери 2.000 5.227 
Социјална заштита  Остале  дотације и трансфери 2.728 4.004 
Дом здравља Шабац реконструкција објеката 14.209 6.925 

 
опремање - 1.000 

Укупно за дом здравља Шабац   14.209 7.925 
Регионални центар за стручно 
усавршавање запослених у 
образовању Остале  дотације и трансфери - 6.033 
ЈП за управљање грађевинским 
земљиштем Остале  дотације и трансфери 81.703 120.000 
ЈКП "Паркинг" Остале  дотације и трансфери 22.238 34.292 
ЈП "Спортски центар" - Шабац Остале  дотације и трансфери 9.280 9.788 
Средства за пренос невладиним 
орг., фондовима и месним 
заједницама Остале  дотације и трансфери 1.882 1.193 

    Укупно остале донације, дотације и трансфери 134.040 188.462 
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8.4.  Издаци за нефинансијску имовину 
 
 
Издаци за нефинансијску имовину у износу од 499.683 хиљада РСД у укупним 
расходима буџета учествују са 21,92 % и њихово остварење по разделима директних и 
индиректних буџетских корисника је следеће: 
 
у 000 РСД 01.01. -31.12.2010. 01.01. -31.12.2011. Индекс 

    Градоначелник и градско веће 61.404 66.434 108,19 
Градска управа 6.881 14.938 217,09 
Основно образовање 32.502 55.004 169,23 
Средње образовање 12.771 28.895 226,25 
Култура 22.499 10.065 47,39 
Физичка култура - 3.102 100 
Социјална заштита 1.736 452 26,04 
Предшколско образовање 51.137 20.428 39,95 
Туристичка организација града Шапца - 93 100 
Дирекција за путеве 90.914 151.834 167,01 
ЈКП Водовод Шабац 106.636 71.104 66,68 
ЈП за управљањем грађевинским 
земљиштем 56.585 30.000 53,02 
ЈКП Топлана Шабац 18.731 3.000 16,02 
ЈСП Стан Шабац 20.291 29.764 146,68 
ЈКП Стари град Шабац 11.462 11.921 104 
ЈП Спортски центар Шабац 1.168 2.509 214,81 
Остало 173 140 80,92 

 
  

 Укупно 494.890 499.683 101 
 
 
Расходи остварени у оквиру буџетске позиције Градоначелника и градског већа, односе 
се на следећа давања: 
 

у 000 РСД 
01.01.- 01.01.- 

31.12.2010. 31.12.2011. 

   Агроиндустриска зона ЈП за грађевинско земљиште 53.767 64.424 
ЈП Паркинг – Подземна гаража 7.080 - 
Базен - пројектна документација 557 705 
Аутобуска стајалишта - 1.305 

   Укупно нематеријална улагања 61.404 66.434 
 
Расходи остварени у оквиру буџетске позиције Средства за инвестициона улагања у 
објекте комуналне инфраструктуре – ЈКП Водовод Шабац, односе се на следећа 
давања: 
  



Град Шаб ац  
Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 011 .  г од ин у  

 
Нап омен е уз  з авршни рачун   

 

 31 

 
8.4.  Издаци за нефинансијску имовину – наставак 
 
 
Расходи остварени у оквиру буџетске позиције Средства за инвестициона улагања у 
објекте комуналне инфраструктуре – ЈКП Водовод Шабац, односе се на следећа давања 

у 000 РСД 
01.01.- 01.01.- 

31.12.2010. 31.12.2011. 

   Изградња водоводне инфраструктуре-
водоснабдевања 37.400 37.700 
Капитално одрж. водоводне инфраструктуре - отпадне 
воде 42.036 26.904 
Приградска насеља - секундарна канализациона 
мрежа 19.000 3.500 
Приградска насеља - секундарна водоводна мрежа 2.700 3.000 
КФВ програм 5.500 - 

   Укупно нематеријална улагања 106.636 71.104 
 
 
 
9.  Дате гаранције и јемства 
 
У току 2011. године Град Шабац није давао гаранције нити је закључивао уговоре о 
јемству и солидарном приступању обавезама. 
 
 
10.  Судски спорови 
 
На основу обавештења градског јавног правобраниоца Града Шапца, број 42/2012 од 
18.07.2012. године, против Града нису покренути такви судски спорови чији би исходи у 
будућности имали утицај на завршни рачун буџета Града Шапца за 2011. годину. 
 
 
11.  Екстерне контроле 
 
Према информацијама одговорних лица за извршење буџета и његово извршење, током 
2011. године, није било екстерних контола у погледу материјално финансијског 
пословања. 
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СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА  
 
 
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 
 
 
Извршили смо ревизију завршног рачуна Града Шапца, биланса стања, биланса прихода 
и расхода, извештаја о новчаним токовима, извештајa о капиталним издацима и 
примањима, извештаја о извршењу буџета на дан 31.12.2012. године. За финансијске 
извештаје завршног рачуна буџета за 2012. годину одговорно је руководство Града 
Шапца и стручне службе.  
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје по завршном рачуну буџета 
 
Руководство и стручне службе Града Шапца су одговорне за припрему и фер 
презентацију ових финансијских извештаја, у складу са одредбама Закона о буџетском 
систему. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примену и одржавање интерних 
контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију, доношење и усвајање 
одлука о буџету и састављање финансијских извештаја завршног рачуна буџета који не 
садрже материјално значајне и погрешне исказе, настале услед грешака у састављању 
извештаја, одабир и примену одговарајућих рачуноводствених политика и 
рачуноводствене процене које су складу са датим околностима и законском регулативом. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу 
ревизије и рачуноводствене документације.  Ревизију смо извршили у складу са Законом 
о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 46/2006) и Међународним стандардима 
ревизије. Ови стандарди налажу да ревизију планирамо и извршимо на начин који 
омогућава да се уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне 
погрешне информације доказе и исказе. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и обелодањивања датим у финансијским извештајима. Избор поступака 
заснован је на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика материјално 
значајних и погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед евентуалних 
грешака. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су 
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу 
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. 
 
Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних 
процена, извршених од стране стручних служби и руководства, као и оцену опште 
презентације финансијских извештаја завршног рачуна. 
 
Сматрамо да су прибављени ревизорски докази у ревизији завршног рачуна буџета 
Града Шапца, довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну основу за изражавање 
мишљења. 
  



O GrantThornton

Peeusopcxo Muwrberbe

flo HauleM Mur.lrbelby, QnHaHcnjcrn nsaeurajr 3aBpulHor pa'.{yHa byqera vicrviHvtTo tA
o6jerrreuo, no cBr4M vrareprjanHo snavajnvM nvran$vMa, nphKasyjy Qnnaxcujcxy nosnqnjy
6yqera l-paga [JJanqa Ha AaH 31.12.2012. ropnne, ocrBapeHe npilxo4e h pacxoAe ycarnauJeHe
ca o4nyKaMa o 6ygery r HoBL{aHe roKoBe 3a roAilHy xoja ce 3aBpunna na raj AaH y cKna4y ca
paLryHoBoAcrBeHnM nponilcrMa xojn ce o4Hoce Ha 6yper r 6ypercre KoprlcHr4xe, xojn ce
nprueuyjy y Peny6nr4n Cp6njn.

3aapuun palryH 6ypera [-pa4a UJanqa y Llenocrh je ypalen y cKnaAy ca aaxehnM 3aKoHcKr4M
nponncnMa n Hncy yrepleue Heycxna[eHocl4 ca 3aKoHcKoM perynarilBoM y Be3il 6ypercror
nOCfiOBaHra r h3BeUJTaBarba.

Eeorpa4, 15.10.2013. ro4nue

Member of Grant Thornton Intemational Ltd
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6Ur|.AHC CTAtbA

3aspuH14  paL {yH  6y r , r e ra  sa  2012 .  r op ,nay

Y 000 PCA Hanouena
HEO 14HAH Gl4JCKA 14MOB14 HA
HEO14HAH Cl4JCKA 14MOB14 HA Y
cTAnHnM CPEACTB]4MA
HEKPETH14HE l, l  OnPEMA
nPHPOAHA t4MOB14HA
HEOl4 HAHCI4JCKA t4 MOBI4HA Y
3AJI]4XAMA

O'1 HAHCl4JCKA 14 MOB14 HA
,qyFoPort HA o14 HAHC T4JCKA 14 MOBt4 HA
HOBL]AHA CPEACTBA, NI EMEHI4TI4
METAJII4, XAPTT4JE O.q BPEAHOCT!4,
NOTPAXI4 BAI-bA1/I KPATKO POI{ H L1
NIIACMAH'I
KPATKO POt{ HA N OTPAXI4 BAI-bA
KPATKOPOL{Hil NNACMAH14
AKT]4 BHA B PEM EHCKA PA3TPAH t4I{ E ITA

YKYNHA AKTI4BA

OEABE3E
AyroPoqHE o6ABE3E
KPATKOPOL{HE O6ABE3E
O6ABE3E NO OCHOBY OCTAIII4X
PACXOAA 143y3EB PACXOEA 3A
3ANOCJIEHE
OEABE3E N3 NOCJIOBAI-bA
NACN BHA BPEM EHCI(A PA3TPAH I4I.i EI-bA
KAN ]4TAfl , YTBPbI4 BAI+E PE3YJITATA
nOCnOBAHTA
t4 BAHST1I|AHCHA EBI4AEH qt4JA
KANTTA'I
Bur.uax nphxoAa H npuMaba - cyQrqrr
HepacnopeleHil Br4[uaK npnxoAa r nphMaFba
us patujux roArHa

YKYNHA NACUBA

Hanoueue od 1. do 11. cacmaeHu cy deo QunauCujcrux u3eewm

2011. 2012.
383.150 380.021

382.474

154.812
227.662

676

3.782.843
2.434.502

27.382

9 .113
469.716
842.130

4.165.993

882.440
718.465

1 0.1 30

123.650

30.1 34
61

379.345

1 5 1 . 6 8 3
227.662

b / b

4.114.342

907.659
691.292
10 .130

104.700

101.476
61

3.283.553
2.827.714

172.269

283.570

4.165.993

3.206.683
2.824.622

77.862

304.1 99

4.114.342

3.734.321
2.434.502

16.569

9.289
477.540
796.421

Y LlJanqy, 15.10.2013.
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3aep ruH t4  paqyH  6y r ; e ra  sa  2Q12 .  r opuny

BUI|AHC nPnXOAA V1 PACXOAA

Y 000 PCE HanonaeHa

TEKrhr nPnxogl4 h nPhMAFbA oA
nPoAAJE HEO14HAHC]4JCKE t1MOBnHE

TEKrhI nPrxoAl4
noPE314
co q14 JAJ] H 14 lon Pm HOC[4
AOHAqr4iE 14 TPAHCOEPT/
APyrv nPnxo[r4
NPilMA}bA OA NPOAAJE
H EO14 HAHCl4JCKE ]4 MOBI4 H E

TEKrhr PACXOA]4 X r43AAr.l14 3A
HEOt4HAH Cl4JCtry hMOB14Hy

TEt(yhH PACXOA]4
PACXO,qil 3,A 3AnOCJTEHE
KOPt4tUhEt-bE yCItyTA t4 POSA
OTNflATA KAMATA U NPATEhI4
TPOr.r KO Br4 3Alq)}K14 BAt-bA
CYEBEHqI,IJE
EOHAqT4JE, AOTAqNJE 14 TPAHCOEpT4
coLlt4JAJrHO OCnryPAr-bE 14
coqr4JAnHA 3AuJT14TA
ocTAnr PAcxoAr4
r43AAq14 3A H EOt4HAHCl4JCrry
14MOB14Hy
ocHoBHA CPEACTBA

Marcar nplrxoga lr npnMaba' 6ygercrr
AeSuqrr
KOPil fOBAI$E Bl,1LUKA, OIqHOCHO
MAI-br(A nPilxo[A il nPilMAFbA
noKPr4h E I43BPuJEH r4X 143RATAKA t43
TEKYh[4X flPhXOAA il nPilMAHTA

Bruar np[xoAa ],r npxMalba - 6yuercxn
cy$nqnr

2011. 2012.

2.210.550 2.649.120

2.210.550
1.362.766

JOV,JZO

478.458

2.649.120
1.869.341

417.392
362.387

2.049.947

1.550.264
441.851
614.900

73.369
26.504

188.462

178.081
27.097

2.470.331

2.016.487
571.849
521.036

70.955
259.668
413.170

73.1 50
106.659

499.683
499.683

453.844
453.844

160.603

11 .666

178.789

100.927

172.269 77.862

Hanouene od 1. do 11. cacmaenu cy deo Quuaucujcxux useeumqja

Y l lJanqy, 15.10.2013.
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3aep ruH t4  paqyH  6y r , r e ra  aa  2Q12 .  r op r r t uy

W3BE1UTAJ O HOBT{AHI4M TOKOB14MA

Y 000 PCA Hanouena

H O B q A H i l  N P U N N B U

TEKytit4 nPilxoflt4
noPE314
AOHAUT4JE 14 TPAHCOEPT4

APyft nPilxo[]4

nPilxonr4 143 EyUETA
nPnxoAr4 oA nPoAAJE
H EO14HAHC14JCKE 14 MOB14 H E
flPHMAISA OA 3AAYXl,lBAtbA 1,1
nPoAAJ E O]4HAHC]4JCKE 1,1 MOB]4HE

HOBI{AH14 OANTBN
TEKyhr4 PACXOA14

PACXOAI4 3A 3AnOCITEHE
KOPr4rUhEl-bE ycflyrA U PO6A
OTNflATA KAMATA ]4 NPATEhLI
TPOTU KO Bt4 3AA)DK[4 BAt-bA
cy6BEHUklJE

AOHA|_114 J E, AOTAqI4J E t4 TPAHCOEPI4
coqr4JAJt Ho ocilryPAFbE 14
cou]4JAJtHA 3AtUTI4TA
ocTAIrr4 PACXOfll4

r43gAq14 3A H EOt4 HAH C l4JCKy
14MOBHHY

ocHoBHA CPEACTBA

rcnAll]4 3A OTnnAry rnABHl4tIE 14
HAEABKY OI4HAHCI4JCKE 14MOBI4HE

Bl4tllAK HOBqAHI,IX nP].l nh BA

cAnAo roToBt4HE HA nOqETKy
ronrHE
KOPnTOBAHI4 OAnnBil 3A ilCnflAhEHA
CPEACTBA y OEPAr{yHy
cAnAo roToBl4HE HA KPAJy rOAIHE

Hanoueue od 1. do 11. cacmaeuu cy deo Qunancujcxux

Y l l lanqy, 15.1 0.201 3..

2011. 2012.

2.451.336 2.849.815

2.210.550

1.362.766

369.326

478.458

2.649.120
1.869.341

417.392

J O Z . J l J l

240.786

2.279.067
1.550.264

441.851
614.900

73.369
26.504

188.462

178.081
27.097

200.695

2.771.953
2.016.487

571.849
521.036

70.955
259.668
413.170

73.150
106.659

499.683

499.683

453.84

453.844

229.120

172.269

37.034

(1 83.1 51 )
26.152

-j.::.\

301.622

77,862

26.152

(88.800)
15.214
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VI3BE1UTAJ O
NPNMA|b 14 MA

3aep ruHh  paL ryH  6yqe ra  sa  2012 .  r op ,nay

KAnnTAnHHM H3gAqr4MA VI

v 000 PcA
nPfMAHTA
nPUMAtbA OE 3MYXhBAHTA l,l
nPoAAJ E Ot4 HAHCT4JCKE l4MOBt4H E
n Pil MAr-bA O[ 3A.q)?t(l4 BAFbA
nPhMAr-bA oA nPo[AJE
OI4 HAHCI4JC KE 14 MOB KI H E

1438Aq14
r43AAql4 3A HEOHHAHChJCKy
14MOBt4Hy
ocHoBHA CPEICTBA

143RALlt4 3A OTnflAry rflABHt4qE 14
HAEABKY OHHAHCl4JCKE 14MOB[4HE
oTnITATA FnABHklLlE

BI4LIIAK NPTMAFbA
MAHTAK nPilMAlbA

Hanoueue od 1. do 11

Y LJJanqy, 15.10.2013.

cacmaeHu cy deo Quuancujcrcux useewmaJa

20'11. 2012.

240.786 200.695

240.786

240.000

786

728.803

200.695
200.000

695

755.466

499.683

499.683

453.8M
453.844

229.120
229.120

301.622
301.622

(488.017) (554.7711
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Врста прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

              
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  2.649.120 417.392 2.231.728 - - - 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.649.120 417.392 2.231.728 - - - 
ПОРЕЗИ 1.869.341 - 1.869.341 - - - 
ПОРЕЗ НА ДОХОДAК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ  1.472.025 - 1.472.025 - - - 
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 1.472.025 - 1.472.025 - - - 
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА - - - - - - 
Порез на фонд зарада - - - - - - 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  232.806 - 232.806 - - - 
Периодични порези на непокретности 151.091 - 151.091 - - - 
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 10.692 - 10.692 - - - 
Порези на финансијске и капиталне трансакције 70.998 - 70.998 - - - 
Други периодични порези на имовину 25 - 25 - - - 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  118.794 - 118.794 - - - 
Порези на појединачне услуге 2.029 - 2.029 - - - 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности обављају 116.765 - 116.765 - - - 
ДРУГИ ПОРЕЗИ  45.716 - 45.716 - - - 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 45.716 - 45.716   - - 
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  417.392 417.392 - - - - 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 417.392 417.392 - - - - 
Текући трансфери од других нивоа власти 416.392 416.392 - - - - 
Капитални трансфери од других нивоа власти 1.000 1.000 - - - - 
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Врста прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

ДРУГИ ПРИХОДИ 362.387 - 362.387 - - - 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  110.852 - 110.852 - - - 
Камате 5.208 - 5.208 - - - 
Закуп непроизведене имовине 105.644 - 105.644 - - - 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  230.531 - 230.531 - - - 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 
организација 

484 
- 

484 
- - - 

Таксе и накнаде 195.127 - 195.127 - - - 
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне 
јединице 

34.920 
- 

34.920 
- - - 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ  20.121 - 20.121 - - - 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 20.121 - 20.121 - - - 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЋЕНИ ПРИХОДИ 883 - 883 - - - 
Мешовити и неодређени приходи 883 - 883 - - - 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 200.695 - 200.695 - - - 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  200.000 - 200.000 - - - 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА  200.000 - 200.000 - - - 
Примања од задуживања пословних банака у земљи 200.000 - 200.000 - - - 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 695 - 695 - - - 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 695 - 695 - - - 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 695 - 695 - - - 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.849.815 417.392 2.432.423 0 0 0 
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  2.470.331 417.392 2.052.939       
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.016.487 170.025 1.846.462       
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 571.849 170.025 401.824       
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  463.287 150.392 312.895       
Плате, додаци и накнаде запослених 463.287 150.392 312.895       
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ HA ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  82.028 19.633 62.395       
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 68.625 16.544 52.081       
Допринос за здравствено осигурање 11.910 2.661 9.249       
Допринос за незапосленост 1.493 428 1.065       
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  7.449   7.449       
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 387   387       
Отпремнине и помоћи 2.307   2.307       
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и 
друге помоћи запосленом 4.755   4.755       
НАКНАДА TPOШKOBA ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  6.217   6.217       
Накнаде трошкова за запослене 6.217   6.217       
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ  12.460   12.460       
Награде запосленма и остали посебни расходи 12.460   12.460       
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 408   408       
Посланички додатак 408   408       
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  521.036   521.036       
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 68.211   68.211       
Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.072   7.072       
Енергетске услуге 38.442   38.442       
Комуналне услуге 7.838   7.838       
Услуге комуникација 10.038   10.038       
Трошкови осигурања 1.860   1.860       
Закуп имовине и опреме 746   746       
Остали трошкови 2.215   2.215       
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3.888   3.888       
Трошкови службених путовања у земљи 2.252   2.252       
Трошкови службених путовања у иностранство 1.485   1.485       
Трошкови путовања у оквиру редовног рада 66   66       
Остали трошкови транспорта 85   85       
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

УСЛУГЕ ПO УГОВОРУ  91.245   91.245       
Административне услуге 2.329   2.329       
Компјутерске услуге 5.383   5.383       
Услуге образовања и усавршавања запослених 2.150   2.150       
Услуге ипформисања 37.406   37.406       
Стручне услуге 5.443   5.443       
Услуге за домаћинство и угоститељство 54   54       
Репрезентација 5.132   5.132       
Остале опште услуге 33.348   33.348       
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  203.077   203.077       
Услуге образовања, културе и спорта 80.905   80.905       
Медицинске услуге 1.574   1.574       
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 8   8       
Остале специјализоване услуге 120.590   120.590       
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 104.712   104.712       
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 101.870   101.870       
Текуће поправке и одржавање опреме 2.842   2.842       
МАТЕРИJAЛИ 49.903   49.903       
Административни материјал 6.138   6.138       
Материјали за образовање 2.076   2.076       
Материјали за саобраћај 15.792   15.792       
Материјали за образовање, културу и спорт 1.286   1.286       
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 4.065   4.065       
Материјали за посебне намене 20.546   20.546       
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 70.955   70.955       
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА  70.955   70.955       
Отплата камата домаћим пословним банкама 70.955   70.955       
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

СУБВЕНЦИЈЕ  259.668   259.668       
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
OPГАНИЗАЦИЈАМА  37.323   37.323       
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 37.323   37.323       
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 222.345   222.345       
Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 222.345   222.345       
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 413.170   413.170       
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  306.744   306.744       
Текући трансфери осталим нивоима власти 300.197   300.197       
Капитални трансфери осталим нивоима власти 6.547   6.547       
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 106.426   106.426       
Остале текуће дотације и трансфери 106.426   106.426       
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 73.150    73.150       
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 73.150   73.150       
Накнаде из буџета за децу и породицу 15.986   15.986       
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 50.646   50.646       
Остале накнаде из буџета 6.518   6.518       
ОСТАЛИ РАСХОДИ 106.659   106.659       
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  101.206   101.206       
Дотације осталим непрофитним институцијама 101.206   101.206       
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ  5.453   5.453       
Остали порези 2.760   2.760       
Обавезне таксе 2.688   2.688       
Новчане казне 5   5       
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Врста расхода  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  Републике 
  

ООСО Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Општине 
града 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  453.844 247.367 206.477       
OCHOBНA СРЕДСТВА 453.844 247.367 206.477       
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  302.780 157.288 145.492       
Изградња зграда и објеката 1.903 

 
1.903       

Капитално одржавање зграда и објеката 300.697 157.288 143.409       
Пројектно планирање 180 

 
180       

МАШИНЕ И ОПРЕМА  7.232 
 

7.232       
Опрема за саобрачај 690 

 
690       

Административна опрема 5.820 
 

5.820       
Опрема за образовање, културу и спорт 414 

 
414       

Опрема за јавну безбедност 90 
 

90       
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема  218 

 
218       

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 143.832 90.079 53.753       
Остале некретнине и опрема 143.832 90.079 53.753       

 
  



i i

FpaR l l Ja6aq

I43BEIUTAJ O l43BPlUEHry EyUETA PACXOALI

3aep luH t4  paqyH  6y r , r e ra  sa  2012 .  r o4 r , l r y

Bpcra pacxoAa

hgHoc ocrBapeHxx npxxoAa t,l npnMa]ba

Yrynxo Peny6nnxe Onuruxe
rpaAa

ooco Vlt
gonaqnja

Ug
ocTanrx
r,r3Bopa

r43EAr+4 3A OTnflATy rflABHt4qE n HAEABKy OTHAHCI/JCKE
14MOB14HE 301.622 301.622
oTnflATA rnABHl4qE 301.622 301.622
oTnnATA rnABH t4 qE EOMAhl4 M KpERr4TOpt4MA 301.622 301.622
Ornnara rfl aBH n Lle Aorrrah u u nocn oBH t4 M 6an xanaa 301.622 301.622
yKynHr4 PACXOflT4 t |ASE Un 2.771.953 417.392 2.354.561
TEKyhl4 nPnXOE:n n nPL'tMAl-bA O! npO.qAJE HEO!4HAHCI4JCKE
14MOBt4HE 2.649.120 417.392 2.231.728
TEnrhn PAcxoAl4 n no.qAq]4 3A HEOT4HAHCI4JCKy t4MOBr4Hy 2.470.331 417.392 2.052.939
Buluar npnxoAa h nptaMaba- 6yqercrn cyQnqur 178.789 178.789
nPilMAl-bA OA 3MyXl4BAr-bA il nPOAAJE OI4HAHCI4JCKE r4MOBl4HE 200.695 200.695
t43AAqr4 3A OTnflATv rnABHt4LlE t4 HAEABKy OI4HAHCI4JCKE
14MOB14HE 301.622 301.622
B]4IIJAK NPilMAI-bA 100.927 100.927
MAHTAK HOBL{AHl4X n PilnilBA 77.862 77.862

Hanouene od 1. do 11. cacmaenu cy deo Quuaucujcxux useewmaja

Y [ Ianqy,  15.10.2013.

t6
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1.  Основне информације 
 
 
Град Шабац 
 
Општина и град Шабац захватају северозападни део Србије. Географски положај 
општине је веома повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, 
железничким и речним, и у близини је великих градова Београда и Новог Сада. 
 
Општина Шабац простире се на површини од 795 км2 и има 122.320 становника. У граду, 
са приградским насељима, живи око 70.000 становника. Основни привредни потенцијали 
су квалитетно земљиште погодно за све врсте пољопривредне производње, а воде река 
Саве и Дрине погодују развоју бројних привредних грана; индустрије, водопривреде, 
пољопривреде, речног саобраћаја и туризма. Град Шабац је одувек био економски и 
културни центар Подриња и ширег подручја. 
 
Град Шабац, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, а када је у питању 
располагање финансијским средствима у буџету у вршењу своје надлежности: 
 

1) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
2) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такса и накнада; 
 
Град има својство правног лица. Седиште Града је у Шапцу.  
 
Град представља и заступа Градоначелник Милош Милошевић. 
 
 
Финансирање послова Града 
 
Сагласно члану 15. Статута Града, за обављање изворних и поверених послова Града 
средства се обезбеђују у складу са законом. Послови Града финансирају се из изворних 
и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и 
примања утврђених законом.  
 
За обављање послова утврђених Уставом, Законом и Статутом Града, припадају 
приходи утврђени законом и одлукама Града донетим на основу закона, као и средства 
за обављање поверених послова из оквира права и дужности Републике. Скупштина 
Града доноси буџет за сваку фискалну годину, којим се обухватају сви приходи и друга 
примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у 
складу са законом. За задовољење потреба грађана у општини или њеном делу, 
средства се могу прикупљати самодоприносом. Средства за финансирање поверених 
послова обезбеђују се из  републике у складу са законом. Средства буџета Града 
обезбеђују се из изворних и уступљених јавних прихода.  
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Финансирање послова Града – наставак 
 

Изворни јавни приходи, као приходи који су остварени на територији Града у пуном 
износу су:  

 општинске административне, локалне комуналне и боравишне таксе; 
 накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
 накнада за заштиту и унапређење животне средине; 
 приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној 

својини које користи Град, установа и друге организације чији је оснивач 
град; 

 приходи од продаје покретних ствари у државној својини које користи Град, 
установа и друга организација чији је она оснивач; 

 новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане 
актом Скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку; 

 приходи које својом делатношћу остваре градски органи, службе и 
организације; 

 самодопринос уведен на територији Града; 
 приходи по основу донација; 
 други локални јавни приходи утврђени законом. 

 

Уступљени јавни приходи, као приходи које Република уступа Граду у целости или део у 
складу са законом су: 
 

 порез на доходак грађана; 
 порез на имовину; 
 порез на наслеђе и поклон; 
 порез на пренос апсолутних права; 
 накнаде за коришћење добара од општег интереса; 
 средства остварена продајом капитала у поступку приватизације, према 

седишту субјекта приватизације и др. 
 

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се 
преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са 
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.  

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена Одлуком о буџету 
искључиво за намене за које су им по њиховим захтевима средства одобрена и пренета. 

Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту и наменску употребу буџетских апропријација. 

На терет буџетских средстава корисник буџета може преузимати обавезе само до износа 
одобрене апропријације у Одлуци о буџету. 

Одлуку о задуживању доноси Скупштина Града по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства финансија, у складу са Законом. 

Корисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, остварују  и приходе из 
других извора обавезан је да измирење расхода и издатака прво врше из прихода из 
других извора. Након што утроше средства из других извора врши се пренос из 
средстава буџета. 
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2.  Преглед значајних рачуноводствених политика  
 
Основа за презентацију 
 
Завршни рачун буџета припремљен је на бази принципа историјског трошка. Финансијски 
извештаји презентовани су у Динарима (РСД), који представља домицилну валуту, а све 
исказане нумеричке вредности приказане су у хиљадама (РСД 000), осим ако је 
другачије наведено. 

Финансијски извештаји буџета Града заснивају се на подацима из извештаја завршних 
рачуна директних корисника буџетских средстава. Годишњи финансијски извештаји 
директних корисника представљају консолидоване финансијске извештаје, односно 
укључују податке из својих књиговодствених евиденција и податке из извештаја 
завршних рачуна њихових индиректних корисника. Индиректни корисници састављају 
годишње финансијске извештаје на основу евиденција о примљеним средствима и 
извршеним плаћањима која су усаглашена са трезором, као и на основу других 
аналитичких евиденција. 
 
На основу Наредбе министра бр. 401-1617-3/10-001 од 28. децембра 2010. године, 
(“Службени гласник Републике Србије” бр. 103/2010)  утврђен је списак директних и 
индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и 
организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора.  
 
Финансијски извештаји буџета Града за 2012. годину састављени су у складу са 
одредбама: 

- Закона о буџетском систему, (“Службени гласник Републике Србије” бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005 ... 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 
63/2013) 

- Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
129/2007); 

- Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава и корисника организација обавезног 
социјалног осигурања, (“Службени гласник Републике Србије”, бр.129/2007 и 
14/2008); 

- Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије”, бр. 
125/2003 и 12/2006). 

- Меморандума о буџету, економској и фискаланој политици за 2011. годину и 
пројекцијом за 2012. и 2013. годину (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
102/2010); 

- Правилник стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 20/2007, 50/2008 ... 10/2011 и 
94/2011, 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012 i 99/2012) 

- Закона о платама у државним органима и јавним службама (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 34/2001, 92/2011, 99/2012) 

- Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
124/2012) 
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2.  Преглед значајних рачуноводствених политика - наставак 
 
Основа за презентацију - наставак 
 
Финансијски извештаји припремљени су на принципима готовинске основе и садрже 
информације о извору средстава прикупљених у току 2012. године, намени за коју су 
средства искоришћења и салду готовинских средстава, на дан извештавања. Основ за 
мерење резултата у финансијским извештајима јесте салдо готовинских средстава и 
еквивалената. 
 
3. Ревизија завршног рачуна буџета 
 
Ревизија завршног рачуна извршена је на основу члана 92. Закона о буџетском систему 
који регулише  подлегање истог екстерној ревизији. 

Приликом ревизије завршног рачуна Града за 2012. годину испитивали смо правилност 
пословања у смислу поштовања важећих закона и подзаконских аката који се односе на 
остваривање прихода и расхода буџета и управљање имовином и обавезама, као и 
њихову усклађеност и спровођење у складу са одлукама које су доносили и усвајали 
органи локалне самоуправе и Града Шапца. 

Предмет ревизије је завршни рачун Града Шапца за 2012. годину који садржи: 
 

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

Финансијски извештаји индиректних корисника за 2012. годину нису били предмет наше 
ревизије.  
 
4.  Одлука о буџету Града Шапца за 2012. годину 

У складу са одредбама члана 28. и 29. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр.54/09, 73/2010, 101/2010), члана 20. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр.129/07), и члана 32. Статута Града Шапца („Службени лист 
града Шапца“, бр. 32/2008) Скупштина града Шапца на седници од 30.12.2011. године 
донела је Одлуку о буџету града Шапца за 2012. годину („Службени лист Града Шапца“ 
30/2011). 

Градоначелник је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење 
Одлуке о буџету. 

Приходи и примања буџета Града за 2012. годину планирани су у износу од 
3.189.728.000 РСД. 

Примања и приходи који су планирани у поменутом износу распоређују се за 
финансирање јавних издатака по носиоцима, корисницима и ближим наменама. 
 
Вишак прихода – суфицит из претходне године, користиће се  за евентуално измирење 
преузетих обавеза.   
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4.  Одлука о буџету Града Шапца за 2012. годину – наставак 
 
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1.000.000 РСД. 
 
У текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 7.000.000 РСД. 
 
Одлуку о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве доноси 
градоначелник. 
 
 
5. Одлука о ребалансу буџета Града Шапца за 2012. годину 
 
На седници Скупштине града Шапца одржаној 21.12.2012. године, донета је Одлука о 
ребалансу буџета Града Шапца за 2012. годину („Службени лист Града Шапца“ 31/2012). 
У односу на Одлуку о буџету града Шапца за 2012. Годину („Службени лист Града 
Шапца“ 30/2011), чији су основни елементи напред наведени, планирани приходи су 
замењени износом од 2.878.188.400 РСД. 

Издаци односно расходи буџета, такође су замењени износом од 2.878.188.400 РСД. 
 
Средства сталне буџетске резерве утрошена су у укупном износу од 4.894.050,84 РСД, и 
то за:  

- помоћи за школовање - 334.000,00 РСД 
- помоћ за лечење - 648.239,00 РСД 
- остало - социјалне помоћи грађанима - 3.811.811,84 РСД 
- помоћи месним заједницама - 100.000,00 РСД. 

 
 
6. Одлука о завршном рачуну буџета Града Шапца за 2012. годину 
 
На седници скупштине града Шапца одржаној дана 07.06.2013. године, а по основу члана 
76, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 73/2010, 101/2010, 
93/2012), и члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“ број 32/08) 
донета је Одлука о завршном рачуну града Шапца за 2012. годину која садржи: 
 

- укупна примања и приходе у износу од 2.849.815.148,32 РСД 
- укупне издатке и расходе у износу од 2.771.953.239,14 РСД 
- суфицит у износу од 77.861.909,18 РСД 
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7.  Структура значајнијих билансних позиција 
 
7.1.  Нефинансијска имовина 
 
Структура билансне позиције нефинансијске имовине на дан 31.12.2012. године је 
следећа: 
 

 

2011. Текућа 2012. 

У 000 РСД Нето Бруто Исправка 
вредности Нето 

     Зграде и грађевински објекти 116.397 132.383 17.334 115.049 
Опрема 37.224 93.549 58.531 35.018 
Остале некретнине и опрема 1.191 1.894 278 1.616 

     Укупно некретнине и опрема 154.812 227.826 76.143 151.683 

     Земљиште 227.662 227.662 - 227.662 
          
Укупно нефинансијска 
имовина у сталним 
средствима 

227.662 227.662 - 227.662 

     Залихе ситног инвентара 24 24 - 24 
Залихе потрошног материјала 652 652 - 652 

     Укупно залихе 676 676 - 676 

     Укупно нефинансијска 
имовина  383.150 456.164 76.143 380.021 

 
 
7.2.  Домаће акције и остали капитал 
 
Домаће акције и остали капитал Града Шапца на 31.12.2012. године односе се на 
учешће у капиталу јавних предузећа: 
 
 

  
у 000 РСД 

  Зависно Друштво 
Капитал по билансу стања на дан 

31.12.2012 

   1. ЈКП Стари Град 845 
3. РТВ Шабац 26.950 
4. ЈП План Шабац 10.732 
5. ЈП Стан Шабац 283.843 
6. JKП Топлана Шабац 531.976 
7. JП Спортски Центар 11.343 
8. ЈКП Водовод и канализација 1.568.813 

   
 

Укупно 2.434.502 
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7.2.  Краткорочни финансијски пласмани 
 
Структура краткорочних финансијских пласмана је следећа: 
 
(у 000 РСД) 31.12.2011. 

 
31.12.2012. 

    Краткорочни кредити 460.710 
 

472.183 
Дати аванси, депозити и кауције 9.006 

 
5.357 

    Укупно 469.716 
 

477.540 
 
а) Стање и структура краткорочних кредита датих правним лицима је следећа: 
 
(у 000 РСД) 31.12.2011. 

 
31.12.2012. 

    ХИ Зорка Холдинг 263.686 
 

263.790 
Зорка-заштита биља 61.446 

 
61.446 

ЈКП Топлана 53.000 
 

53.000 
Зорка- обојена металургија 28.415 

 
41.610 

Посебна накнада Грађевинско земљиште 24.476 
 

24.476 
ЈР РТВ Шабац 12.633 

 
13.670 

ФК Мачва 3.983 
 

3.983 
ЈИП Глас Подриња 3.699 

 
3.699 

Кредити дати осталим правним лицима 9.372 
 

3.000 
Аванси дати запосленима за набавку огрева  - 

 
3.509 

     
Укупно краткорочни кредити 460.710 

 
472.183 

 
Краткорочни кредити у износу од 472.183  хиљада РСД у највећој мери представљају 
краткорочне позајмице дате правним лицима за набавку обртних средстава или 
превазилажење проблема текуће ликвидности. 
 
б) Стање и структура датих аванса, депозита и кауција је следећа: 
 
(у 000 РСД) 31.12.2011. 

 
31.12.2012. 

    ОШ Николај Велемировић, Шабац 4.636 
 

4.636 
ОШ Јанко Веселиновић, Шабац 2.000 

 
- 

ОШ Краља Александра Карађорђевића Шабац 1.090 
 

- 
Аванси за остале потребе 721 

 
721 

ЈППР Колубара  - сектор Вреоци 516 
 

- 
Музичка школа Михајло Вукдраговић, Шабац 43 

 
- 

    Укупно дати аванси, депозити и кауције 9.006 
 

5.357 
 
Дати аванси, депозити и кауције у износу од 5.357 хиљада РСД, у највећем износу (4.636 
хиљада РСД) односе се на дате авансе за инвестиције основној школи Николај 
Велимировић у Шапцу.  
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7.3.  Дугорочне обавезе 
 
Дугорочне обавезе Града Шапца на 31.12.2012. се односе на домаће дугорочне обавезе, 
које имају следећу структуру: 

 

(000 РСД) 31.12.2011. 
 

31.12.2012. 

    Дугорочне обавезе 718.465 
 

691.292 

    Укупно дугорочне обавезе 718.465 
 

691.292 

    (у 000 РСД) 31.12.2011. 
 

31.12.2012. 

    АИК Банка ад Ниш 340.496 
 

150.224 
Банка Интеса ад Београд 377.969 

 
326.778 

Хипо Алпе Адриа Банка - 
 

176.564 
Фонд За Развој - 

 
37.726 

    Укупно домаће дугорочне обавезе 718.465 
 

691.292 
 

 
Град Шабац на 31.12.2012. године има обавезе у износу од 691.292 хиљада РСД и то по 
основу следећих уговора:  
 
1. Уговор о кредиту број 105570455001516013, закључен са Аик Банком 09.06.2011. 
године у износу од 190.000 хиљада РСД. Рок враћања кредита је 9.6.2014. Обавезе по 
овом кредиту на дан 31.12.2012. године износе 150.224 хиљада РСД.  
 
2. Уговор о кредиту број 57-420-1302893.6, закључен са Банка Интесом 12.11.2009. 
године у износу од 2.121.856,07 ЕУР. Рок враћања кредита је 30.03.2017. Обавезе по 
овом кредиту на дан 31.12.2012. године износе 149.373 хиљада РСД.  
 
3. Уговор о кредиту број 57-420-1301112.0, закључен са Банка Интесом 18.07.2007. 
године у износу од 3.109.719,62 ЕУР. Рок враћања кредита је 30.6.2014. Обавезе по 
овом кредиту на дан 31.12.2012. године износе 177.405 хиљада РСД.  
 
4. Уговор о кредиту број Л 1492/12, закључен са Хипо Алпе Адриа Банком  14.06.2012. 
године у износу од 200.000 хиљада РСД. Рок враћања кредита је 14.06.2015. Обавезе по 
овом кредиту на дан 31.12.2012. године износе 176.564 хиљада РСД.  
 
5. Уговор о кредиту број 00403/2011, закључен са Фондом за Развој у износу од 40.000 
хиљада РСД. Обавезе по овом кредиту на дан 31.12.2012. године износе 37.726 хиљада 
РСД.  
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7.4.  Активна временска разграничења 
 
Стање и структура обавеза на рачуну Активних временских разграничења је следећа: 
 
(У 000 РСД) 31.12.2011. 

 
31.12.2012. 

    Разграничени расходи до 1 године 15 
 

429 
Обрачунати неплаћени кредити  718.480 

 
691.292 

Обрачунате неплаћене камате 123.635 
 

104.700 

    Укупно активна временска разграничења 842.130 
 

796.421 
 
На дан 31.12.2012. године, у највећој мери на рачуну активних временских разграничења 
Град приказује обавезе за главницу по узетим кредитима од Банке Интесе, Аик банке, 
Фонда за развој и Хипо Алпе Адриа банке у износу 691.292 хиљада РСД.  
 
 
8.  Расходи буџета за 2012. годину 
 
Укупни расходи буџета Града Шапца по завршном рачуну износе 2.771.953 хиљада РСД, 
а који су расподељени и извршени у оквиру буџетских расхода су следећи: 
 
 

(у 000 РСД) 
01.01. -

31.12.2011. 
 

01.01. -
31.12.2012. 

    Расходи за запослене 441.851  571.849 
Коришћење роба и услуга 614.900  521.036 
Отплата камата 73.369  70.955 
Субвенције 26.504  259.668 
Донације и трансфери 188.462  413.170 
Социјално осигурање и заштита 178.081  68.256 
Остали расходи 27.097  106.659 
Резерве - 

 
4.894 

Издаци за нефинансијску имовину 499.683  453.844 
Отплата главнице 229.120  301.622 

    Укупно 2.279.067 
 

2.771.953 
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8.  Расходи буџета за 2012. годину (наставак) 
 
8.1.  Расходи за запослене 
 
Расходи за запослене у току 2012. године од 571.849 хиљада РСД у укупним трошковима 
учествују са 20,63 %. Њихова алокација на директне и индиректне кориснике дата је у 
извештају о извршењу буџета.  
 
 

(у 000 РСД) 
01.01.-

31.12.2011 
 

01.01.- 
31.12.2012 

    Плате и додаци  запослених 332.033 
 

463.287 
Социјални доприноси на терет послодавца 59.435 

 
82.028 

Накнаде у натури 21.286 
 

- 
Социјална давања запосленима 3.610 

 
7.449 

Накнаде за запослене 3.369 
 

6.217 
Награде, бонуси и остали посебни расходи 22.118 

 
12.460 

Посланички додатак-дневнице одборника   - 
 

408 

      
Укупно 441.851 

 
571.849 

 
 
8.2.  Коришћење роба и услуга 
 
Расходи у оквиру буџетске позиције – Коришћење роба и услуга у укупном износу од 
521.036 хиљада РСД у укупним расходима учествују са 18,80 %. Средства су 
искоришћена за различите набавке роба и услуга алоциране по директним и 
индиректним буџетским корисницима. 
 
Генерална структура ових расхода је следећа: 
 

(у 000 РСД) 
01.01.-

31.12.2011 
 

01.01.- 
31.12.2012 

    Стални трошкови 145.346 
 

68.210 
Трошкови путовања 4.210 

 
3.888 

Услуге по уговору 91.638 
 

91.245 
Специјализоване услуге 218.052 

 
203.077 

Текуће поправке и одржавање 114.753 
 

104.713 
Материјал 40.901 

 
49.903 

     
Укупно 614.900 

 
521.036 
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8.  Расходи буџета за 2012. годину (наставак) 
 
8.2.  Коришћење роба и услуга (наставак) 
 
По разделима и по корисницима средства су, на основу информација о озвршењу 
буџета, употребљена за следеће: 
 
8.2.1.  Специјализоване услуге 
 
 

(у 000 РСД) Намена Износ у 2011. Износ у 2012. 
    Грaдоначелник града Шапца и градско 

веће 
урбанистички 
планови 7.025 11.700 

 летњи фестивал 9.494 14.651 
 остале 

специјализоване 
услуге - 5.739 

 специјализоване 
услуге - зеленило - 4.071 

 регионална 
депонија 22.323 1.528 

  остало 32.157 14.720 
Укупно градоначелник града Шапца и 
градско веће   70.999 52.409 
Градска Управа одводњавање 5.300 5.019 
 остало 3.149 2.516 
Укупно градска управа   8.449 7.535 
Основно образовање остало  648 - 
Средње образовање остало 67 - 
Регион.центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању остало - 1.227 
Култура остало 428 123 
Предшколско образовање остало 1.204 2.038 
Дирекција за пољопривреду остало 13.351 37.707 
Туристичка организација града Шапца остало 15.075 20.984 
ЈКП "Стари град" остало 15.831 - 
ЈП за управљање грађевинским 
земљиштем хигијена 73.000 70.905 
 зеленило 19.000 10.000 
 остало - 149 
Укупно за ЈП за управљање 
грађевинским земљиштем   92.000 81.054 
    Укупно    218.052 203.077 
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8.  Расходи буџета за 2012. годину (наставак) 
 
8.2.  Коришћење роба и услуга (наставак) 
 
8.2.2.  Стални трошкови 
 
 

(у 000 РСД) Намена Износ у 2011. Износ у 2012. 

    Градска Управа стални трошкови 29.423 29.541 
Предшколско образовање стални трошкови 13.814 20.058 
Култура стални трошкови 11.872 10.891 
Физичка култура стални трошкови 2.868 2.954 
Сред.за инв.улагања у обј.комун. 
инфраструктуре и општу комун.потр. стални трошкови - 1.662 
ЈП за управљање грађевинским 
земљиштем стални трошкови - 1.236 
Дирекција за пољопривреду стални трошкови 576 583 
Социјална заштита стални трошкови 1.325 480 
Регионални центар за стручно 
усавршавање запослених у 
образовању стални трошкови - 429 
Туристичка организација града Шапца стални трошкови 360 319 
Градско јавно правобранилаштво стални трошкови 37 39 
Грaдоначелник града Шапца и градско 
веће стални трошкови 188 18 
Основно образовање стални трошкови 44.945 - 
Средње образовање стални трошкови 39.938 - 
Укупно стални трошкови   145.346 68.210 

 
  



Град Шаб ац  
Завршн и  рач ун  б уџ ета  з а  2 012 .  г од ин у  

 
Нап омен е уз  з авршни рачун   

 

 29 

8.  Расходи буџета за 2012. годину (наставак) 
 
8.2.  Коришћење роба и услуга (наставак) 
 
8.2.3.  Текуће одржавање 
 
 

(у 000 РСД) Намена Износ у 2011. Износ у 2012. 

Дирекција за путеве 

Текуће 
одржавање и 
поправке улица 43.100 46.827 

ЈП за управљање грађевинским 
земљиштем 

Текуће 
одржавање јавне 
расвете 39.722 44.890 

Градска Управа 
месне 
канцеларије 7.660 5.614 

Предшколско образовање 
Текуће поправке и 
одржавање 4.800 4.778 

Култура 
Текуће поправке и 
одржавање 2.934 1.819 

Физичка култура 
текуће поправке и 
одржавање 4.760 322 

Дирекција за пољопривреду 
Текуће поправке и 
одржавање 740 293 

Туристичка организација града Шапца 
Текуће поправке и 
одржавање 28 60 

Региноални центар за стручно 
усавршавање запослених у 
образовању 

Текуће поправке и 
одржавање - 45 

Градско јавно правобранилаштво 
Текуће поправке и 
одржавање 71 44 

Социјална заштита 
Текуће поправке и 
одржавање 483 21 

Oсновно образовање 
Текуће поправке и 
одржавање 4.475 - 

Средње образовање 
Текуће поправке и 
одржавање 4.480 - 

ЈКП "Водовод" Шабац 

Текуће 
одржавање 
сливничке мреже 1.500 

 Укупно трошкови текућег одржавања   114.753 104.713 
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8.  Расходи буџета за 2012. годину (наставак) 
 
8.3. Донације и трансфери 
 
Донације и трансфери остварени су у износу од 413.170 хиљада РСД, учествују у 
укупним расходима буџета са 14,91 %.  
 

(у 000 РСД) 
01.01.-

31.12.2011 
 

01.01.- 
31.12.2012 

    Текући трансфери осталим нивоима власти - 
 

306.744 
Остале донације, дотације и трансфери 188.462 

 
106.426 

      
Укупно 188.462 

 
413.170 

 
а) Текући трансфери осталим нивоима власти износе 306.744 хиљада РСД и односе се 
на следеће:  
 

Глава Намена Износ у 2011. Износ у 2012. 
Основно образовање Трансфери   - 154.443 
Средње образовање Трансфери   - 93.594 
Култура Трансфери  - 3.527 
Социјална заштита  Трансфери  - 47.282 

Укупно дом здравља Шабац 
Текући 
трансфери  - 1.351 

Дирекција за путеве 

Капитални 
трансфер у 
корист нивоа 
градова - 

6.547 

Укупно остале донације, дотације и трансфери - 306.744 
 
 
б) Остале донације, дотације и трансфери износе 106.426 хиљада РСД, а њихова 
структура је следећа: 
 
 

(у 000 РСД) Намена Износ у 2011. Износ у 2012. 

Култура 
Остале 
донације 5.227 - 

Социјална заштита  
Остале 
донацијe 4.004 - 

Укупно дом здравља Шабац Реконстр.обј. 7.925 - 
Регионални центар за стручно 
усавршавање запослених у образовању 

Остале 
донације 6.033 - 

ЈП за управљање грађевинским 
земљиштем 

Остале 
донације 120.000 98.382 

ЈКП "Паркинг" 
Остале 
донације 34.292 - 

ЈП "Спортски центар" - Шабац 
Остале 
донације 9.788 - 

Сред.за пренос невлад.орган., фондовима 
и месним заједницама 

Остале 
донације 1.193 2.331 

Скупштина града Шапца Избори - 5.713 
Укупно остале донације, дотације и трансфери 188.462 106.426 
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8.  Расходи буџета за 2012. годину (наставак) 
 
8.4.  Издаци за нефинансијску имовину 
 
 
Издаци за нефинансијску имовину у износу од 453.844 хиљада РСД у укупним 
расходима буџета учествују са 16,37 % и њихово остварење по разделима директних и 
индиректних буџетских корисника је следеће: 
 

у 000 РСД 01.01. -
31.12.2011.  

01.01. -
31.12.2012. 

 
   

Градоначелник и градско веће 66.434  143.832 
Градска управа 14.938  5.247 
Основно образовање 55.004  - 
Средње образовање 28.895  - 
Култура 10.065  15.167 
Физичка култура 3102  92 
Социјална заштита 452  - 
Предшколско образовање 20.428  5.112 
Туристичка организација града Шапца 93  - 
Дирекција за путеве 151.834  245.107 
ЈКП Водовод Шабац 71.104  - 
ЈП за управљањем грађевинским земљиштем 30.000  38.558 
ЈКП Топлана Шабац 3.000  - 
ЈСП Стан Шабац 29.764  - 
ЈКП Стари град Шабац 11.921  - 
ЈП Спортски центар Шабац 2.509  - 
Остало 140  729 

 
   

Укупно 499.683  453.844 
 
 
Расходи остварени у оквиру буџетске позиције Градоначелника и градског већа, односе 
се на следећа давања: 
 

у 000 РСД 01.01. - 
31.12.2011  

01.01. - 
31.12.2012 

    Агроиндустриска зона ЈП за грађевинско земљиште 64.424  45.488 
АИК Банка -  24.482 
Базен - пројектна документација 705  5.243 
Аутобуска стајалишта 1.305  - 
Машинокоп Шабац -  4.529 
Јединство Севојно -  7.301 
ПД Думач Шабац -  20.693 
Изградња објекта МЗ амбул. Апотека Летњиковац -  13.388 
Остало -  22.708 
    Укупно нематеријална улагања 66.434  143.832 
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9.         Коришћење текуће буџетске резерве у 2012. години   
 
Средства текуће буџетске резерве утрошена су у укупном износу од 4.894 хиљада РСД, 
и то за: 
 
 

(у 000 РСД) 
01.01. -

31.12.2011. 
 

01.01. -
31.12.2012. 

    Помоћи за школовање  248 
 

334 
Помоћ за лечење  1.268 

 
648 

Остало - социјалне помоћи грађаним 4.945 
 

3.812 
Помоћи месним заједницама  218 

 
100 

    Укупно 6.679 
 

4.894 
 
 
10.  Дате гаранције и јемства 
 
У току 2012. године Град Шабац није давао гаранције нити је закључивао уговоре о 
јемству и солидарном приступању обавезама. 
 
 
11.  Судски спорови 
 
На основу обавештења градског јавног правобраниоца Града Шапца, против Града нису 
покренути такви судски спорови чији би исходи у будућности имали утицај на завршни 
рачун буџета Града Шапца за 2012. годину. 
 
 
12.  Екстерне контроле 
 
Према информацијама одговорних лица за извршење буџета и његово извршење, током 
2012. године, није било екстерних контола у погледу материјално финансијског 
пословања. 
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3aKOHCKOM perynaTl4BOM.

Odeoeopxocm peswopa

Haua je ogroBopHocr Aa Hspa3hMo MrdllJJbebe o Srnancujcxr4M .43aellra)nua na ocHoBy pesrasuje.
Pearsujy cMo H3Bpu.tHnH y cKnaAy ca Mel'lynapogHnM craH.qap6hMa peau:nje. Oar craugap,qu Hanaxy
ycarnauJeHocr ca erHqKilM npnHl.ltanr4Ma H Aa peBu3ajy nnarirpaMo il r43Bptxr4Mo Ha Havuri rojr
onaoryhaaa Aa ce y pasyuuoj MepH yBepuMo Aa $nrancujcxr noaer-urajr He caApxe ruareprajanHo
exauajxe norperuHe rnQoprrltaqnje.

Peauerja yxruyvyje cnpoeolere nocrynaKa y Llr4rby npu6aeruarua pesuslrjcxrax AoKa3a o u3HocuMa u
o6enoAarsusaH,a AarHM y SraHaHcrjcxrnr mseeu:rajuua. [4e6op nocrynaKa 3acHoBaH je Ha peeu:opcrou:
npocylmaaruy, yxruyuyjyfrra r npoqeHy pr4silKa uarepujanuo :riavajrux ,{ norperuHt4x r4cxa3a y
$rHancrajcxraru rsaeurajuMa, HacraflHM ycae,q eBeHTyanHilx rpeuara, IlpNnatorra npolleHe pu3r1ta,
peBH3op pa3Marpa HHrepHe KoHrpone roje cy pereBaHrHe sa npunpeMy $lrnaHcujcxnx uaseuraja, y
tll4rby ocM!4turbaBaH:a peersrjcrcrx nocrynaKa xoju cy ogroaapajyhv y AaTnM oKoJtHocTHMa, anh He y
LlH.rby h3paxaBaH,a MfiluJ-berua O eQuxacHocTr4 t4HTepHfix KoHTpOna npaBHor nuqa,

Perusnja, raxofie, yxrayvyje olleny nphMeFbeHux paqyHoBo.qcrBeHrdx nonnTilKa r 3Havajnux npoqer-ra,
t43BpLleHHX oA crpaHe crpyttHnx cnyx6N I pyKoBoACrBa, Kao r oL{eHy on.]lre npeeeHraquje
$rnancujcxux ueseu:raja 3aBpuHor paqyHa.

Cnaarpauo 4a cy npm6aBrbeuu peBu3opcKli Aoxa3r y peensrajra 3aBpl.lrHor paqyHa 6yqera l-pa4a LJJanqa,
AoBO.rbHH U o4rOsapajyhn u 4a o6es6e[yjy pasyMHy ocHosy sa r3paxaBal6e M!{Lurberba.

\4ember of Grant lhornton lnternational l-1cl

Registraclja: /,PR br. Bn,;3102, l!.:.1p91^19:l-6a rilB: i7304780, Broj rahrar 10b-4bBB-39



ffi CrrntThorntan

Ocnoea sa MuuJtbetue ca p*epeoM:

l-paa tuaoarl l4Ma KparKopot{Ho opoqeH" ,o.:3!g cpegcr'a KoA nocfloBHnx oanaxa y yKynHoM r4sHocy
;f,:ir!:#fr'13#,Xij,?;rtonieuyiu-x[ri*opo,,*, nnacMaHr4' Hncy eB,,qeHrilpaHu y gnnaucrjcxrn,'

Muwnerce ca pffiepeoM

llo xauren,' MuurbeFby, 
-o*4M 

aa rrao.ryhe eser y]?*, onrcaH,4x y nacycy oeHoee sa M,l.urbe]be cape3epBoM' srHaxcnicru usne,rrajrt aaa[u.*ror.paqyHa 6yueri i"-r*^rro u o6lerrnano, no 
'BHM

uarepujanxo sxa'{aixmM-nrran Nruri, ,p,ir.uv +i*rr'r:,,!":#;;;d;jy 6yr,rera rpJaa urrn.lu Ha .qaH31'12.2013. ronrHel ocrBapeHe nprxoAe , prc*og" yciirni,.rere 
"" o4nyoura o 6yr,rery H HoBqaHero*oBe 3a roAHHy roja-!! 3a'pu,na Ha ral fI y c*na4y 

"!Jr"vro"on"r"eHrM npon,crua xojr ceoAHoce ua 6yqer , oypercxe Kopr4cHflKe, *oy i* npran,reruyjy y penyonrqra cp6uju.

6eorpag, 04.09.201 4. ro,quHe

i*

Mamber of Grant I'homion tnl6rh.li^,.r r |"r



l-paA lll a6a rl

5VI|AHC CTAHTA

3aspurHfi paqyH 6yUera 3a 2013. roAuHy

y 000 Pc.q

HEO1,1 HAH C 14JC KA 14 MOB14 HA

HEOI4 HAHC14JCKA l,IMOBI4HA Y CTANHilM
CPEECTB14MA

HEKPETH]4HE T ONPEMA
nPTPoEHA t/MOBI/HA
HEOt/HAHCt4 JCKA t/ MOB 14 HA Y 3AI I4XAMA

O14HAHC14JCKA HMOB14HA

Ayropor{ HA oh HAH CLl JCKA Ll M OBt/HA
HOBLTAHA CPEICTBA, nIE MEHt/Ttl
METAIIT/, XAPTT/JE OE BPEIHOCTI/,
NOTPAXI/BAI-bA t4 KPATKOPOqHil
NfiACMAHI/
KPATKO POt.I HA I-I OTPA}KI/ BAI-bA
KPATKOPOqHil NTACMAHT/
AKTI4 BHA BPEM EHCKA PA3TPAHt/t{E164

YKYNHA AKT]4BA

OEABE3E

AyroPorlHE o6A8E3E
KPATKOPOT.IHE OEABE3E
oSABE3E nO OCHOBy OCTAflt/X PACXOIA
t/3y3EB PACXOEA 3A 3AnOCI|EHE
OSABE3E U3 NOCNOBAFbA
NACil BHA BPEM EHCKA PA3TPAH14t]EI-bA

KAN ilTAII, YTBPEt4 BAI+E PE3YIITATA
NOCJIOBAIbA
l/ BAHEilnAHCHA EBr/EEHqt/JA

KANilTAJI
Buuar npuxoga 14 npuMaFba - cy$raqur
HepacnopeleHu Br/tlaK npuxoga !4 np!{MaFba u3
paurjux ro4uHa

YKYNHA NAC]4BA

Hanoueue od 1. do 11

Y LlJanqy, 04.08.2014.

2012. 2013.
380.021 489.578

379.345

151.683
227.662

676

3.734.321

2.434.502

16.569

9.289
477.540
796.421

4.114.342

907.659

691.292
1 0.1 30

104.700

101.476

61

3.206.683

2.824.622
77.862

304.1 99

4.114.342 4.065.742

488.898

3.576.164

3.333.818

cacmaeHu cy deo $unaucujcr<ux useewmaja



l-Pan,Ja6au 
aaBpurHr4

BVIAHC nPHXOIA U PACXO|qA

paqyH 6ypera sa 2013. ro4rany

v 000 PcA

TEKyht4 nPilXOAt4 il nPhMAbA Ofl
n POEAJE HEO]4 HAHCI,'IJCKE h MOBt4HE

TEKyh14 nPhxoEl4
noPE3r/
EOHALI/JE 14 TPAHCOEPT/

APyru nPhxoflt/
NPUMAtl>A OE NPOEAJE
HEOI4HAHC]4JCKE 14 MOB14HE

TEKyhl4 PACXOflt114 t43lAU14 34
HEOl4 HAHC14JCKY 14 MOBl4HY

TEKyh14 PACXOflt4
PACXOII4 3A 3AnOCflEHE
KOPI/I.UhEI-bE YCNYTA 1/ POEA
OTNNATA KAMATA h NPATEhI/
TP OU KOB t/ 3MyXt/ BAI-bA
cy6BEHUr/JE
AOHAr.lr4JE, IOTAqilJE t/ TPAHCOEpt/
coqr4 JAI| HO OCt4 t-yPAl-bE 1/

c or_.1 r/ JAI| HA 3At"ltTr/TA
ocTAIr14 PACXO[r/
1438Aq14 3A HEOT4HAHCt4JCKy
14MOB14Hy

OCHOBHA CPEACTBA

Buuax npuxoga h nprMaba - 6ygercxu
cySuqur
noKPr/h E t/3Bpu.l EH t4X [/3!ATAKA t/3
TEKyhklx nPilxOEA il nPilMAt-bA

Bruax npuxoga x npuMalba - 6yuercxu
cyQur.lrr

Hanoueue od 1. do 1 1.

Y llJanqy, 04.08.2014.

cacmaaHu cy deo $uuaucujcxux useewmaja

20'12. 2013.

2.649.120

1.869.341
417.392
362.387

2.599.389

1.787.285
435.630
376.474

2.470.331

2.016.487
571.849
521.036

70.955
259.668
413.170

73.1 50

106.659

2.355.212

2.065.258
597.1 30
590.280

54.892
269.107
399.696

63.070
9'1.083

453.844
453.844

289.954
289.954

178.789

-100.927

244.177

-169.732

77.862 74.445



l-pas tl.la6aq
3aepuluil paqyH 6yqera sa 201 3. ro4rariy

]43BE1UTAJ O HOBLIAHl4M TOKOB14MA

v 000 PcA

HOBt,IAHH NPVNVBU
TEKyht/ nPrxolt/
noPESkl

EOHAqT/JE 1/ TPAHCOEPl/

EPyrh nPilxoflr/
nPt/xoAr4 r43 SyUETA
nPUMAtbA OA 3AEYXI4BAHrA t4
NPOEAJE OI4HAHCI4JC KE HMOB]4HE

HOBI{AH]4 OEnHBU

TEKyh14 PACXOE]4

PACXO.qil 3A 3AnOCIEHE
KOPI/IUhEbE ycltyt-A 1/ PoSA
OTNTATA KAMATA I NPATEhI/
TPOT.UKOBh 3AIy)t(hBAFbA
cyEBEHr_11/JE

[oHAUI/JE, IOTAUT/JE t/ TPAHCOEpT/
coqr/ JAI]Ho ocr/ TyPAtrE r/
coqr/JAflHA 3AU.lTr/TA

ocTAJtt/ PACXOET/

t13lAq14 3A HEOt4HAHC],1JCKy
14MOB14Hy

OCHOBHA CPEECTBA

143EAqH 3A OTnflATy rflABHr4UE 14

HAEABKY O14HAHC[4JCKE 14MOBI4 HE

Bil UJAK HOB'{AHt4X NPUII14BA

CAAEO TOTOBHHE HA NOqETKY
TOEilHE

KO Ptl I-O BAH tA O AIlt4BtA 3A il C n IAh EHA
CPEECTBA y OSPArtyHy
cAItEO TOTOBT4HE HA KPAJy rOIIHE

Hanoueue od 1. do 1 1.

Y LJJanqy, 04.08.2014.

Hanoueua 2012. 2013.

2.849.815 2.699.418

2.649.120

1.869.341

417.392

362.387

2.599.389

1.787 .285

435 630

376.474

200.695

2.771.953

2.016.487

571.849

521.036

70.955

259.668

413.170

73.1 50

106.659

100.029

2.594.972

2.065.258

597.1 30

590.280

54.892

269.107

399.696

63.070

91.083

4s3.844

453.844

301.622

77.862

26.152

(88.800)

15.214

289.954

289.954

239.760

104.446

15.214

(115.734)

3.926

cacmaeHu cy deo Suuaucujcxux useewmaja



l-pag llJa6arl

143 B E I.U TAJ O
NPUMAIT ]4I\,IA

3aepuuil paqyH 6yr;era ea 2013. ro4rauy
KAn uT AnH t4 M 143flA Llt[MA n

y 000 PcE

NPilMAH,A

lF3HiiEi?fl ifi 3ffi_"J,1'^f"[,,.
nPil MA|6A OE 3AADt(r/BAl-bA
nPilMAt-bA OA nPonAJE
OIlHAHCt/JCKE Ll MOBI/HE

143AAqt4

l49l{qr,1 34 HE or4 HA Hc l4JcKy
tlMOB14Hy

OCHOBHA CPEACTBA

1,!?E1!I 3A ornflAry ilrABHt4qE t4
HA EABKy ol4HA HCt4JCre ra rr,loErane
oTnIATA TI]ABHT/t_.{E

MAI6AK NPIMAIiA

2012. 2013.
200.695 100.029

200.695

200.000

695

100.029

100.000

29

755.466 529.714

453.844
289.954

289.954

239.760
r-* --
I ,#;o l

(42e.685)

,""""' ** ".," """H!S?*I sot azzl

(554.771)

HanoMeHe od 1. do 11

Y UJanqy, 04.08.2014.

cacmaeHu cy deo Suuaucujcrux useewmaja
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l-pag lll a6a q

HanoMeHe y3 3aBpuHH paqyH

3aepuHil paqyH 6yUera sa 2013. ro.qilHy

1. OcxosHer,rx$oprraaqr,rje

l-pan lUa6aq

Onu:runa u rpaA LUa6aq saxearajy ceBepo3anaAH!4 Aeo Cp6raje. l-eorpa$crr,r nonoxaj
onuruHe je aeoua noBorbaH jep ce Hana3il Ha BaxHr,4M cao6pahajxraM npaBquMa: ApyMcKr/M,
xene3H!,lr{K14M u peqHuM, uy 6nvzunuje eenuxux rpaAoBa Eeorpa4a n Hoeor Ca4a.

Onu.runa [Ja6aq npocrupe ce Ha noBpr.xtrHr4 oA 795 xu2 u uua 122.320 craHoexilxa. Y rpa4y,
ca np[rpaAcKt4M Hace"rbLtMa, xuBr4 oxo 70.000 craHoBHuKa. OcHoeHu npilBpe.qHfi norenqujanu
cy KBanilTeTHO 3eMrbLll.UTe nororqHo 3a cBe BpcTe norbonpilBpeAHe npoil3BoAFbe, a BoAe peKa
caee u ,[putre noro.qyjy paseojy 6pojnr,rx npIBpe.qHilx rpaHa; r,tr4ycrpraje, BoAonpr/BpeAe,
norbonpuBpeAe, peqHor cao6pahaja u rypr43Ma. l-pa.q LlJa6aq je opysex 6ro exoHo1cxr u
KynrypH14 LleHrap llogpurua il ruilper no4pyvja.

l-pag uJa6aq, npeKo caojux opraHa, y cKnaAy ca ycraeoM il 3aKoHoM, a KaAa je y nmraruy
pacnonaraFbe $unancujcKr,4M cpe.qcrBranra y 6yr,rery y BpuJeFby caoje naAnexHocrr/:

1) goHocra 6yr;er ra yceaja 3aBprxHr/4 paqyH;
2) yrepfyje crone h3BopHilx npilxoAa l-paAa, Kao u Har{ilH 14 Mepuna sa o4pefirearue

Bt4cilHe flOKanHUX TaKCa U HaKHaAa;

l-pa4 uua caojcrso npaBHor nuqa. Ce4uure l-pa.qa je y LJJanqy.

l-pa4 npegcraBrba 14 sacryna l-pagonavennrax He6ojlua 3eneHoel4h.

Ounancrpalbe nocnoBa Fpaga

Carnacno qnaHy 15. Craryra l-pa4a, sa o6aarbalbe u3BopHr/rx u noBepeH!4x nocnoBa l-paga
cpeAcrBa ce o6es6elyjy y cKna.qy ca 3aKoHoM. flocnoefi l-paga $raHancrapajy ce il3 u3BopHr4x
14 ycrynrbeHux npilxoAa, rpaucQepa, npilMaFba no ocHoBy 3aAyxuBaFba u Apynrlx npilxoAa u
npilMaba yreplenux 3aKoHoM.

3a o6ae.rbal-be nocnoBa yrspflenrax YcraeoM, 3axonom r Craryrorrlt l-pa4a, nprana4ajy
npnxoAut yrepfienr 3aKoHoM td o.qflyKaMa Fpa.qa AoHeruM Ha ocHoBy 3aKoHa, Kao il cpeAcrBa
sa o6asrbaFbe noBepeHilx nocnoBa H3 oxBfipa npaBa il AyxHocrr4 Peny6nNxe. Cxynu:runa
l-pa4a AoHocr/ 6yr,rer sa caaxy QucxaflHy roAuHy, xojuru ce o6yxearajy ciu npraxo4u 14 Apyra
npuMahba, 3a,qyxilBaFba u Apyre sunancujcxe rpancaxqNje, pacxoAr4 u Apytu ,43Aaqil, y
cKnaAy ca saKoHoM. 3a sa4oeorbeFbe norpe6a rpafiana y onurilHul ilnil FbeHoM rqeny,
cpeAcrBa ce Mory npilKynrbaru caMo4onpilHocona. Cpe4crBa sa Sunancuparue noBepeHux
nocnoBa o6es6elyjy ce ras peny6nrxe y cKnaAy ca 3aKoHoM. Cpe4craa 6yr,rera l-pa4a
o6es6efyjy ce 143 r4sBopHr4x t/ ycrynrbenux jaeHux npilxoAa.
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l-pag llla6aq

HanoMeHe y3 3aBpulHta paqyH

3aapulufi paqyH 6yUera sa 2013. roAhHy

Ornancupalbe nocroBa l-paga - HacraBaK

l4seopnu jaeHu npuxoAr4, Kao npilxoAt4 xoju cy ocrBapeH!,r Ha repilropuju fpaga y nyHoM
lr3HOCy cy:

r onulrtrHcKe aAMilHt4crparuBHe, noxaflHe KoMyHanHe u 6opasNurne raKce;
! HaKHaAe sa ypefiuearue u xoplrr.uherue rpafieeuncKor 3eMrbulura;
r HaKHaAa 3a sauJTr/|Ty r,r ynanpeflerue xilBoTHe CpeAUHe;
! npuxoAt4 oA .qaBaFba y saKyn, oAHocHo xopuu:herse HenoKperHocru y gpxaanoj

csojunu xoje xopNcru l-pa4, ycranoBa u Apyre oprauusaquje vrajra je ocHr4Baq
rpaA;
npuxoAr4 oA npo.qa1e noKperHilx crBapil y 4pxaenoj caojutrN xoje xopucru Fpa.q,
ycraHoBa u Apyra oprauusaquja vuju je oHa ocHilBaL{;
HoBqaHe Ka3He il3peqeHe y npeKpuajuol nocrynKy sa npexpuaje nponilcaHe
axrou Cxynu:rune l-paga, Kao r,t oAy3era ilMoBr4HcKa Kopr/cr y roM nocrynry;
npuxo.qil xoje csojol 4enarnouhy ocrBape rpaAcKtl opraHu, cnyx6e r,r

oprannsaquje;
caMoAon pu Hoc yBe.qeH Ha repilTopr4j r,r l-pa4a;
npilxoAr4 no ocHoBy gouaquja;

Apyru noKanxu jaanu npilxo4t4 yraplenr,r 3aKoHoM.

YcrynrueHr jaenu npuxoAr/, Kao npuxoAu xoje Peny6n[Ka ycryna l-pagy y qenocrr/ nntA Aeo y
cKnaAy ca SaKoHoM Cy:

r nopes Ha AoxoAaK rpafiaua;
r nopes Ha ilMoBr4Hy;
r nope3 na nacnefle il noKnoH;
r nope3 Ha npeHoc anconyTHr4x npaBa;
r HaKHaAe sa xopuuherse 4o6apa o,q onuJTer ilHTepeca;
r cpeAcrBa ocrBapeHa npo4ajou KanilTana y nocrynKy npuBarusaquje, nperua

ce4ilrxry cy6jexra npilBaru3aquje ra 4p.

Cpe4crsa pacnopelena sa $unanchparbe nporpaMa KopLlcHuKa 6yqera, Kopr,4cHuq!4Ma ce
npeHoce Ha ocHoBy l-bt/xoBoT 3axTeBa, a cpa3MepHo ocTBapeHftM np!4xoAt/Ma il y cKnaAy ca
o,qo6pen lr ru KBoraMa y rpoMeceq H il M nnaHoBr/4 rua 6yr,rera.

Kopucnuqu cpeAcraBa 6yqlera Mory Kopt crr4r/ cpeAcrBa pacnopefiena O.qnyxonrr o 6yr,rery
t4cKjbytlt/Bo 3a HaMeHe sa xoje cy ilM no Fbl4xoBilM saxreBilMa cpeAcrBa o4o6pexa u npeHera.

OynxquoHep AfipeKrHor orqHocHo t4HAilpeKrHor Kopr/cHilKa 6ygercxux cpeAcraBa o4roeopan je
3a saKoHr4ry u HaMeHcKy ynorpe6y 6yqercxux anponprajarlraja.

Ha reper 6yqercxutx cpeAcraBa Kopt4cHt/K 6yqera Moxe npey3vMa\A o6aeese caMo Ao r4sHoca
o4o6pene anponprajaqr,rje y O4nyqr,r o 6yqrery.

Ognyxy o 3aAyxilBat-by .qoHoct4 Cxynu:runa l-paga no nperxoAHo npu6asrueHoM Mt4lxrbetuy
Munucrapcrsa Suxancuja, y cxna4y ca 3axoHol.

Kopucnux 6yqrercxux cpeAcraBa xojr,r, nope4 npL4xoAa us 6yr,tera, ocreapyjy il npilxo,qe il3
Apyrux il3Bopa o6aeesaH je 4a rasnrrrapehe pacxoAa !4 il3AaraKa npBo BptJ.le us Apyrux ,r3Bopa.
Haxou r.xro yrpor.ue cpeAcrBa us Apyrilx h3Bopa BpllJil ce npeHoc r4s cpeAcraBa 6yqera.

!

I

I

l8



l-paA lUa6ar.t
3aepu.rHu pauyH 6yUera sa 2013. roArHy

HanoMeHe y3 3aBpuHr paqyH

2. IlpernegsnauajnuxpaqyHoBogcrBeHuxnonrrltKa

OcHoea sa npesenraqujy

3aepu:nu pavyx 6yr;era npunpeMrben je na 6asu npwarquna ucropujcxor rpotflKa. Ounancujcxr,r
usseu:raju npe3eHroBaHu cy y.[uHapurua (PC[), xoju npe4craB.rba AoMt4Llr4nHy Banyry, a cBe
ucKa3aHe HyMepilqKe BpeAHocrr4 npuKasaHe cy y xilrba4anaa (pcfl 000), ocrarvr axo je
4pyravuje HaBeAeHo.

ounancujcxtzt useeuraju 6yqera Fpa4a sacnuaajy ce Ha noAalluMa 113 nseeurraja 3aBpluHr4x
paqyHa AUpeKrHl/x Kopt/cHilKa 6yqercxux cpeAcraBa. l-o4uuruu $rauancrajcxu rsaeurajur
AupeKrHt4x Kopt4cHuKa npeAcraBrbajy xolconu4oBaHe Sunancujcxe nseeu:raje, oAHocHo
yxruyvyjy noAarKe tA3 ceojux KtburoBoAcrBeHilx esn4eHquja il noAarKe n3 usaeu:raja
saBp[uHt4x paqyHa ]buxoBt,1x l4HAt/peKrHt4x Kopr4cHr/Ka. lzln4uperrHil Kopr4cHr4t_lu cacraarsajy
roAilLlJFbe Sunancrajcxe usseulraje Ha ocHoBy esu4enqraja o npilM-rbeHt4M cpe,qcrBVMa v
r43Bpr.!eHuM nnaharruua xoja cy ycarflalueHa ca rpe3opoM, Kao il Ha ocHoBy Apyrilx
aHajltiTt/4tl Kt4X esllgex quja.

Ha ocnoey Hape46e MilHt4crpa 6p.401-1617-3110-001 oA 28.4eqenr6pa 2010. rograr-re,
("Cnyx6enra rflacHuK Peny,6nraxe Cp6uje" 6p. 103/2010) yrepfien je cnracax AilpeKrHr4x 14

t/HAilpeKrHux Kopl4cHuKa 6yqrercxux cpeAcraBa Peny6nuxe, o.qHocHo noKaflHe Bnacrv t/1

opraHreaqrja o6aeesHor coqujanuor ochrypar-ba, xojra cy yKrbyqeHil y cr/creM
KOHCOnUTqOBaHOT paqyHa Tpe3opa.

ounancujcxrzr nsseurraju 6yqrera t-pa4a ea 2013. roAuHy cacraBrbeHil cy y cKnaAy ca
o4peg6anlta:

- 9gfo]ra o 6yqercxo| cr4creMy, ("cnyx6eHr,r rracHilK peny6nuxe cp6raje,, 6p. gr02,
87 t02, 6'1 /05 ... 54t09, 7 3/ 1 0, 101 I 1 o, 1 01 t 1 1, 93t 12, 62t 1 3, 63t 1 3 u l',Oei Z1

- 3axona o noxannoj caMoynpaBil ("cnyx6enra rnacHLlK peny6nuxe cp6uje,,, 6p.
129t07);

- flpasnnnuKa o HaqLIHy npilnpeMe, cacraBrbaFba il norqHouJer-ba Suuancujcxr,rx
usseulraja Kopt4cHilKa 6ygercxnx cpeAcraBa !4 KopricHilKa opranr,rsaqr,l,la o6asesnor
corqujannor ocilrypaFba, ("cnyx6enra rnacH,4K peny6nuxe cp6raje", 6p. 51107 u
14t08);

- Ype46e o 6yqercxoru paqyHoBoAcray ("cnyx6eHu rracHuK peny6nuxe cp6rje,,, 6p.
125103 n 12106).

- PeeraAupaHil MeMopaHAyMa o 6yr,rery, exonoucxoj u QrcxanaHoj nonuruqu ea2O11.
ro,qilHy u npojexqujow ea 2012. vr 2013. roAuHy ("Cnyx6enra macHuK Peny6nuxe
Cp6uje",6p. I03/09);

- [lpaeunnilK craHAapAnoru xnacu$ilKaquoHoM oKBl4py 14 KoHTH9M nnaHy sa 6yqercxu
cr/creM ("cnyx6enra TnacHuK peny6nuxe cp6raje", gp. 20107, 3zlo7, aircz, solog ...
10t11, 94t11, 103t11, 10t12, 18t12, 95t12, ggt12, 22t13, 48t13, 61t13, 63t13 u
1 06/1 3)

- 3axona o nnaraMa y ApxaBHI4M opraHilMa u jaenuna cnyx6aua ("Cnyx6enra TnacHilK

. 
Peny6nuxe cp6raje", 6p.34t01,62t06,116/08, 92t11,99t11,34t11,t0n2,ss/i3)

- 3axona o jaenuu Ha6aaxaMa ("cnyx6eHra rflacHr,4K peny6nrxe cp6raje,,, 6p. 124112)
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l-paA lll a6a rr

HanoMeHe y3 3aBpuH14 par{yH

3aapuHil paqyH 6ygera sa 2013. ro4rany

2. Eperneg sna,rajxux paqyHoBoAcrBeHux nonltruKa - HacraBax

OcHoea 3a npe3eHraqujy - xacraeax

Ouuancujcxtt tlseeu:rajlr npunpeMrbeHu cy Ha npilHr.lilnIMa roroBr4HcKe ocHoBe il ca.qpxe
un$opuaquje o r,rseopy cpe4craBa npuKynrbeHux y roKy 2013. ropwne, HaMeHu sa xojy cy
cpeAcrBa ucxopuulhersa v canqy ToroBt/HCKtrx cpeAcraBa, Ha rqaH il3Be[uraBaFba. OcHoe ga
MepeFbe pe3ynrara y SunancujcKt/M t/3Beurajun,ta jecre can4o roroBl4HcKr4x cpeAcraBa il
eKB!4BaneHaTa.

3. Peeusuja 3aBpuHor paqyHa 6ygera

Peaueuja 3aBp[xHor paqyHa il3Bp[ueHa je na ocnoey LtnaHa g2. 3axona o 6yqercxoru cilcreMy
xoju perynuue noAfleraFbe ucror excrepnoj peeusujra.

flpunuxol peeusuje 3aBp[uHor paqyHa l-pa4a sa 2013. ro4uny vcntlrvBann cMo npaBilnHocr
nocnoBaFba y cMr4cny noluToBaFba eaxehilx saKoHa il no,q3aKoHcKr/4x aKara xoju ce oAHoce Ha
ocrBapuBaFbe npuxoAa r pacxoAa 6ypera u ynpaB-rbalbe uMoBt4HoM il o6asesaMa, Kao u
t$t4xoBy ycxnalenocr u cnposofleFbe y cKnaAy ca oAnyKaMa xoje cy AoHocilflu w ycaalanu
opraHu.noKanHe caMoynpaBe u l-paga [JJanqa.

l1pe,quer pesnsr,rje je saspulnu pavyn l-pa4a [Janqa ea2013. ro4ruy xojla ca4pxr,r:

. 6rnanc craFba;

. 6ilraHc npilxoga u pacxoAa;

. uoeeulraj o Kan!4TanHilM r/sAaqilMa 14 npilMaFbuMa;

. usaeulraj o HoBrtaHilM ToKoBuMa il

. usseuraj o usBpueFby 6yr,rera.

Ounancujcru rsseutraju ilHAt/peKrHt/x Kopr,4cHuKa sa2013. roAilHy nucy 6unu npeAMer Har.ue
peensuje.

4. Ognyxa o 6ygery l-paga IJJanqa sa 2013. roA]rHy

Y cxna4y ca o.qpe46aMa qraHa 28. u 29.3axora o 6ypercxona cucreMy (,,Cnyx6enra rflacHuK
PC", 6p. 54109,73110, 101110, 101111,93t2012), qnaHa 32. 3axoaa o noxannoj caMoynpaBil
(,,cnyx6enra rflacHuK PC" 6p.129107), r,r vnana 32. craryra l-pa4a llJanqa (,,cnyx6enr,r nr,rcr
rpa4a UJanqa", 6p. 32108) cxynurruna rpa4a [JJanqa Ha ce4HhLtrl oA 21.12.i012. roAuHe
49Hena 

je O4nyxy o 6yr;ery rpa4a LlJanqa sa 2013. rograny (,,Cnyx6enra nucr l-pa4a [JJanqa"
3112012).

l-pa4ouavernrax je nape46o4aeaq 3a il3Bpluelbe 6yr,rera il ogroBopan je sa il3Bpr.ueFbe
O4nyxe o 6yr,rery.

l1puxo,qr il npLiMaFba 6yr,rera [-pa4a sa 2013. roAilHy nl.raHupaHil cy y r43Hocy oA
3.336.453.553 PCI.

Flpuruarsa u npuxoAr4 rojra cy nnaHupaHr,r y noMeHyroM r4sHocy xopucruhe ce sa
SunaHcuparse Qynxqraja il 3aAaraKa xoju ce Bpue y oKBr4py npaBa u AyxHocrr/ rpaAa, a vuje
ce usBpluerse $uHancupa us 6yqera rpaAa.

.!eo npuuarua u3 oAnyKe y il3Hocy op 1.407.s2g.831 pacnopeflyjy ce sa SunaHcuparse
AenarHocld I nocnoBa jaanux cnyx6u.
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l-pan llla6art

HanoMeHe y3 3aBpuHu paqyH

3aapu:nil paqyFr 6yUera 3a 2013. roAuHy

4. Ognyxa o 6y1rery l-paAa [Uanqa sa 2013. rogetHy - HacraBaK

,Qeo npuruarua Hs oAflyKe y u3Hocy op, 1.418.700.000 Harueruen je sa $uHancuparue jasnyx
u3AaraKa sa ilHBecrur-lt4oHa ynaraba y o6jexre KoMyHaflHe ran$pacrpyxrype il on[!ry
KOMyHanHy noTpotur-by.

Btlu:ax npt4xoAa - cy$rrrqrar il3 nperxoAHe roAilHe, xopucruhe ce 3a eBeHryanHo ilsMr/pe;be
npey3erux o6aaesa.

Y cranny 6yqrercxy pe3epBy ras4eajajy ce cpeAcrBa y BhctAHV o4 1.000.000 pCA.

Y rexyhy 6yr;ercxy p$epBy nnaHilpaHa cy cpeAcrBa y ilsHocy oA 10.404.722 pCE.

o4nyry o ropuurhersy cpeAcraBa vs cranHe u rexyhe 6yqercxe pe3epBe AoHocu
rpaAoHaqenHilK.

5. Ognyxa o pe6anancy 6yqera Fpaga lUanqa sa2013. ro4rHy

Ha ce4nuqu cxynLurune rpaAa [IJanqa o4pxanoj 30.12.20j3. roArHe, AoHera je ognyxa o
pe6anancy 6yr;era l-pa4a UJanqa sa 2013. ro4rany. Y ognocy xa o4nyxy o 6yr;ery rpa4a
[IJanqa sa 2013. rograuy (,,cnyx6eura nucr l-pa4a [IJanqa" 32t2012), uuju cy ocHoBH14
eneMeHril HanpeA HaBeAeHil, nfiaHilpaHu npuxoAl4 cy 3aMeFbeHil u3HocoM on 2.904.8'1 3.533
PC!

,[eo npunaarua sa $uHancupaFbe AenarHocrr, !4 nocfloBa jaaxux cnyx6ra,xoju je y ognyqra
t/3Hocr4o 1 .407 .529.831, ca4a il3Hocr/ 1 .341 .324.216.

,[eo npuuarua HaMeFbeH ea Snuancuparse jaenux il3AaraKa 3a ilHBecrur.l4oHa ynalahba y
o6jerre KoMyHanHe ran$pacrpyxrype il onury KoMyHanHy norpor.ur-by xojra je y oAnyLI4
r43Hocr4o 1.418.700.000, caAa u3Hocr4 1.506.328.400.

Y rexyhy 6yr,rercxy pe3epBy nnaHrpaHa cy cpeAcrBa y usHocy o4 6.s08.g37, ynrecro oAnyKoM
nlraHupaHux 1 0.404.7 22 P CE.

6. Ognyxa o 3aBpuHoM paqyHy 6ygera l-paga llJanqa :, 2013. ro4ltHy

Ha ce4nrqu cKynluruHe rpa.qa [IJanqa o4pxanoj paaa26.06.2013. ro4r,rne, a no ocHoBy r{J.laHa

76,78. u 79. 3axona o 6ypercxotr,t ct4creMy (,,Cnyx6enra rnacHuk PC" 6poj 54t2009,73t2010,
10112010, 10112011,9312012,6212013, 63/2013 u 108t2013), 14 qnaHa 32. u 66.3axoHa o
noxannoj caMoynpaBil (,,Cnyx6eirra rflacHrK PC" 6poj 12gt0z) 14 qnaHa 32. w gg. Craryra
rpa4a UJanqa (,,cnyx6eH!4 -nucr rpaga [Janqa" 6poj 32108) AoHera je o4nyxa o 3aBprxHoM
paqyHy rpa4a [Janqa sa2013. ro4rany xoja ca4pxu:

- yKynHa npuMaFba u npilxoAe y il3Hocy o92.669.417.881,39 pCI
- yKynHe u3AarKe u pacxoAe y il3Hocy o92.594.972.639,26 pCE
- cy$uqur y ilsHocy op74.445.242.13 PCI
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l-pan lIJa6arl

HanoMeHe y3 3aBpuHr paqyH

3aepu.:Hil paqyH 6yUera 3a 2013. ro1uHy

7. Crpyxrypasxauajxujr,rx6unaxcnuxnosrquja

7.1 . HeSunancujcxa urraoauna

Crpyxrypa 6unancne nosuquje HeQranancr,rjcke LlMoBr/He Ha AaH 31 .12.2013. ro4uue je
cnegeha:

v 000 Pcn

2012.

Hero Epyro

Texyha 2013.
l4cnpaexa

BpeflHocTx Hero

3rpage r rpa[eeraucxu o6jerrr
Onpeua
Ocrane HeKperH!4He u onpeMa

115.049
35.018

'1.616

253.000
109.924

1.894

34.340
68.665

577

218.660
41.259

1.317

Yxynno a HUHe !r onpeMa 151.683

227.662

364.818

227.662

103.582 26',l..236

227.6623euruuute

YxynHo xe$uxaxcrjcxa
HMOBr,rHa y cTanHlrM

3anuxe chrHor fi HBeHTapa
3annxe norporxHor nitareprajana

227.662

24
oct

227.662

393
652

227.662

28
652

Yxynxo
l,tMoBuHa

neSrHaacujcxa
380.021 595.160 93.422 489.578

7.2. .Qonaahe axquje !t ocraflta Kant,trar

flouahe axqraje u ocranv Kanuran Fpa4a lUanqa na 31 .12.201 3. ro4une oAHoce ce Ha
yveuhe y Kanilrany jasnux npe4yseha:

y 000 PCfl

ar"r"ro Eorrrro 
*un"un no 6'nu"Y 

"'H1;13?!
1. JKI-I Crapra l-pa4
3. PTB LUa6aq

4. Jll t-lnaH Llla6ar-l

5. Jl-1 CraH LJ..la6aq

6. JKll Tonnaua LLla6ar.l

7. J[l Cnoprcxra l-]eHrap
8. JKll Bo4oeo4 u xaHanusaquja

YxynHo

845
26 950

10.732

283.843
531 976

11.343
1.568.813

2.434.502
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l-paA tlJa6aq
SaepuHu paqyH 6yUera sa 2013. roAuHy

Hanouene

7.2, Kparxopovxra $ranancrajcxlt nracMaHlt

Crpyxrypa KparKopoq H r/x $u nancrajcKilx nnacMaHa je cnegeha:

(y 000 PCfl) 3,t.12.2012.

Kparropovuu Kpegurr/

,[aru aeaHcr, Aeno3r4Trr u xayquje

Yxynno

31.12.2013.

472.183
5.357

465.075
721

477.540 465.796

a) craue il crpyKrypa KparKoporrHrlx KpeAura Aarilx npaBHuM nilLlilMa je cne4eha:

(y 000 Pcfl)

Xlzl 3opxa Xon4raHr
3opra-saLurrra 6urua
JKfl Tonnaua
3opxa- o6ojeHa ueranyprrja
Ioce6Ha HaKHaAa l-pafieeuHcro 3eMrbhulre
JP PTB LJ.la6arl

3opxa- [y6praea
OK Maqea

Jlzll-l Fnac [1ogpurua

llosajuraqe sanocaeHuMa sa HaMilpHr,4Lle

Kpeguru Aaril ocranrM npaBHtaM nuLluMa

Yxynno KparKopoqHl,t KpeAurll

31.12.2012. 31.12.20',13.

263.790
61.446
53.000
41.610
24.476
13.670

'1.555

3.983
3.699
3.509
1.445

243.080
61.446
53.000
43.310
24.476
14.870
7.505

4.983
3.699
3.349
5.357

472.183 465.075

Kparxopovnu KpeArrur y r43Hocy o.q 465.075 xurbaAa pcE y najsehoj Mepil npeAcraaruajy
KparKopot{He nosaju14qe .qare npaBHilM Jtt4r"lilMa sa na6aexy o6pruux cpeAcraBa 14nil
npeBa3ilnaxeFbe np 6neua rexyhe nilKBt4AHocna. l-losajrvrraqe cy y najseheu .qeny crapyrje o4
roAuHy AaHa.
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l-pan lUa6art

Hanouele y3 3aBpuHI paqyH

3aepu.rHil paqyH 6yUera 3a 2013. roAuHy

7.3. fiyropovne o6aeese

,[yropovHe o6aeese l-pa4a tllanqa ua31 .12.2013. ce ognoce Ha 4ouahe AyropoqHe o6aeeoe,
xoje uuajy cne4ehy crpyKrypy:

(000 Pcn

,[yropovHe o6aeese

Yxynno AyropoqHe o6aeese

(y 000 Pcfl)

At4K SaHxa a.q Hrau
EaHxa lzlHreca ag Seorpa4
Xuno Anne A,4pua 6aHxa
OoH4 3a Paseoj

Yxynro Aonrtahe AyropoeHe o6aeese

31.12.2012. 31.12.2013.

691.292 549.041

691.292 549.041

31.12.2012. 31.12.2013.

150.224

326,778
176.564
37.726

55.417

345.657

115.288
32.679

691.292 549.041

l-paA [IJa6arl na31 .12.201 3. roguue ilMa o6aeese y il3Hocy o4 54g.041 xr,4.rbarqa pC,Q r,l ro no
ocHoBy cne.qehux yroBopa:

1. Yroeop o Kpe,qilryAux Eaxxol 09.06.2011. rogune y il3Hocy oa 190.000 xil.rbaAa pcfl. pox
gqahlta KpeAilra ie 9.6.2014. O6aeese no oBoM KpeAilry Ha AaH 31.12.2013. rolrane ilsHoce
55.417 xuruaAa PC[.

2. ca Sanxa l4Hrecorra, I-pag [Ja6aq uMa Buue saKlbyqeHux yroBopa o KpeAuruMa:
-- y-rgB_of o KpeAilry 3aKrbyt{eH ca Sanxa l4nrecorra 12.11.2009. ro4rrHe y u3Hocy oA
2'121.856,07 EYP. Pox epaharsa KpeAilra je 30.03.2017. O6aeese no oBoM KpeAilry Ha AaH
31.12.2013. rogune il3Hoce 1'15.835 xuruaAa pCA.
- Yroeop o Kpe.qilry 3aK.rbyr{eH ca SaHxa lz]nrecorrlt 19.07.2007.
3.109.719,62 EYP. Pox epaharua KpeAura je 30.6.2014. Obaeeoe no
31.12.2013. roAilHe il3Hoce 128.936 xrarsaAa pC.Q.

lfpeop o Kpe.qury saKrbyL{eH ca SaHxa lz'lnrecour 19.6.2013. y rasHocy o4 100.000 xr/rbaAa
PC,[ ca poKoM epaharsa o4 5 ro4una ra rpejc neproAoM o4 6 uecequ.
Y nocnoeHul,] KFbuTaMa, o6aaesa no ocHoBy KpeAura npoKtb[xeHa je y rasnocy eehe[i sa 886
xursa4a PC.Q.

3 Y_r99op o KpeAury 3aKIbyL{eH ca Xrno Anne A4praa Sanxour 14.06.2012. roAilHe y fi3Hocy
og 200.000 xt/rbaAa PC.[. Pox epaharua Kpe,qura je 14.06.2015. O6aeese no oBoM'KpeAury
Ha AaH 31.12.2013. rognne !43Hoce 115.288 xrarua.qa pCl.

4._Yroeop o KpeA[ry 3aKlbyr]eH ca oon4ona sa paseoj y il3Hocy o4 40.000 xursaAa pc.Q.
o6aeese no oBoM KpeAilry Ha AaH 31.12.2013. roAilHe rasioce 32.679 xvrba[ia pc!

roAhHe y [3Hocy oA
oBoM Kpe.qury Ha AaH
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HanoMeHe

l-pan lIJa6aq
3aepu.rnul paqyH 6yUera 3a 2013. roAilHy

7.4. AxrtaeHa BpeMeHcKa pa3rpaH[rqelba

Crarue il crpyKrypa o6aeesa Ha paLryHy AxrtaeHilx BpeMeHcKrlx pa3rpaHilL{eFba je cne,qeha:

(v 000 PcA)

PasrpaHuueHu pacxoAr4 Ao 1 roAr,rue

O6pavyHaru Hennahen u KpegilTt/
O6pavyHare HennaheHe KaMare

Ocrane o6aeege

Yxynno aKTrBHa BpeMeHcKa pa3rpaHlrr{erba

(y 000 Pcfl)

Pacxo4u 3a 3anocfleHe
KopuLuherue po6a u ycnyra
Ornnara KaMara

Cy6eenquje

.[oxaqrje n rpaHcQepn
HaxHage sa coqujanHy 3aurnry r,rs 6yr;era
Ocranu pacxoAt4

Pesepee
Vlegarlu sa ueQu u aH cujcxy u rraoeu uy
Ornnara rnaBHIqe

Yxynno

31.12.2012. 31.12.2013.

429
691.292
104.700

189

634.947

4.238

796.421 639.374

Ha 4an 31 .12.2013. roArtHe, y najsehoj Mepu Ha paqyHy aKrilBHr4x BpeMeHcKrlx pa3rpaHilqeFba
l-pa.q npraxaeyje o6pauyHare Hennahene pacxoAe y r3Hocy o4 634.947 xunaga pcff.
['louenyru pacxoAt4 ce oAHoce Ha o6aaese 3a rnaBHrqy no yserfiM Kpe,qurilMa KoA nocfloBHr4x
6anaxa, rao u o6pavyHare Hennahexe xauare no KpeAill/Ma.

Crpyrrypa o6pavynarux nennahenux pacxoAa je cnegeha:

OOpavyHarra HennaheHr Kpe,quril KoA nocnoBHrlx 6aHara
O6pavyuaru xennahexe KaMare no ocHoBy KperqilTa

YxynHo

549.041

85.906

634.947

L Pacxogl.r 6yr,rera sa 2013. roAhHy

Yxynnu pacxoAt/ 6yrJera l-pa4a [IJanqa no 3aBprxHoM par]yHy r/3Hoce 2.594.g72 xrarsa,qa pCfl,
a xojr cy pacnoAerbeHu 14 rr3BprueHil y oKBrrpy 6yqercxux patxoga cy cne4ehu:

01.01. -
3',t.12.2012.

01.01. -

31.12.2013.

571.849
521.036

70.955
259.668
413.170
68.256

106.659

4.894
453.844
301.622

597.'130
590.280

54.892
269.107
399.696

57.681
91.083

5.389
289.954
239.760

2.771.953 2.594.972
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l-pan lIJa6aq

HanoMeHe y3 3aBpuHt,t paqyH

3aepuHu paqyH 6yUera 3a 2013. roAurHy

8. Pacxo4u 6ygera sa 2O'13. rogltHy (nacraeax)

8.1. Pacxogn 3a 3anocneHe

Pacxogn 3a 3anocfleHe y roKy 2013. roguae o4 597.'1 30 xurbaAa PCA y yKynHuM rpor.xKoBr/Ma
yvecrsyjy ca23,01 oh.lbuxoaa crpyxrypa gara je y HacraBKy:

(y 000 Pcff)

flnare u,qoAaLl!4 3anocreHux
CoqrjanHu AonpuHocr4 Ha reper nocnoAaBlla
CoqrjanHa AaBaiba 3anocneHuMa
HaxHage 3a 3anocneHe
Harpage, 6oxycr v ocranv noce6Hr pacxoAr4

IocnaHil..rxr4,qo4araK-AHeBuuqe og6opH r,rxa

Yxynno

(y 000 Pcfl)

CranHu rpoulKoBr/
Tpou:roar nyroBarua
Ycnyre no yroBopy
CnerlujanusoBaHe ycfl yre
Texyhe nonpaBKe il ogpxaBaFbe
Mareprjan

Yxynuo

[1o pasgenuMa il no Kopr4cHt4t-1/Ma cpe4crBa
6yqera, ynorpe6rseHa sa cneAehe:

. 521.036 590.280

cy, Ha ocHoBy un$opnaaqnja o usspuersy

01.01.-
31.12.2012

463.287
82.028
7.449
6.217

12.460
408

01.01.-
31.12.2013

486.991
86.620

7.364
10.674
5.219

262

8.2. Koprluherue po6a t,r ycnyra

f?9ryo" y oKBt/py 6yr,rercxe nosuquje - Koprau:herue po6a u ycn4a y yKynHoM rr3Hocy oA
590.280 xu"rbaAa PCA y yKynHilM pacxoAuMa yvecreyjy ca 22,7s o/o. cpe,qcrea cy
ucxopuu:hena sa pa3nrlqilTe Ha6aexe po6a LA ycnyru ajroqilpaHe no AupeKTHr/M v
14HAupeKrH t/ M 6yqercxu rrlt Kopt4cH r/ qil Ma.

Fenepanna crpyKrypa oBilx pacxoAa je cne4eha:

571.849 597.1 30

01.01.-
31.12.2013

01.01.-
31.12.2012

68.2'10
3.888

91.245
203.077
104,713
49.903

69.992
4.406

57 898
233.574
178.320
46.090
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l-pag uJ a6a q

IenoMeHe y3 3aBpuHr{ paqyH

3aapu.rHu paLtyH 6yUera 3a 2013. roAIHy

8. Pacxo4u 6ygera sa 2013. rogltHy (nacraeax)

8.2. Kopraurherue po6a 14 ycnyra (nacraeax)

8.2.1. Cnequjanusoeane ycnyre

(y 000 Pcff) HaueHa l4sHoc y 2012. hsHoc y 2013.

l-pa4oHavenHuK rpaga llJanqa r rpaACKo
sehe

yp6aHucruvxu
nnaHoBt4

nerruu Secruean
ocTane
cneqrjanusoaaHe
yffyre
cnequjanusoaaHe
ycnyre - 3eneHhflo
periloHanHa

,qenoHuja
ocTaflo

MpTBO3OpHr,4LI4

O4pxaearue
fletrsuroeaqxe
lryue, Kaurvxa r

11.700
14.651

5.739

4.071

1.528
14.720

1 1 .933
12.538

KacapHe

10.520
2.153

11.468
VxynHo rpagoHaeeflHhK rpa.qa llJanqa u
rpagcxo eehe

52.409 48.612
I-pagcxa Vnpaea oABO,qltaBalte

MouuropuHr
KBar[reTa Ba3AyXa
y rpafly
ocTano

5.019

1.940
576

2.000

2.416
1.043

VxynHo rpaAcKa ynpaBa 7.53s 5.459
Peruou.qeHrap sa crpyqHo ycaBpuaBatue
3anoc.r'reH rlx y o6pasosaruy
Kynrypa
[lpe4uroncro o6pasoaarue
!rperqrja 3a norbonpilBpe,qy
Typucruuxa opraurasaquja rpaga LJJanqa

KaHqenapuja 3a Maa,qe

1.227
123

2.038
37.707
20.984

519
375

1.473
43.845
19.357

1.884
J[1 sa ynpasruarue rpaleeuHcxr,rw
3eMrbhuJTeM xt4rvlFHa

3e.neHilIlo

ocTano

70.905
10.000

149

74.500
27.050
10.500

YxynHo sa Jfl sa ynpaBrbaFbe
rpafieeuH cxra rv 3eM.rb 14tureM 81.054 112.050

233.574
YxynHo 203.077
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l-pan tIIa6aq

Hanouene y3 3aBpuHn paqyH

3aapu:nfi paqyH 6y Uera aa 2013. roAilHy

8. Pacxogu 6ygera sa 2013. roglrHy (nacraeax)

8.2. Kopuurherse po6a r ycflyra (nacraeax)

8.2.2. CtanHu rpotxKoBl,t

(y 000 Pcff) Hauena l4snoc y 2012. l4sHoc y 2013.

l-pa4cxa Ynpaea
flpe4uroncxo o6pasoearse
Kynrypa
Qttsr,lrlra Kynrypa

Cpeg.sa 14HB.yflaraba y o6j.rouyH.
ux$pacrpyrrype I onlury KoMyH. norp.
J11 sa ynpaeruarue rpaleeuucxrarv
SeMJb14t.uTeM

Iupexqrja 3a noJbonpuBpeAy
Coqujanxa 3auJrr4ra
Peruouannu qeHTap 3a crpyr.tHo
ycaBpuaBaFbe 3anoclleHilx y
o6pasoearsy

cTaflHLl TpOtUKOBT4

cTafiHu TpoulKoBt4

cranHr TpotuKoBt4

cTanHu TpotuKoB14

cTanHfi TpotuKoBt/

cTaflHil TpouJKoBt4

cTaflHu TpotuKoBrl

cTanH!,1 TpotuKoBt4

cTanHu TpotuKoBt4

cTaflHil TpOtUKOBT4

cTanHh TpotuKoBr4

29.541
20.058
10.891
2.954

1.662

1.236
583
480

429
319

ao

1B

35.422
13.989
12.031

540

1.419

2.400
483
370

2.683
342

97

200
16

Typucrrvxa opraHusaqraja rpa,qa [.lJanqa cranHr,4 rpotrJKoBr4
l-pagcxo jaeHo npaao6paHtanaurrBo
l-pagoHavenHIK rpaga [JJanLla il rpa,qcKo
eehe

KanLlenapuia sa MnaAe crannh rpoLurosh
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l-paa lUa6aq
3aapu.rH14 paqyH 6yUera sa 2013. roArHy

HanoMeHe 3aBpuHl,t

8. Pacxo4n 6yr,rera sa 2013. roflltHy (nacraaax)

8.2. Koprurhere po6a u ycnyta (nacraaax)

8.2.3. Texyhe nonpaexe u ogpxaBalbe

(y 000 Pcfl) Hauexa l4sHoc y 2012. l4snoc y 2013.

,[uperqraja 3a nyreBe

J11 sa ynpaeruarse rpaleeuHcruu
3eMrbull.lTeM

l-pa4cxa Vnpaea

Ipegu:xoncxo o6pasoearue

Kynrypa

Ouet4,lxa Kynrypa

Iuperquja sa norbonpil Bpegy

Typrcruuxa oprauusaquja rpaga LLJanqa
PeruHoanur LleHrap sa crpyr.{Ho
ycaBp[!aBalse 3anocneHrlx y
o6pasoaaruy

l-pagcxo jaaHo npaso6paHunarrJrBo

Texyhe
oApxaBabe rl
nonpaBKe ynhLla
Teryhe
o4pxaearue jaeHe
pacBeTe
MECHC

xaHqenapuje
Teryhe nonpaBKe t,l

oApxaBaFbe
Texyhe nonpaBKe t,l

oapxaBaFbe
rexyhe nonpaBKe r
oApxaBaFbe
Teryhe nonpaBKe il
orqpxaBaFbe
Teryhe nonpaBKe r
oApxaBaFbe

Teryhe nonpaBKe il
oApxaBalbe
Teryhe nonpaBKe ,4

oApxaBaFbe
Teryhe nonpaBKe 14

46.827

44.890

5.614

4.778

1.819

322

293

60

45

44

21

106.070

55.764

7.083

6.125

2.756

'105

42

1s2

163

60

3Al.tlTilTA

104.713 178.320

29



l-paA III a6a q

HanoMeHe y3 3aBpuHl,l paqyH

3aspu:nu paqyH 6yUera 3a 2013. roAilHy

8. Pacxo,qu 6ygera sa 2013. rogltHy (nacraeax)

8.3. fionaquje ra rpancSepra

,[oraquje r rpaHcQepil ocrBapeHl cy y r43Hocy on 3gg.6g6 xtArbaIa pc,Q, yvecrByjy y
ykynHrM pacxo4ilMa 6yqera ca 15,40 ok.

(y 000 PcA)

Texyhu rpaHc$epn ocranuM HrrBor/Ma Bnacr!4
Ocrane goHaqraje, 4oraquje ra rpaHcQepra

Yxynno

01.01.-
31.12.2012

01.01.-
31.12.2013

306.744
106.426

301.279
98.418

Hauena Aznoc y 2012.

______!99.692_

PC! r oAHoce ce

Vsaocy 2013.

413.170

a) Texyhra rpancSepu ocrafluM Hr4Bor/Ma Bflacril r4sHoce 301 .2zg xr/rba.qa
na cne.qehe:

l-naea
OcHoeHo oOpasoeaue
Cpe4rue o6pasoaaise
Kynrypa
<Dueu,rxa Kynrypa
Coqujanua 3auJrr4ra

VrynHo ,qoM 34paBrba LJJa6arl

TpaHcQepu
TpaHcQepu
TpaHcQepra

TpaHcQepr,l
TpaHcSepra

Texyhu
rpaHcSepu
KanuranHu
rpaHc$ep y
KOpr4CT Ht4BOa

154.443
93.594

3.527

47.282

1.351

6.547

152.414
84.092

6.1 90
400

47.934

927

9.322

6) ocranegonaqr,rje,4oraquje r,r rpauc$epn r43Hoce 98.418 xilrbaAa pc[, a FbilxoBa
crpyKrypa je cne4eha:

(y 000 PCfl) Han,tena lrlsxoc y 2012. l4onoc y 2013.
J11 sa ynpaeruarue rpafieerHcruu
3eMrbruTeM
Cpe4.sa npeHoc HeBnaA.opraH., Songoeurr,ra
il MecHuM saje4Huqaua

Ocrane
goHaquje
Ocrane
,qoHaquje

98.382

2.331
c./ tJ

83.204

15.214

o ocTane 106.426 98.418
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l-paA lUa6art

HanoueHe y3 3aBpuHlr paqyH

3aepuHu paqyH 6yUera 3a 2013. ro4uHy

8. Pacxogu 6ygera r, 2013. ro.quHy (xacraeax)

8.4. l4sgaqu sa ne$uHaxcrajcxy r,tMoBuHy

lzls4aqu sa HeQrauaHcrajcKy r/MoB14Hy y t4sHocy ol 28g.954
pacxo.quMa 6yqera yvecrayjy ca 11,17 7o il rsilxoeo ocrBapeEe
14 HAupeKrH ux 6yqercxux Kopr/cHu Ka je cnegehe:

xilrbaAa PCI y yKynHuM
no pa3rqenilMa ,qilpeKTHt/x t/

y 000 PCff

l-pagoHavenHur u rpagcro eehe
l-pa4cra ynpaBa
Kynrypa
Ot4sr,r,{xa Kynrypa
fl pe4uroncxo o6pasoearse
lupexqrja 3a nyreBe
J il ea yn paeruarueu rpaleail HcKt4 M 3eMrbil r.rtTeM

Ocrano

Yxynuo

Pacxogla ocrBapeHI y oKBr/py 6yr;ercxe nosuquje
ce Ha cneAeha 4aearua:

y 000 PCA

ArpouH4ycrp[cKa 3oHa J11 sa rpa[eeuHcKo 3eMrbulure
At4K 6aHxa
EaseH - npojexrHa goryrveHraquja
Ayro6ycra crajanur-ura
MauruHoron IIJa6a11

Jeguucrao Ceaojxo
I-l[ flyuav Llla6ar_l

[,'tsrpagrua o6jerra M3 an,r6yn. Anorexa Ieruuroeaq
Peroucrpyxqnja naeuruoHa Ha Jletuuroeqy
Ocrano

Yxynno neuarepujanHa ynaraH,a

01.01. - 01.01. -
31.12.2012. 31.12.2013.

143.832
5.247

15.167
92

5.112
245.107
38.558

729

62.422
12.411
5.647

4.285
1 1 9.566
84.940

683

453.844 289.954

f-pa4onavenHuKa v rpaAcKor aeha, o4uoce

01.01. -
31.12.2012

01.01..
31.',12.2013

45.488
24.482

5.243

4.529
7.301

20.693
13.388

22.708

35.501

1.000
6.790

10.82;
6.306
2.OOO

143.832 62.422
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Hanonaene

l-pag lUa6art

01.01. -
31.12.2012.

01.01. -
31.12.2013.

oto
4.517

256

334
648

3.812
100

10. lare rapaxqnje r.r jeucrea

f_.1^o1y 
ZOtS. ro,quHe Fpa4 LlJa6aq nuje 4aeao rapaHqraje uwu je oaKrbyrrr/Bao yroBope

JeMcrBy t4 conilAapHoM npucrynaFby o6aaesaua.

4.894 5.389

l-pa4a UJanqa, rpeHyrHo je
sa l-pa4 llJa6aq, Morne Aa

il FberoBo t43BptleFbe, ToKoM
uarepujanno SunaHcujcror

11. Cy4cxr cnopoBt4

Ha ocnosy o6aseure$a rpaAcKor jaaHor npaao6paHuoqa
noKpeHyr o4pefienu 6poj npe4naera no vujeu oxonv a*y 6u,
HacraHy snavajne norenqrjanne o6asese.

12. Excrepne KoHrpore

I!:yu un$opnraqrajaua o4roeopHr4x J.rt4Lla sa rr3Bpruer.be 6yr;era
2013. roAilHe, nraje 6rrrno eKcrepH[x KoHrpona y norneAy
nocnoBalba.

3aepu-rHil paqyH 6yUera 3a 2013. ro.quHy

9. Koprauherse rexyhe 6ygercxe pe3epBe y 2013. ro4ltHl,l

cpeAcraa rexyhe 6ygercxe pe3epBe yrpolleHa cy y yKynHoM r43Hocy oa 5.3gg xrarsaAa pc,Q,
u To 3a:

(y 000 Pcfl)

Iorr,lohu 3a [JJKofl oBabe
Ionroh 3a rreLlerbe
Ocrano - coqrjanHe nonohu rpafianran,t
['l ouohr,r M ecH ilM saje4H r qarraa

Yxynao
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