
 

 
 
 
На основу члана 50. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) и одредби 

Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњи и кварталних 
извештаја („Сл. гласник РС“ бр. 14/2012), ПУТНИК АД НОВИ САД, матични број: 08240523, шифра 
делатности: 5510 (хотели и сличан смештај), објављује следећи: 

 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА 

Период извештавања: 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

ПОСЛОВНО ИМЕ: ПУТНИК АД НОВИ САД 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08240523 

ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 21000 НОВИ САД 

УЛИЦА И БРОЈ: Илије Огњановића 24 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: info@putnikns.rs 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.putnikns.rs 

КОНСОЛИДОВАНИ/ПОЈЕДИНАЧНИ  ПОДАЦИ: ПОЈЕДИНАЧНИ 

УСВОЈЕНИ (да или не) НЕ 

 

ДРУШТВА СУБЈЕКТА КОНСОЛИДАЦИЈЕ:  

СЕДИШТЕ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

УСВОЈЕНИ (да или не)  

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ: МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ 

ТЕЛЕФОН: 6615778 

ФАКС: 6615292 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: info@putnikns.rs 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОСОБЕ ОВЛАШЋЕНЕ ЗА 
ЗАСТУПАЊЕ: 

 

МИЛОШ ТУТУНОВИЋ 

 

 ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

 
1. РАЗВОЈ, РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА, ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ И СТАЊЕ ИМОВИНЕ ДРУШТВА 
 
 
1.1. Развој Друштва 
 



ПУТНИК АД НОВИ САД (У даљем тексту: Друштво) је акционарско друштво  основано 24.04.1991. 
године. Седиште Друштва је у Новом Саду, Ул. Илије Огњановића број 24. 
 

У поступку приватизације Агенција за приватизацију је дана 24.02.2009. године закључила 
Уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције са Конзорцијумом правних лица чији је 
овлашћени представник ПАЛИЋ АД Суботица, док је други члан Конзорцијума MAESTRALTOURS ДОО, 
Будва, Република Црна Гора. 
  
 Решењем Вишег привредног суда у Београду Пои1бр. 24/10 од 12.04.2010. године акционар 
Конзорцијум ЈМБГ: КО08106070 има привремену меру забране отуђења и права гласа на 68.390 акција 
издаваоца УТП ПУТНИК АД НОВИ САД (сада ПУТНИК АД НОВИ САД). 
 
 Након тога, Агенција за приватизацију је дана 23.06.2010. године донела Одлуку бр. 10-2510/10-
1464/02 о раскиду Уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције субјекта 
приватизације УТП ПУТНИК НОВИ САД (сада ПУТНИК АД НОВИ САД) и преносу 69,70% капитала 
Друштва који је подељен у 68.390 акција номиналне вредности 1.000,00 динара на Агенцију за 
приватизацију ради продаје на начин прописан законом.  
 
 У оквиру Друштва регистровани су огранци: 
 

 ПУТНИК, НОВИ САД, Илије Огњановића 24  
 ПУТНИК, ЗЛАТИБОР, Обудојевица бр. 77 

 
  
1.2. Резултати пословања Друштва 
 
  У 2015. години  Друштво је остварило следеће резултате пословања: 
 

позиција 2015 2014 индекс 

Пословни приходи 87.212 88.409 98,64% 

Пословни расходи 93.789 95.243 98,47% 

Пословни добитак     

Пословни губитак 6.577 6.834 96,24% 

Финансијски приходи 600 189 317,46% 

Финансијски расходи 2.347 14.712 15,95% 

Остали приходи 1.591 242 657,44% 

Остали расходи 900 2.647 34,00% 

Добитак пре 
опорезивања     

Губитак пре 
опорезивања 19.578 23.814 82,21% 

Нето губитак који се 
обуставља    

 Порески расход 
периода     

Нето добитак     

Нето губитак 19.503 23.939 81,47 % 

                                                   
Пословни приходи су остварени у износу од 87.212 хиљада динара и то:  
 

 Приходи од пружања услуге смештаја и других угоститељских услуга и то:64.002 хиљада 
динара, односно 73,39% 

 Приходи од закупа пословног простора и то:23.170 хиљада динара, односно 26,57% 



 Остатак пословних прихода се односи на приходе од премија субвенција дотација 
донација и сл. 40 хиљада динара, односно 0,04% 

 
Закупци у 2015. годину су : 
 
- у хотелу „Путник“су закупци: 
 
1.  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД,  
2.  МАРКО ТОМИЋ ПР СЗТР I МЕЊАЧНИЦА ТОМИЋ, НОВИ САД,  
4. МИЛЕНКО МИЛОВИЋ, ПР ЗАНАТСКО УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ИНДЕКС МИРЈАНА 2, НОВИ САД, 
5.  базне станице на крову хотела које су постављене од стране мобилних оператера: ВИП ДОО, 

НОВИ БЕОГРАД, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД и  ТЕЛЕНОР ДОО, НОВИ БЕОГРАД, 
 
- у ресторану „Дунавска оаза“: ДУБАЈЕ ДОО НОВИ САД, 
 
- у бирцузу „Липа“: Љиљана Кружевић из Новог Сада и 
 
- у ресторану „Сечуан“ су закупци: 
 
1.  ЕCO HELIX ДОО, Нови Сад  дo 10.08.2015. год.( oтказни рок 30 дана) 
2. САВАНОВИЋ ИВАНА ПР СТР ГАЛЕРИЈА ВАН ГОГ, НОВИ САД 
 
Хотел је у текућој 2015. години остварио просечну попуњеност смештајних капацитета у износу 

од 38,66%. Тачније број заузетих соба у поменутој години је 11.430. 
 
Напомена: Закупац у ресторану „ECO HELIX“ је тужен од стране Друштва ради исељења из 

пословног простора који је био предмет закупа. 
Уговор о закупу наведеног пословног простора је раскинут од стране Друштва као закуподавца. 
Поступак у овој правној ствари је у току. 
 
Пословни расходи су остварени у износу од 93.789  хиљада динара и то:  
 

 трошкови материјала у износу од 24.001 хиљада динара, односно 25.59%;  
 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 41.861  хиљада 

динара, односно 44,63%;  
 трошкови амортизације и резервисања у износу од 10.566  хиљаде динара, односно 

11,27% 
 и остали пословни расходи у износу од 17.361 хиљада динара, односно 18,51%. 

 
 
Финансијски расходи у 2015. години износе 2.347 хиљадe динара, од чега курсне разлике  

износе 818 хиљада динара, док остатак 1.529 хиљада динара, финансијских расхода чине камате по 
кредитима, затезне камате и камате због неблаговремено плаћених јавних прихода., 

 
Друштво је у 2015. години исказало губитак у износу од 19.503 хиљада динара. 

  
1.3  Финансијски инструменти и процена финансијског положаја 
 
 Од значаја за процену финансијског положаја Друштва је чињеница да је Друштво у 2015. 
години у потпуности отплатило  све обавезе по кредитима према Комерцијалној банци АД и то по 
одређеним месечним ануитетима, без доцње.  
 Средства обезбеђења плаћања кредитних обавеза су биле менице, као у упис залоге 
потраживања у регистру који се води код АПР. Менице су поништене и враћене Друштву, а упис залоге 
брисан. 
 Осим тога, Друштво је такође измирило укупне обавезе по Споразуму са Министарством 
финансија, Пореска управа, Регионално одељење за наплату и пореско рачуноводство Нови Сад . 



 Средство обезбеђења плаћања по овом Споразуму је била залога на покретним стварима, а 
иста је била уписана у регистра залоге код АПР.  По измирењу обавеза од стране Друштва, залога је 
брисана из регистра. 
  
1.4  Стање имовине Друштва 

 
У погледу имовине, Друштво није имало промене у 2015. години: 
 
 

2. ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ, ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНОЈ ПОЛИТИЦИ И ОСНОВНИ РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ 
 

2.1. Очекивани развој 
  
 Очекује се промена и усмереност ка повећању категоризације хотела, те Друштво постепено 
усмерава активности на побољшање самог квалитета услуге и хигијене у хотелу „Путник“. Све то у циљу 
повећања искоришћености расположивих смештајних капацитета и заинтересованост ширег круга 
гостију.  
 
2.2. Промене у пословној политици 
 
 У наредном периоду неће бити промена у пословној политици Друштва. 

 
2.3. Ризици и претње Друштву 
 
 Пословање Друштва је изложено различитим финансијски ризицима: тржишном ризику, ризику 
ликвидности, кредитном ризику, као и ризику капитала и ризику судских спорова који се воде против 
Друштва. 
 
 У делу тржишног ризика, Друштво ће праћењем промена тржишних цена и курса евра 
прилагођавати цене својих услуга, водећи рачуна о конкуренцији и њиховим ценама. 
 
 Са становишта ризика ликвидности, Друштво, углавном измирује обавезе у складу са 
пословним договорима и уговорима са добављачима.  
 
 У текућој години није ни једном био блокиран рачун Друштва.  
 
 Што се тиче кредитног ризика, у наредном периоду се не очекује значајнији утицај 
немогућности измирења обавеза дужника. Процењује се да одређени купци имају проблем у 
измирењу насталих обавеза, али оне не би требале значајно утицати на резултат пословања. Поред 
тога, Друштво ће предузети неопходне мере у поступку наплате њихових потраживања. 
 
 У делу финансијских пласмана, поред датих меница одређеним добављачима за редовно 
пословање, Друштво има обавеза по дугорочним финансијским кредитима.   
 
 У погледу ризика капитала, Друштво је у поступку неуспеле приватизације примило средства од 
повезаног правног лица са Конзорцијумом Купца, а по основу: 

 
 Уговора о зајму бр. 1523/2009 закљученог 21.12.2009. године са MAESTRALTOURS ДОО, 

Будва, Република Црна Гора у износу од 684.000,00 евра са роком враћања 5 година од 
датума коришћења; 
 

 Рок враћања овог кредита је 31.12.2014. године, које Друштво није вратило, већ га исказује на 
контима Део дугорочног кредита из иностранства које доспева до 1 годину дана 
 



 Уговора о финансијском кредиту бр. 1/2009 закљученог  02.10.2010. године  са 
MAESTRALTOURS ДОО, Будва, Република Црна Гора у износу од 297.500,00 евра са роком 
враћања 15 година од датума коришћења. 
 

 Рок враћања је 2024. година и за сада га Друштво води на обавезама по дугорочним кредитима 
из иностранства.   
 
  Примљена средства по овим основама Друштво ће решавати у поступку коначног решења 

раскида Уговора о продаји капитала методом јавне аукције. 
 
 Поред тога, Друштво је у истом поступку примило средства од Купца  у износу од 91.471 хиљада 

динара и која , сходно Уговору, представљају улагање Купца изнад износа обавезне инвестиције. Ова 
средства Друштво је евидентирало на контима групе обавезе из специфичних послова, конто 449200.  

 
2.4.             Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика 

заштите сваке значајније трансакције 
 

 
 

 Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је 
усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању 
могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 
 
 Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 
организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 
2.5.          Судски спорови 
 

 Против Друштва покренут је код Привредног Суда у Новом Саду, судски спор од стране 
Слободан Радета и ЛИПА 1880, број предмета П-1744/2014. Ради се о тужби трећег лица ради 
проглашења извршења недопуштеним. Вредност спора је 100.000,00 динара. Поступак је у току. 
 
 Против Друштва покренут је код Привредног Суда у Новом Саду, судски спор од стране закупца  
ЕCO HELIX ДОО Нови Сад. Поступак је у току. 

 
 Такође Друштво је тужилац у више судских спорова из претходних година, а ови поступци су 
такође у току и налазе се у различитим фазама.  
 

 Друштво је покренуо судски поступак у октобру 2015. године против закупца  ЕCO HELIX  ДОО 
Нови Сад за исељење, као и тужбу ради наплате потраживања. Поступак је у току. 

 
 У 2015. године поднет је тужбени захтев против ЛИПА 1880 ДОО, НОВИ САД ради налате 

потраживања и накнаде штете. Поступак је у току. 
 
  Против  МЕTRICО ДОО Београд чека се Одлука о настанку поступка по тужби из 2010. године. 
 
 ПУТНИК АД је од PIONIR INTERNATIONAL ДОО, Стара Пазова  у предмету посл. бр. П-64/2010 

наплатио по правоснажном окончаном судском спору тужилац-тужени у поступку по тужби тј. 
противтужби износ судских трошкова у износа 119.000,00 динара дана 09.06.2015. године, а за остатак 
износа по тужбеном захтеву је постигнуто судско поравнање. 

 
 Друштво није извршило процену исхода судских спорова, као ни резервисања на терет расхода 

пословне године за евентуалне значајне материјалне губитке који могу настати по овом основу. 
 



3. ВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ ПОСЛЕ ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ 
 
 Република Србија Министарство финансија Пореска Управа, Филијала Нови Сад, дана 

27.01.2016. доноси Решење бр. 2231-433-05-442/2016 о принудној наплати пореза на добит предузећа 
у износу 17.935 хиљада динара и износ 16.263 хиљада динара на име пореза на додату вредност, све 
са обрачунатом каматом на дан 27.01.2016. године  односно на укупан износ од 34.198 хиљада динара. 

 
 Цитирано Решење донето је након поступка теренске контроле у којима је Пореска управа, 

Филијала Нови Сад донела  Решења бр. 47-01193/2014-2231-051 од 25.12.2015. године и бр. 47-
01098/2015-2231-010 дана 25.12.2015. године, а на која је пореске обвезник односно Друштво уложило 
жалбе дана 13.01.2016. године. Поступак по жалбама је у току, очекују се одлуке другостепеног органа. 

 
 
4. ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 
 Друштво је у 2013. години закључило Уговор о поверавању на управљање одузетом имовином  

бр. 401-00-18/13-02 од 14.10.2013. године са Дирекцијом за управљање одузетом имовином о 
поверавању на управљање три апартмана на Златибору, почев од 15.10.2013. године. 

 Такође, Друштво је закључило Уговор о поверавању на коришћење имовине бр. 46-00-
160/2012-02 од 14.11.2013. године са Дирекцијом за управљање одузетом имовином о поверавању на 
коришћење путничког моторног возила марке VOLKWAGEN типа PASSAT 1,9 TDI почев од 14.11.2013. 
године. 

 Друштво је закључило Уговор о поверавању на коришћење имовине бр. 46-00-161/2012-02 од 
15.01.2014. године са Дирекцијом за управљање одузетом имовином о поверавању на коришћење 
путничког моторног возила марке АУДИ типа А4I почев од 15.01.2014. године. 

 
5. АКТИВНОСТИ НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 
 
 У наредном периоду Друштво није планирало активности на пољу истраживања и развоја. 
 
6. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Друштво не врши посебно улагање у заштиту животне средине, али се у свему придржава 

прописа који регулишу ову проблематику и спроводи активности везане за кретања отпада који се 
ствара приликом процеса производње односно припреме хране. 

 
 Осим тога, Друштво уредно измирује обавезе у погледу накнаде за заштиту животне средине, а 

која је утврђена од стране локалне самоуправе. 
 

 СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ДРУШТВА 

Разлог стицања сопствених акција:  

Број стечених сопствених акција:  

Проценат стечених сопствених акција:  

Номинална вредност сопствених акција:  

Имена лица од којих су акције стечене:  

Износ који је исплаћен по основу стицања 
сопствених акција, односно назнака да су 
стечене без накнаде: 

 

Укупан број сопствених акција:  
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hsjaeruyjem Aa je, npeMa concrBeHoM xaj6oruela ca3HaFby, roAltrulbn Qrnaxcnjcxr uaeeulraj
cacraBrbeH ya nphMeHy o4roeapajyhr,rx rvrefynapoAHl,rx craHAapAa $ruaxcnjcxor h3BeuraBarba h 4a 4aje
vlcrvHnre r o6jexrrexe noAarKe o nMoBt Ht , o6aeesanna, Qr,rnanoajcxoM nonoxajy u nocnoearoy, 4o6r,rlp,rma
u ry6n4ntv.a, ToKoBl4Ma roroBl4He u npoMeHaMa Ha Kanuraay jaaxor ApylxrBa, yxruyvyjyhra h lberoBa ApyulrBa
xoja cy yK/byi{eHa y KoHconilAoBaHe naeeuraje.

.Iluqe o4roeopHo 3a cacraB,baFbe Fo4rulroer raeeulraja hrapu.rxr,r AhpeKrop
NYTH14K

dT
Mraou.r

7. OA/|yKA O yCBAJAFby roAltlulbEr OhHAHCI4JCKOT I3BE1UTAJA

l4aeeuraj 3a crarucrl,rvxe norpe6e flWHl4K Afl HOBI4 CAfl sa 2015. ro4rxy xojr qhxe Enaaxc cralba,
Brnanc ycnexa r Ctarrcruqxh r43Beulraj o4o6pex je o4 crpaxe O46opa Ahpexropa nyTHl4K Afl HOBI4 CAfl
Ha ceAHlfr.tr,t o4pxaHoj gaaa 24.O2.2Ot5. roAxHe h AocraB/ben Areuqnju sa npuepeAHe perhcrpe y
3aKOHCKOM pOKy.

Fo4ttu:rur raeeuraj flpyurrea y MoMeHry o6jaeruueama joru yeex xr.rje yceojeH oA crpaHe Hap.nexHor
opraHa,{pyu:rea oAHocHo Cxynu:rrxe aKqhoHapa nyTHl,lK M HOBI4 CAfl.

flpyureo he xaxHa4Ho y qenocn4 o6jaerala ogyKy o ycsajaroy Fo4rurruer useeuraja sa 2015. roAu+y.

8. OA/fyKA O pACnORUtU AOEUTU OAHOCHO nOKphRy 1yE14TKA

Og,,rryxa o yceajaroy Qraxancujcxor h3BeuJraja ,{pyurrea , Kao A oAnyKa o noxprhy rylutxa, c o6arpom 4a
je ,{pyureo y 2015. roAvIHA noc/roBano ca ry6rrxom, 6uhe AoHere xa pe4oaHoj ce4Hxqr Cxynurrne
aKqlroHapa nyTHl4K M HOB}I CM u flpyureo he ux naxna4Ho o6jaararn.

JaeHo 4pyurreo je AyxHo Aa cacraBx Fo4r,rlnmr raeeurraj, o6jaera jaenocrn x AocraBh ra Komrcrjr sa
XoB, xao h perynlcaHoM rpxr4ury oAHocHo MTfl, c o6anponn Aa cy xaprnje oA BpeAHocrn flpyu.rrea
yK/by'{eHe y rproBa}be. Pox sa o6jaeruuearue oAHocHo AocraB,rba}be fo4rulruer useeuraja je: najxacxrje
qerhpt4 Mecel{a oA 3aBpuerKa cBaKe noc.floBHe roAhHe. flpyureo je, raxofe, y o6aeeara 4a o6ea6e4n 4a
roAhullbll Qunaxcujcx'r h3Beuraj 6yge AocrynaH jasxocrn roKoM xajruaroe ner roAlHa oA AaHa
o6jaeluneaua.

flpyureo oAroBapa 3a raqHocrr4 t4 AcrnHnroct no4araKa HaBeAeHhx y Fo4ur.uruem raeeulrajy.

V HoeoM Ca4y, anpua 2015. ro4raHe.

.flrqe o4roeopHo 3a cacraB/babe Fo4rulruer raeeuraja l4aepuxn Ar4peKrop

nyTHhKM HOBI4 CM

nwwKAA HoBt4 cAlq

t I tu-^cth6w- l] -| /\/"
Harau:a MhnaHoetah, rnaBHV xronroaof a

nyTHl4K M HOB14 CM

/
|L./ilr| ' r/tt " MaUtr lf

Haraula MnaaHoenh , rnasHn xruuroeof a



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Београд, април 2016. године 
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H3BE1IITAJ H E3AB]4CHOT PEB]43OPA

cKynuTltHl,t AKql4oHApA 14 OAEOPy AI4PEKTOPA
nvTHl4K AA HOBh CAA

hgseurai o 6hxaHc[icxhi rgseurairMa

Vltapwunu cMo peB[314jy npranoxeurx SrHaHcujcxux rseeulraja nphBpeAHor ApyrJrrBa llyrxux a4
Hoera Cag (y 4aruervr reKcry: ,,flpyureo") xojr o6yxaarajy 6r,rnaHc cralba Ha AaH 3L. 4eqervr6ap 2015.

roAltHe r o4roeapajyhu 6nnanc ycnexa, usaeuraj o ocra.noM pe3ynrary, raaeuraj o npoMeHaMa Ha

Kanilrany u raaeuraj o roKoBHMa roroBl4He 3a roAnHy xoja ce 3aBpuaBa Ha raj 4aH, Kao h HanoMeHe

ya QraHauoajcxe raeeuraje.

Odeoeopuocm pyxoeodcmeo 30 Suuoucujcxe uaeewmaje

Pyxoao4crao flpyurraa je o4roaopHo 3a cacraB/balbe 14 uctvlHuro npxKa3rBalbe oBHx QranaHoajcxrx
raaeuraja y cKna4y ca paqyHoBoAcrBeHuM nponrcrMa Peny6nraxe Cp6raje, Kao ta 3a oHe [HrepHe

KoHrpone xoje pyxoeoAcrBo oApe4r Kao HeonxoAHe y npr4nperun QrHaucujcxnx rsaeuraja xoju re
caAplxe ruarepujanuo auavajne norpeuJHe HcKa3e, Hacrane ycneA Kpl4MrHa,rtHe paAlbe il rpeuKe.

Odeoeopuocm peonopo

Haua o4roBopHocr je 4a raapa3hMo Mhurrbebe o HaBeAeHrM QrHaucnjcx[M r43Beurajurua na

ocHoBy o6as/bexe peeraer,rje. Peersrjy cnno o6aernu y cuaAy ca Me[yHapoAHr4M craH4apAhMa

peerarje r 3axosonn o peeraujr Peny6arxe Cp6uje. Oar cran4apAr Hanaxy Aa ce npuApx(aBaMo

nprHqr4na npoQecroHanHe eruKe A Aa peBu3ujy nraHrparuo ,t A3BpwvMo Ha Haq[H xojr,r oruoryhaaa

Aa ce, y paayrunoj Mepr, yBephMo 4a Qrxancrjcxr usaeurajr He caApxe urarepnjanno aHavajne

norpeuHe rcKa3e.

Peer,rauja yxnyvyje cnpoeoferue nocrynaKa y qrlby npr6aaruarua pear,rarajcxrx Aoxa3a o il3HochMa

r ruQopruaqujama o6eno4aroeHhM y $rHaHcujcxrm raeeurajrnna. O4a6paHr nocrynqr cy

3acHoBaHh ua npocyfraBa]by peBr3opa, yK/by.ryjyhr npoqeHy ptzrr<a ruareprjanno aHavajnux

rpeuaKa caApxaHtax y QrnaHcrjcKr4M r43Beurajnnna, Hacra.nux ycneA Kpr4MhHanHe paAlbe ilnr
rpeuJKe. ['lprnrxoru npoqeHe oBxx pvsu<a, peBh3op pa3Marpa HHrepHe KoHrpone xoje cy

peneBaHrHe 3a cacraB.rbaFbe r o6jexrraHy npe3eHraqrjy Suxancnjcxrx la3eeu:raja, y qrlby
ocMHuJ.rbaBalba Haj60rur,rx ruoryhux peBh3opcKt4x npoLleAypa, any' He y qhlby l43paxaBalba

Mr4uJ.rbeba o eSrxacxocrr4 o4creMa hHTepHhx KoHrpona npaBHor nrqa. Pearsraja raxofe yx,ruyvyje

oqeHy npxMelbeHux paqyHoBoAcrBeHhx r'onurnxa h BpeAHoBarue auauajHilx npoqeHa xoje je
r43BpuJhno pyxoBoAcrBo, Kao r oqeHy onure npe3eHraquje QrnaHcrjcxrx raaeu:raja.

Cnnarpanno Aa cy peersrjcxr AoKa3x xoje cruo npu6aeunu AoBo/bHx 14 oAroBapajyhu n ga

o6es6ebyjy pa3yMHy ocHoBy 3a i43paxaBaFbe Hauer MnuJ.rbelba ca pe3epBoM.

Aeeuqujo so npuapedxe peeucmpe: irE 45572/2AL7 * Mamuqnu 6poj: 20V279L8 * {1146: 107030437
Texyttu pauya 6poj:205-166401-47, Kouep4ujonua 6auxa od Seoepad
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cKvnuTl4HH AKqT4OHAPA 14 OAEOPy AT4PEKTOPA
nyTHl,tK AA HOB14 CAA

haeeuJrai o 6uxaxchicxhru rageeuJraiuMa (xacraeaxl

Ocuoee 30 ugp${oeobe Muwtbebo co p$epeoM

flpyureo xrje ta3Bpurno aKryapcxl4 o6pavyx KaKo 6u ce yrBp4nna caAauJFba BpeAHocr

aKyMynrpaHrx npaBa 3anocneHrx Ha ornpeMHhHe KaKo ce ro 3axreBa no MPC 19 Haxna4e

3anoc.fleHhMa. Kao pe3ynrar rora Hrje r3BpueHo pe3epB[ca]be no oBoM ocHoBy y QrHaucrjcxnnn
raeeu:rajrrua flpyurea sa 2015. roArHy. Camacuo roMe, HhcMo Mor.nn Aa ce yBeprMo y
noreHqrjanxe eQexre pe3epBucalba no HaBeAeHoM ocHoBy y QrananoajcKuM 143Beurrajranna ,{pyrLrraa
sa 2015. roAr4Hy.

Y oxarpy nosur-1rje norpaxuBalba no ocHoBy npo,qaje Hcxa3aHa cy norpalKrBalba oA Kynaqa y

3eM.rbr y h3Hocy o4 18.818 xnrba4a ArHapa 14 norpaxuBatua oA Kynaqa y rHocrpaHcrBy y r43Hocy oA

646 xunaga Ar4Hapa Ha AaH 31. 4eqervr6ap 2015. roAuHe. Haee4eHa norpar(hBalba yxruyvyjy ra

norpaxxBaba xoja Hrcy HannaheHa y nephoAyAylKeM oA roArHyAaHa y [3Hocy og7.38L xx,rbaAe

AltHapa. Hrcnno 6unu y moryhHocrr Aa ce yBeprMo y HannarilBocr HaBeAeHrx norpax[Ba]ba Kao Hr,l

Aa yrBpAr4Mo eBeHryanHr e$exar xopexqrja QraHaxcrjcxhx h3BeuJraja no oeom ocHoBy.

Muwmerce co p$epeoM

[1o Hauenn Milur.rbe]by, ocr4M 3a eBeHryanHe eQexre nuraFba il3Herxx y oKBHpy nacyca ,,OcHoBe 3a

[3paxaBaFbe Muu,rberua ca pe3epBoM", QrHaHcujcxn uaaeurajr npraxaayjy AcrvtHvlro r o6jexrNeHo,

no cBl4M mareprjanno snavajnunn nhraFbilMa, Qr,traucrajcxy nosur-1rjy flpyuraa Ha AaH 31. 4er-1enn6ap

2015. ro4uue Kao H pe3ynrare nocroBalba, npoMeHe Ha Kanrrany ta roxoBe roroBxHe 3a roAHHy

xoja ce 3aBpuaBa ua raj 4an y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHhM nponrcilMa Peny6nuxe Cp6rje.

Cxpemarce nilKrbe

Kao u:ro je o6eno4arueHo y HanoMeHra 6p. 30. ya QrnaHcujcxe rseeuraje flpyurreo y 2OL6. rcAnlll'
ovexyje ogyKy ApyrocreneHor opraHa no ocHoBy xan6e xoja je ynoxeHa 4axa 13.01.2016. ro4rxe
Ha peuebe llopecxe ynpaBe o np]4HyAHoj nanaarr nope3a Ha 4o6rr r nope3a Ha AoAary BpeAHocr

y yKynHoM r43Hocy o4 34.198 xr,rbaAa Ar4Hapa. ,Qo 4aua r3AaBaFba oBor r3Belxraja flpyr.urao Hrje
go6nno oAroBop. Haue nnru:rueFbe He caApxl4 pe3epBy no oBoM ocHoBy.
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cKvnuTuH14 AKqI4OHAPA 14 OAEOPy Al4PEKTOPA
nyTHl,lK AA HOB[4 CAA

l,lgaeurrai o 6uxaxcuicxrr,n ugeeurain^ a (Hacragaxl

Cx pe m o rce n il{ Fbe ( uacm oeo x)

V oxerapy noarr-1rje ocrane KparxopoqHe o6aeese rcKa3aHa je o6aaeaa npeMa npaBHoM nrar4y Ilanrh

4oo Cy6oruqa y r3Hocy on 91.47t xnlt,aAy Ar4Hapa no ocHoBy ynaraFba [3HaA o6agesHe

rHaecrrqrje nprnHKoM npr4Barr43aLpaje flpyrursa, AoK cy y oKet4py nosrquja AyropoqHe o6aeese t,r

ocrane KparKopoqHe QraHaHoajcxe o6aaeee rcxa3aHe o6asese npeMa ApylrrBy Maecrpalroypc Aoo
ra 6y4ae y r3Hocy o4 1L8.358 xvrba4a AHHapa no ocHoBy nosajmrqa flpyuray. Haee4ena npaBHa

nrLla 6nna cy q.naHoBr4 Koxaopqrjynna npaBHilx nilqa ca xojunna je pacKuHirr Vroaop o
nphBan43aqrjr. ,QpyurBo HeMa ycarnaueHo craFbe ca HaBeAeHxM npaBHlM nhqrMa 3a r3Hoc

hHBecrhl-lt4oHxx ynaralba xoja cy r3Bprxunu qraHoBr KonsopqrajyMa npaBHr4x nn\ay caojcray Kynqa

y cxnaAy ca VroaopoM o npxBaruzaquju. klrvrajyhra y BhAy Aa oBa ynaraFba Hrcy nphxBaheua o4

crpaHe AreHqrje 3a npuBarxaaqrajy Kao rHBecr[qr4oHa ynaralba s6or xeilcnybeFba yroBopHxx

o6aeesa Kynaqa r 4a je qnaHoM 9 Haae4enor Vroeopa npe4arafeno 4a Kynaq, y cnyvajy pacKrAa

Vroaopa a6or HercnylbeFba npeygerrx yroBopHl4x o6asesa Kao HecaBecHa crpaHa, ry6u npaeo xa

noapahaj nnahenor u3Hoca Ha uMe xynonpo4ajHe qeHe il cBa npaBa r norpaxnBalba no ocHoBy

Vroeopa, fipyu.rrao je rope HaBeAeHe o6aaese yK]4Hyno y Kopr4cr nprxoAa y nperxoAHoM nephoAy.

Hau:e ruuu:ruelbe He caApxr4 pe3epBy no oBoM nrralby.

hgeeurai o apyrrn gaxoxcx[n u peryaaropxttn gaxreghnra

Azepwunu cMo nperneA roAurulber uaaeu:raja o noc.floBalby ,{pyuraa. Pyxoeo4creo ,(pyuLraa je

oAroBopHo 3a cacraB.rbalbe u npe3eHrupaFbe roArrxr-ber Ll3Beuraja o nocnoBaFby, y cKnaAy ca

3axreBilMa 3axona o par{yHoBoAcrBy r 3axora o rp}Khury Kanura.na (Cayx6eHra rnacHuK PC 6poj

62/2013 u 3l/20ttl. Haua o4roaopHocr je 4a raapaar4Mo Mr4u.rbelbe o ycxna?;exocrr roAt4txlber

rsaeuraja o noc.floBalby ca Qrnancnjcxurvr Naeeurajrnna 3a nocnoBxy 2015. roA[Hy. Y aegil ca rrM,
Hauil nocrynw ActlvrvlBaFba cy orpaHl4qeHil Ha npoqeFb[BaFbe ycarnaueHocTl4 paqyHoBoAcTBeHHx

rHSoprvrar-paja ca4pxaHlrx y roAHurFbeM h3Beurajy o nocnoBalby ca ro4xtuhbrnn Qrnaacrjcxrrvt
usaeu:rajuma xojra cy 6unu npeAMer peeusrje. Cxo4xo roMe Hauil nocrynqr Hhcy yK/by'{tlBan1

nperneA ocranhx ux$opnnar-p,rja ca4pxaxilx y roAhtuFbeM h3BeuJrajy o nocnoBaby xoje npoucrruy
ras rHQoprvraquja ra ear4enqrja xoje nracy 6une npegruer peersrje.

flo Haurenn Milu.rbetoy, par.{yHoBoAcraeue uxQopnnaqrje npilKa3aHe y roAHuJ}benn raeeu:rajy o

nocnoBaroy cy, no cBr4M Marepnjanno snavajHunn nrraFbHMa, ycxnalexe ca Qrxaxcrjcxrrvr
rsaeu:rajrnna flpyu.rraa 3a roArHy xoja ce 3aBpuxna Ha AaH 31. ,qeqem6pa 2015. roArHe.

OenauheHr peBr3op

fiilriri p[*[4,ifiJ,q

Eeorpa4, 22. anpun201.6. rogune

. Mrnanxa Pnrruh A(br**,-'f,;$
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fpyna
pa\yHa,
pavyH

no3utll4JA AOn Hanol'rexa.6poj
14gxoc

Teryha rogfiHa
} nperxoAHa

roIHHa
I 2 J 4 5 6

566 r 569 i
I

i

OaranI guHaHcrjcxu pacxogu 1 045 8

562 i
I

PACXOIL4 KAMATA ( n PE MA TP Eli t4 4,4 Il t1 Ul,4 MA) 1 046 I (?O 1 377

i

563 a564 I

I

I

II HEI-ATI4BHE KYPCHE PA3TiNKE N HETATI4BHM
:OEKTt4 BAIIvTHE KnAy3vJlE (nPEMA TPE}l4M
rrlu14MA)

tuq I 818 13.3?7

t,

I
:. AOSI4TAK H3 @l4HAHCr4pAlbA (1032 - 1040)

K. Tysr4rAK r= *rnor"*,o''o a.* -";-

1048

1 049 1 747 14 523

l

683 n 685
l. nPmx0gl4 OE vCKnATa14BAl{rA BPE.qilOCT!4
)CTANE MMOB],4H8 KOJA CE I4CKA3YJE NO OEP
IPEnHOCTT4 KPO3 EnnAHC ycnEXA

1 050

I H. PACxoAt4 OA yCKflABUBAHT.A BPEIHOCTI4
583 n 585 | OCrme hMoBr4HE KOJA CE I4CKA3yJE nO OEP

L BPEAHOCTH KPO3 EfiNAHC YCNEXA
1091 1 1.809

u'.!rtX ffi' j r, ocranra nPnxonil

t;,. a.o ^^,,., l' .:.'" :""1''' I K. ocrAflH PAcxoAtl
5dJ x 5d) 

I

1A52 qo 1 242

1 053 900 2,647

I n. !oEI4TAK t43 pEAoBHor nocJtoBAH,A npE
j OnOPE3HBAIbA {1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 -

I 1051 + 1052 - 1053)
1 054

|rb" rv6nTAt<t,t3 pEffoBHor nocnoBAuA npE
lonoPE3t4B,,r-bA (1031 - 1030 * 1049 - 1048 + 1051 -

i toso * 1os3 - 10s2)

1 nt( 19.442 11 141

6 l-59

M. HETO ffO6!4TAK nOCnOBAfbA KOJE CE
O6YCTABIbA. EQEKT},I NPOMEHE
PAqvHOBOICTTEHE nOnl.4THKE 14 hCnPABKA,

i TPEUAKA H3 PAHr4Jr4X nEPnOnA

1 056

J 
ii. HETo ry6r4rAK-nocnoeAl-bA Kd'JE ce

r.o-Ao oSycTABIbA,PACXOAHnPOMEHE
I PALTyHOBOACTEEHE nOnHTXKE H TCnPABKA
I rpEuJnxA 13 PAHytJHx nEpHoEA

1057 136 Q'

i ;. r;6';;w+ - rois * roso

l-1057)
',058

I o. rv6rrAK npE onopE3t4BAHrA (1055 - 1054 * 1057

I - 1056)
1

N. NOPE3 HA AOEHTAK
I

1 059 19.578 23 814

721 i r noPECKr,l PACXOg nEPNOIA
I

1 000

Aeo722 | ll OAJIOXEHm fiOPECK[4 PACXOII4 nEphOAA
l

'1 061 125

pea 722

a') 1

, * o*o*.rr5**lnn*:0, nu:ro*

P. ilCnnAnEHA Il14t{HA nFnMAH,A nOCflOIABUA

1 062

I 063

75

c. HETO ffO614TAK
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + t662 - 1q63;

1 064

T. HETO ryEhTAK
(1059 - 1058 * 1060 * 1061 - 1062 + 1063)

1 065 19 503

T HETO BOET1TAK XOJil npmnAIA MAbr/HCKt4M
vflArA\-ltlMA

ll HETO A0614TAI{ KOJr,1 nPUflA'QA BETII4HCKOM
BflACH'1KY

1 066

1 067

ilr. HETO TvBt,4rAK KOJil nPHnAAA MAlbl4HCKl4M
YJIATALIAMA

1 068

lv. HETO rvSLlTAK KOJn nPilnMA BEhI4HCKOM
BNACH14KY

1 069
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.\O6pa:aq npontlcaH llpaaunr-inrott o caApxrHh ra $oprr,rra o6pa:ar1a $tar"raxcrjcxlrx rr3BeLuraja 3a npmBpeAHa ApyurrBa, 3ai{trpyre r npeAy3erHilKe
i ("Cryx6err,1 TlacHuK PC", 6p. 95/2014 n 14412014)

l-pyna
n03uu14JA AOn HanoMeHa 6poj

l,lrxoi
pa qyH TeKyh? ro.qHHa

nperxoAHa
rorl,lHa

1 2 3 4 5 6

v, 3APMA nO AKUr.4Jl4 0

1 OcHoeHa 3apaAa no akrtr,.ljH 1 h7n 0

2. Yuauesa (pa3Bo.qrbeHa) sapaga no axqrju 107 1 0



llonyrsaea npaBHo nuqe - npeAy3erHhK

Marnvur 6poj

Hashe nvTHl4K AII 3,A yTOCTI/TEIbCTBO t4 TyPl43AM

CeAuure HOBI4 CM, l4Ilt4JE Ol-l-bAHOBtAT1A24

LJJnSpa AenarHocrh

]43BEI.IITAJ O OCTANOM
3a neplroA og 01.01. Ro 31.12.

PE3YIITATY
2015. roAnHe

l-pyna

paqyHa,
paqyH

A. HETO PE3YflTAT 13 flOCflOBAHTA

r. HETO AO6T4TAK (AOn 1064)

il. HETO I-yE!4TAK (AOn 1065)

5. OCTAnil CBEOEyXBATH14 AOSI4TAK hnh ryEUTAK

a) Craexe xoje nehe 6nru pexnacuQrxoeare y Ennancy
ycnexa y 6y.qyhrr\,t nepuoAlrMa

1. [lpoureHe peBafloph3aqhje NeuarepujarHe ilMoBhHe,
HeKperHhHa, nocrpojerua I onpeMe

a) noBehabe peBanop143aquoHtix pe3epBh

0) cMalbelbe peBanop143aquoHhx pe3epBr

2. Arryapcxr,r Ao6uqn nnn ry5ntp no ocHoBy nnaHoBa

AecphHncaHnx npuMa[ba

3. Ao6uqu unn ry6u4n no ocHoBy ynaralba y BttacHnqKe
14HCTpyMeHTe xanITana

4. Ao6r,rqn unu ry6vt4u no ocHoBy yAena y ocranoM
ceeo6yxearnou 4o6rarxy unu ry6nrxy npr4ApyxeHux

6) Craexe roje xarragxo uory 6nru peKnacr$lrKoBaHe y
Ernarcy ycnexa y 6ygyhutvt nepuoAxMa

1. !o6raqra unvr ry5vuqu no ocHoBy npepaqyHa QhHaHcu;cKt4x
n:eeurraja nHocrpaHor nocnoBatsa



na

paqyHa,
paqyH

336

2. fio6u,tlu rarra ry6rlqra oA LiHcrpyMeHara 3auJTr4Te Hero
yraraFba y hHocTpaHo nocnoBarbe

33s a) Ao6rqn

6) ry6nqu

3. .!o6nqn nrn ry6rqn no ocnoBy 14HcrpyMeHara 3aurtare
pr43hKa (xeuhHTa) HoBqaHof ToKa

Y HOBOM CANY

AaHa'1 5.04.2016.roAuHe

O6pa3aq nponncaH flpaannxnxour o caApxr4H14 u $opuu o6pa3aqa $nnaxcujcrux useeuraja 3a npuBpeAHa ApytljTBa, 3aApyfe il npe,qy3erHilKe
("Cnyx6enu rflacHrK PC", 6p. 9512014 u 144/2014)

4. fo5nLru nr,n ry6nqu no ocHoBy xaprnja oA BpeAHocrl,l
pacnoroxr4Br4x sa npo4ajy

l. OCTAIT 6PyTO CBEOByXBATHT/ AOEI/TAK (2003 +

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

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

II OCTAIfi SPyTO CBEOEyXBATHil ryStlTAK (2004 +

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

2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017\ > 0

III. NOPE3 HA OCTANN CBEOBYXBATHil AOEL1TAK I4III4
TySI4TAK nEPilO,qA

rv. HETO OCTAnil CBEOSyXBATH14 AOSI4TAK (2019 -
2020-2021)>0

V. HETO OCTAIII4 CBEOSYXBATHil TYFUTAK QO2O .2019
+ 2021) > 0

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATH14 PE3YNTAT NEPUOAA

l. yKynAH HETO CBEOEyXBATHI4 AO6T4TAK (2001 - 2002
+ 2022 - 2023) > 0

ll vKvnAH HETO CBEOSyXBATHT4 ry6[TAK (2002 - 2001
+ 2023 - 2022) > 0

r. yKynAH HETO CBEOEyXBATH14 AO6I4TAK l4nU
TEhTAK (2027 + 2028) = AOn 2024 2 0 nnr AOn 2025 > 0

1. flprnucan BehhHcKr4M BnacHhr.ihMa Kanhrana

2. flpunucan BnacH!4LlilMa xoju neruajy KoHrpony

3aroncxn 3acry



t

flonyruaea npaBHo nxqe - npeAy3erHgrK

Marrvnr 6poj n X z 4 0 2 5 uJuSpa AenarHocrh 5 5 1 0 nr5 1 0 0 2 0 5 4 2

Hasile l-lYTHt4K AA 3A

Ce.qrure HOBI/ CA.Q,

YTOCTNTEJbCTBO 14 TYPM3AM

VnnJE OFFbAHOBIATIA24

]43BE1IITAJ O TOKOB14MA I'OTOBI4HE
3a nepr4oA og 01 .01. Ro 31.12. 2015. roAt,tHe

Iloeuqrja AOn
14sxoc

Texyha roAhHa flperxo4xa roAlrHa

2 3 4
A. TOKOB14 TOTOB14HE 13 flOCflOBHl,lx AKTIIBHOCTI4

l. flpuruer roroBnHe n3 nocJloBHr4x aKrfiBHocrl4 (1 ao 3)
3001

108.765
t40 158

1. npoAaja h npHirrbeHh aBaHch
105.917 140.236

2. flpnvruexe KaMare !43 nocnoBHhx aKTr4BHocrt4 3003
475 8

3 Ocranr flpfinnBh il3 peAoBHof nocnoBarba 3004
2.515 5.914

ll. O4ruan roroBIHe h3 nocroBHhx aKTIBHocrt4 (1 .qo 5) 3005
100.98'1

1 38.332

1. Vlcnnare 4o6aeruavnrua !4 Aan4 aBaHcil 3006
51 .264 83.603

2 3apa4e, HaxHaAe 3apaAa h ocranh flhqHI pacxoA14 3007
38.932

45.323

3. lhahene rauare 3008
1.529 1.377

4. flopes Ha 4o6nrax 3009

5. O4rraar no ocHoBy ocrannx jaennx npraxo4a 301 0
v.230 8.029

lll. Hero npilrnB roroBhHe h3 nocnoBHrax arrraanocrra (l-ll) 301 1 7.784 7.826

lV. Hero oAnnB roroB14He h3 nocnoBHr4x arrr,ranocru (ll-l) 3012

6. TOKOBt4 TOTOB14HE h3 AKT]4BHOCTI4 hHBECTI4PATbA

l. llpurrusu roroBilHe h3 aKruBHocn4 hHBecr[paba (1 no 5)
301 3

'1 . flpoaaja axqnja n y4ena (nero npr,lnrara) 301 4

2. l-lpo4aja uevarepnjanHe uMoBuHe, HeKperHuHa, nocrpojersa, onpeMe u 6nonou:xrx
301 5

3. Ocrann SuHaHo,tjcrra nnacr\ilaHil (Hero nptanIBil) 301 6

4. l-lpuurueHe KaMare l43 aKlr4BHocrt4 t4HBecrnpa|ba 3017

5. fl punrruerie AIBnAeHAe 301 8

ll. O4nr,ren roroBLlHe il3 aKTIBHocrr,t 14HBecruparba (1 4o 3) 301 9

1 . KynoenHa axtryja n y4ena (xero o4nr,ler,t) 3020

2. KynoerHa Heuarepnjanne uMoBilHe, HeKperHnHa, nocrpojersa, onpeMe n 6uonournx
cpeAcraBa 3021

3. Ocrarn Quluaucnjcxra nnacMaH!4 (xero o4nraera) 3022

lll. Hero nphJ-rilB roroBl4He n3 aKrhBHocru nseecrnparua (l-ll) 3023

lV. Hero oAnnB roroBhHe n3 aKTnBHocrt4 t4HBecrhparba (ll-l) 3024

B. TOKOBh TOTOB14HE I43 AKT]4BHOCT]4 OI4HAHC14PAITA

l. flprnner roroBuHe [3 aKrrBHocrt4 $ranaxcnpaua (1 ao 5)
3925

1. Yeeftarue ocHoBHor Kanurana 3026

2. lyropovnn KpeAhrt4 (nero npnnneu) 3027



flosnqnja AOn
14sxoc

Texyha roAnHa fiperxogra roAHHa
1 2 3 4

3. Kparropovl.l4 KpeAhrr4 (nero nprannara) 3028

4. Ocrane Ayropor.tHe o6aeese 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aeese 1n?n

ll. O4lraar,r roroBnHe [3 aKr[BHocrr4 ShHaHc[parba (1 Ao 6) 3031 4.921 10.754

1. Orxyn concrBeHnx axqraja u y4ena 3032

2. lyropovnra KpeArrr4 (o4nraera) 3033

3. Kparxopovnn Kpe.qnrn (o4nuar,t) 3034
1.630 2.945

4. Ocrane o6aeeee (oAnhBh) ?n?4
3.118 7.632

5. OrHaHcnjcxu nn:unr 3036
173 177

6. [4cnrahexe AhBrAeHAe 3037

lll. Hero nprnIB roroBrHe h3 aKrilBHocrn $raxaxcraparua (l-ll) 3038

V. Hero oAnnB roroBrHe h3 aKTuBHocna Sranaxcraparua (ll-l) ?n10
4.921 10.754

r. CBEfA nPHnhB FOTOB]4HE (3001 + 3013 + 3025) 3040
108.765 146.158

A. CBErA OAnhB TOTOB]4HE (3005 + 3019 + 3031) 3041
105.902 149.086

b. HETO npHnrB roToBt4HE (3040 - 3041) 3042
z.dos

E. HETO OAnHB TOTOBT,lHE (3041 - 3040) 3043 2.928

x. roToBt4HA HA nOqETKy OSpAqyHcKor nEproAA 3044
3.709 o.oJ/

3. N03HTl4BHE KYPCHE PA3NUKE NO OCHOBY NPEPAT{YHA TOTOBHHE 3045

14. HETAT]4BHE KYPCHE PA3NIKE NO OCHOBY NPEPAI{YHA TOTOB]4HE 3046

J. rOTOBIIHA HA KPAJy OEPAL|yHCKOf nEPUOIA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047

846 3.709

v

qaHa 1 5.04.2016.roAuxe

i-.."'l
:,i M. fl.
''1.:. .l .t, ,'

3€:;}?:il?H:ili||?:ffruZW,Ti.r,\\i:r13oo"'o6pa3aqa 
snraxcujcxnx r3Beurraia 3a nphBpeAHa ApvrurBa, 3aApvre , [.av.u.",*"
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I-lony*,aea npaBHo nt,tUe - npe.qy3erH]rK
'r'. 11\ra'/,
,",' .

ie*x* nyT'-"ttiK A& 34 yTOCTI4TEJbCTBO t4 Typt43AM

0
enaTHocr14

ili.'*t1,ve HCSH CAA, ilnHJE OTbAHOBI/t\A24

t43BELIJTAJ
3a nepHoA o.q

O NPOMEHAMA HA KANHTATY
*01.01._ go 31.12, 20 15_. roAHHe

Pegxu
6poi

0nilc
Kounoxegre Kanllrana

AOn

30

AOn

31

AOn

32

0cxosHr,t ranuian
Ynucaun a

xeynna.!eNt
xanl,rran

Pelepae

2 3 4,, 5

1

.1

4

5

I

7

8.

I

r loqeTHo cTaibe npeTxorqHe ro,qr4He..Ha AaH
01 .0'1 .2014

i a) Ayr08d11 cafAo paqyHa 4001 401 I 4037

6) norpaxrr canAo paryxa 4002
Yd.t1l

4020 4038 432

rrLrrpdB(a MaTepHJanHo 3HaqaJHl4x .

rpeuaxa H npoMeHa paqyHoBoAcTBeHHX
non hruxa

a) ,{cnpaB(e ha AyroBHoj crpaxr paqyHa 4003 4Q?1 4039

6) L4cnpaaxe ra norpaxHoj crpaHr paqyHa 4004 4022 4440
KOprrroaaHO noqeTHO CTal.},e npeTxOAHe
roAhHe Ha.qaH 01 .01.2014
al tropr{roaaHr LyroEhit4 canAo paqyHa (1 a +
?a-2fi)zA 4005 qutJ 4441

, cl t(op[roaaH!1 norpaxn6 cargo palyna (16
l2a+26).0 4006

98.1 13
4024 404?

fipor'.rene y nperxognoj 2014 ro6raxn

a) npoMer na gyroanoj crpaHfi paqyHa 4Q07 4025 4443

) npoMer Ha norpaxnoj crpaHL4 paqyHa 4008 4026 4044
ralbe Ha KpaJy npeTxoAHe roAxHe
1.12.2014

a.) AyroBH14 carAo paqyHa
(3a+4a-46) >0 4009 4027 4445

o) fioTpaxHrl canao paqyHa
(36 - 4a + 46) :0 4Q'10

98.l-13
4028 4446 412

Hcnpaaxa uareprjanno rualajxlli 
-rpeuaka H npoMeHa paqyHoBoAcTBeHux

nonhl.Uka

a) ficnpaBKe xa gyroaxoj crpaBrl paqyHa 401 1 4029 4047

6) ucnpaexe na norpaxHo,j crpaHfi paqyHa 4012 4030 4048

KopuroaaNo noqerHo cratu€ reiihe
roAHHa Ha gaH 01.01. 2015

a) Kopt4roBaHil AytoBH!4 can,qo paqyHa (5a +
9a : !g)*l !*_
6) xopnroaauu norpaxHI can.qo pa,ryHa (56 -
6a + 65; ;6

401 3 4031

401 4
98 113

4032 4050 432

flpor,aexe y reryhoj 201S ro4r.**r

a) npoiuer na gyroaaol crpaHtl palryHa

6) npr:rvrer na norpaNnoj crpaHu paqyHa

40.1 5 4033 405 1

401 6 4034 4052

v eKy roflhHe
1.1 2. 201 5

r) AyroBH!4 CaflA0 paqyila
7a*8a-85)>0 4017 4035 4053

0) norpaxHu canAo palryH
(76-8a+86)>0 401 8

98.1 13
qUJD 4054 1f2



HEAH'{
6poj

onl,1c

KounoxeNTe xanurina

.A,On

35

s0n

047 u237

AOn

)
34

l-y6Nrax 0rxynru6xe
conctaBne axgrje

Hepaanope?,eHH
go6xrax

a
6 I 8

1

floqerso crarb€ nperxolxe roAxHe.Hd AaH
01.01 .2014 i

a) AyroBHt4 cajtAo paqyHa 4055
26.2A9

4473 4091

6) norpax<nra carAo paqyHa

irinfaeii r'raiep;l#Ho 3HaGJH;i 
* *

rpeuaKa H npoMeHa paqyHoBoAcTBeHnX
nont4Ttrxa

i 4056 447 4 4A92

'?

a) ficnpaB(e Na gyrouHoj crpaHr paqyHa 4057 4075 4093

6) rcnpaBKe na norpaxnoj crpaHr paqyHa

tioir roorr,o nor"rno crou n f ur*op-n"
roAHHe Ha AaH 01.01. 2014

4058 4076 4094

3
a) xcprlroBaHn AyroBHti canAo paqyHa (1 a +
2a-25)20 4059

26,209
4077 4095

6) xopnroeanr norpaxHrl cango pa.ryna (1 6 -
2a+26)>0 4060 4078 4096

fipoueHe y nperxo,qNoj 2014 rggr.rxr

4 a) nporner Na gyroeroj crpaHH paqyHa 4061
23.939

4079 4Q97

6) npor*er xa norpaxuoj crpaHB paqyHa 4062 4080 4098

Crarse Ha rpajy nperxoAHe roAHHe
31.12"2014

5 a) AyroBH14 canAo paqyHa
(3a+4a-46)20 4063

50.148
4AB1 4099

6) norpaxnn caaAo paqyHa
(35-4a+46)>0 4Q64 4082 4100

vlcnpaBKa Marep[janHo 3Ha.{ajHnx
rpeulaKa h npoMeHa paqyHoBoAcTBeHHX
nonH"IHxa

5 a) rcnpaeke na gyroairoj crpaHh paqyHa 4065 4083 41 01

) hcnpaB(e na norpaNnoj crpaHfi paqyHa 4066 4084 4142

Kopuroeaxo no,{etNo.crattreire ryhe
roA,hHe Ha AaH 01.01. 2015

7. I a) xopr!l-oBaru AyroBH,4 canAo paqyHa (5a +
r6a-66i20 4067

50,148
4085 41 03

6) xopr,troaaxn norpaxHh ca,rgo pauyna (56 -
6a+66):C 4068 4086 4104

f'lpomeNe y rexyhoj 2015 ro.qr.lNra

B , u) npolier Ha AyrosHoj crpaHil paqyHa 4069
19 s03

4487 41 05

0) npoiver na norpaxHoj crpaHil pariyHa 4UtU 4OBB 4106

Crarue xa xpajy rexyhe roAHHe
31.12. 201s

q . a) AyroBHt4 canAo paqyHa

ilTa+8a-86)>0
| 6,norpr^,, aanAo pruV*
lt,76-6a+80)>0

447 1
59.65 1

4089 4147

4472 4090 4108



.:l''i

-'{ |'l
i

PegNn
6poj

onrc

KoMnoHeHre ocranor p63ynrara

AOn

330

AOn

331

AOn

t 332

Pe Bano p H3a rlfi o H e
pe3epBe

AmyapcKn
p,a6u:4y,.unu
r'ry6[qH

Ao6uqn unu ry6nqu
no ocHoBy ynaraba y

BnacH!aqKe
MHCTpyMeHre

KanHTAna

I 2 s 10 11

floqerHo craibe nperxoAHe roAHHe Ha AaH
01 .01.

1 al AyroBil'l canAo pa\]yHa 41 09 41?7 4145

5) norpaxHra carrAo paqyha 41 1A A1? R 4146

14cnpaexa lrarepnjanxo 3fi aqajHux
rpeulaKa x npoMeHa paqyHoBoAcTBeHrx

2 a) ilcnpaBKe na 4yroenoj crpaHu paqyHa 4111 4129 4147

6) rcnpaexe Ha norpaxnoj crpaH!4 paqyHa 41 12 41 30 + I40

t1

4

5

6

a

Kopnroeano noqerHo. cralbe nperxoaHe
roAhHe Ha gaH 01.01, 

-
a) (op,{roBail14 .qyroBH!r canAo paqyHa il a +

2a-?5);C 41 13 41 31 41 49

6) r:oprroaaxu norpaxHr,i canpo pavyNa (16 -
7a*24]r>Q 4114 4132 41 50

flpouene y nperxo,qHoi _ roAl*ln

a) npouer Ha gyroaHoj crpaHI paqyHa 41 15 41 33 41 51

6) npor.rer xa norpaxnoj crpaH14 paqyHa 41 16 41 34 4152

Crarse xa xpajy nperxopHd roAhHe
31 ,12.

a) AyroBH14 canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 41 17 41 35 41 53

6) norpaxriu caJtAo paqyHa
(36'4a+46)>0 4] 18 4 l -rr, 4154

l,lcnpaaxa uarepfijanHo 3HarajHux.,.
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1.  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

ПУТНИК АД НОВИ САД  ( у даљем тексту „Друштво“ ) је основано 24. априла 1991. године. 
 
Друштво је организовано као јавно акционарско друштво и регистровано је код Агенције за 
привредне регистре решењем бр. БД 61136/2005. Акцијама Друштва се од дана 01.06.2009. 
године  тргује на ванберзанском тржишту Београдске берзе. 
Основна делатност Друштва је Хотели и сличан смештај ( 5510 ). 
Седиште Друштва је у Новом Саду, улица Илије Огњановића бр. 24. 
Матични број Друштва је 08240523 а порески идентификациони број 100720542. 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Основе за састављање финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству (Службени 
гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачуноводственим прописима који се примењују у Републици 
Србији. 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији, правна лица и предузетници у Републици Србији 
су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 
прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских 
извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир 
за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), Међународне 
рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског 
извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 
извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику РС. 
Приложени финансијски извештаји се могу сматрати финансијским извештајима састављеним у 
сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Презентација финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми 
образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009 и 4/2010). 
 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Рачуноводствени метод 
 
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим уколико 
МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним рачуноводственим 
политикама. 
 
Начело сталности пословања 

 
 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања. 
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Упоредни подаци 

 
Одређени подаци за 2014. годину састављени су у сагласности са МСФИ и МРС , па се извршило 
приказивање конзистентно са подацима за 2015. годину. 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

Нематеријална улагања 
 

Нематеријална улагања се иницијално признају по набавној вредности. Накнадно вредновање 
нематеријалних улагања врши се по набавној вредности умањеној за исправку вредности по 
основу амортизације и евентуалне губитке по основу умањења вредности. 
Амортизација се обрачунава на набавну вредност, применом пропорционалног метода.  
 
Примењене стопе амортизације за нематеријална улагања су следеће: 

 

Улагања у развој 25 % 

  
Некретнине, постројења и опрема 

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

 
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема вреднују се по набавној 
вредности умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 

 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне 
методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 
 

Зграде 1,80% 

Бојлери и остала опрема за загревање 10,00% 

Опрема за пренос и дис. топ.енергије 11,00% 

Агрегати 12,50% 

Собни намештај  у хотелима од дрвета 11,00% 

Собни намештај у хотелима од осталог 
материјала 10,00% 

Намештај за ресторане од метала 10,00% 

Намештај за ресторане од дрвета 11,00% 

Намештај за ресторане од пластике и 
осталог материјала 12,50% 

намештај у кухињи од дрвета 10,00% 

Намештај у кухињи од емајла 15,00% 

опрема за производњу и чување хране 15,00% 

Сервисно посуђе од кристала 12,50% 

Опрема за хлађење 12,50% 

Рецепцијски пултови 10,00% 

Метални ормани за драгоцености 10,00% 



                Напомене уз финансијске извештаје 
 

4 
 

лустери,монтажне сауне, бил.столови идр 5,00% 

Гарнитуре и остали намештај за седење, 
машине за прање посуђа и рубља 15,00% 

усисивачи 20,00% 

Остала непоменута опрема 14,30% 

Путнички аутомобили 15,50% 

Телефонски апарати 10,00% 

Клима уређаји 16,50% 

Пећи и друга опрема за загревање 12,50% 

Канцеларијски н амештај од дрвета 12,50% 

Канцеларијски намештај од метала 10,00% 

Електричне писаће машине 14,30% 

Механичке писаће машине 12,50% 

Рачунари и остала опрема за обраду 
података 20,00% 

Опрема за умножавање 14,30% 

ТВ и музички апарати 12,50% 

Остала непоменута опрема 11,00% 

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

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

 
Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Друштво издаје у закуп или држи ради 
увећања вредности капитала. 
 
Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној вредности или 
цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу 
директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности. 
 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
 
 
Залихе 

 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у цену 
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коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући трошкове 
камата. 
 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним 
условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 
Умањење вредности имовине 

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

 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују 
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за то средство.  

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

 
Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и краткорочне 
финансијске пласмане готовину и готовинске еквиваленте. Друштво класификује финансијска 
средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности кроз биланс успеха, 
инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива 
за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. Руководство Друштва 
утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује финансијске 
обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и остале финансијске 
обавезе. 
 
 
Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства 
или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног 
периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује будуће готовинске 
исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је 
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прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност финансијског средства или 
финансијске обавезе.  
 
Приходи се признају на бази ефективне камате за дужничке инструменте, изузев за оне који су 
исказани по фер вредности кроз биланс успеха. 
 

 
Готовина и готовински еквиваленти 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства на 
текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако 
конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности. 
 
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха 
 
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха се односе на средства која се држе 
ради трговања. Финансијска средства се класификују у ову категорију углавном ако су стечена 
ради продаје у блиској будућности. Деривати су такође категорисани као средства ради трговања 
изузев уколико нису назначени као деривати ради хеџинга. Средства у овој категорији се 
класификују у оквиру обртне имовине.  
 
Финансијска средства класификована као средства по фер вредности кроз биланс успеха се 
иницијално признају по фер вредности, а трошкови трансакције књиже се као расход. Добици 
или губици који настају услед промене фер вредности средства приказују се у билансу успеха у 
оквиру осталих прихода и расхода у периоду у коме су настали. Приходи од дивиденди на ова 
средстава признају се у билансу успеха у оквиру осталих прихода и расхода, као део добитка или 
губитка насталог променом фер вредности средства. 

 
Кредити (зајмови) и потраживања 

 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или одредивим 
плаћањима  која  се не  котирају  на  активном  тржишту  класификују  се  као  кредити (зајмови) и 
потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе ефективне 
камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од камате се признаје 
применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање 
прихода од камате не би било материјално значајно. 
 
 
Финансијска средства расположива за продају 
 
Финансијска средства расположива за продају су недеривативна средства која су назначена као 
расположива за продају и нису класификована као финансијска средства назначена по фер 
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа и кредити (зајмови) и 
потраживања. 
 
Након почетног признавања, финансијска средства расположива за продају признају се по 
њиховој фер вредности. Добици или губици настали по основу промене фер вредности признају 
се у оквиру промена на капиталу, на рачунима нереализованих добитака и губитака по основу 
хартија од вредности. Умањења за губитке по основу обезвређења вредности се признају 
директно у билансу успеха. У случају продаје финансијског средства расположивог за продају или 
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трајног умањења вредности, кумулативни добитак или губитак, претходно признат у оквиру 
капитала, преноси се на приходе и расходе периода.  
 
Фер вредност финансијских средстава се у начелу утврђује према тржишној вредности оствареној 
на Београдској берзи на дан биланса стања. За средства за која не постоји активно тржиште, фер 
вредност се утврђује коришћењем техника процене. Технике процене обухватају коришћење 
последњих независних тржишних трансакција између обавештених, вољних страна, ако су 
доступне, поређење са актуелном фер вредношћу  другог инструмента који је у значајној мери 
исти и анализу дисконтованог тока готовине. Средства за која не постоји активно тржиште и за 
која није могуће реално утврдити фер вредност вреднују се по набавној вредности, умањеној за 
евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.  

 
Умањења вредности финансијских средстава 

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

 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну исправке 
вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата 
отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 
Обезвређење акција, класификованих као финансијска средства расположива за продају,  које се 
не котирају на Београдској берзи врши се у случају значајног или дуготрајног пада фер вредности 
посматране акције испод њене књиговодствене вредности. Претходно признати расходи 
обезвређења по овом основу се не укидају кроз биланс успеха. Свако накнадно повећање фер 
вредности се признаје директно у оквиру капитала. 
 

 
Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха  

 
Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха се односе на обавезе које се држе 
ради трговања. Финансијске обавезе се класификују у ову категорију углавном ако су настале 
ради поновне куповине у блиској будућности. Деривати су такође категорисани као обавезе ради 
трговања изузев уколико нису назначени као деривати ради хеџинга. Обавезе у овој категорији 
се класификују у оквиру краткорочних обавеза.  
 
Финансијске обавезе класификоване као обавезе по фер вредности кроз биланс успеха се 
иницијално признају по фер вредности, а трошкови трансакције књиже се као расход. Добици 
или губици који настају услед промене фер вредности обавеза приказују се у билансу успеха у 
оквиру осталих прихода и расхода у периоду у коме су настали. Расходи по основу камата на ове 
обавезе признају се у билансу успеха у оквиру осталих прихода и расхода, као део добитка или 
губитка насталог променом фер вредности обавезе. 
 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  по фер 
вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције. 
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Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 

 
 

Резервисања 
 

Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или уговорену), 
која је резултат прошлих догађаја, и када је вероватно да ће одлив ресурса који стварају 
економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе може поуздано 
проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке. 
 
Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену 
дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне 
специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање. 
Повећање резервисања услед протека времена се признаје као расход по основу камата. 

 
Порез на добитак  

 
Текући порез 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом 
пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва. Пореска 
основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха 
који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике 
Србије.  
 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као 
основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег 
периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не 
дуже од 5 година. 

 
Одложени порез 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности средства и 
обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице коришћене у 
израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве 
привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да 
ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у 
периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се књижи на терет 
или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист 
или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала. 
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Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да плаћа 
дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe 
oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo 
стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштво јe, такoђe, oбавeзно да oд 
брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим фoндoвима. 
Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда 
пeриoда на кoји сe oднoсe.  

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

 
Отпремнине 

 
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом 
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене  у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво није извршило 
актуарску процену садашње вредности ове обавезе и није формирало резервисање по том 
основу. Руководство Друштва верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би 
могла да имају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје Друштва. 

 
Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у 
моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној 
вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.  
Друштво остварује приходе по основу пружања хотелских услуга, угоститељских услуга и по 
основу закупнина.  

 
 

Државна давања 
 
Државна давања се признају по фер вредности када се стекне оправдана увереност да ће се 
Друштво придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено. 
 
Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања, исказују се у билансу 
стања као одложени приход по основу давања. Одложени приходи се признају у корист биланса 
успеха током корисног века трајања средства, и то за одговарајући износ амортизације, по 
принципу сучељавања прихода и расхода. 
 
 
Прерачунавање стране валуте 

 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
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Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха. 
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 
прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  

 
Трошкови позајмљивања 

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

 
 
 
4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и доноси 
претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и 
обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских 
извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су 
засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим 
расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати 
могу да се разликују од процењених износа.  
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки 
представљена су у даљем тексту:  
 
Корисни век некретнина, постројења и опреме 
 
Друштво процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају сваке 
пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на 
историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и 
променама економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним књигама 
Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан ефекат 
на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ амортизације 
текућег обрачунског периода.   
 
Умањење вредности имовине 
 
На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког 
средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 
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промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да 
утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
На пословање Друштва у 2015. години је негативно утицала светска економска криза, пре свега 
кроз мању тражњу за производима и робом Друштва. Услед тога, Друштво је извршило детаљну 
анализу умањења вредности имовине. 
 
 
Исправка вредности потраживања  
 
Исправка  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања  је  извршена  на  основу процењених 
губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена руководства  је  заснована  
на  старосној  анализи  потраживања  од  купаца,  историјским отписима, кредитној способности 
купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем 
понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у условима пословања, делатности или 
околностима везаним за одређене купце могу да имају за последицу корекцију исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у приложеним финансијским 
извештајима. 
 
 
Судски спорови  
 
Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености 
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Друштва 
доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће настанка 
негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед 
инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од 
губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво дође до 
нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. 
Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате. 
  
 
Одложена пореска средства  
 
Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске губитке до мере до које  
је  извесно  да  је  ниво  очекиваних будућих  опорезивих добитака довољан да се 
неискоришћени  порески  губици  могу  искористити.  Значајна  процена  од  стране руководства 
Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава која се могу 
признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака и стратегије 
планирања пореске политике.  
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5. НEMAТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

у хиљадама РСД 
 Улагања  

У развој 
  

Лиценце 
 Улагања у 

припреми 
  

Укупно 

        
Набавна вредност        

1. јануар 2014. године               110      110 
Набавкe у тoку гoдинe        
Преноси        

31. децембар 2014. године 110      110 

        
1. јануар 2015. године 110      110 
Набавкe у тoку гoдинe        
Преноси        

31. децембар 2015. године 110      110 

        
Исправка врeднoсти         
1. јануар 2014. године 67      67 
Амoртизација         
Преноси        

31. децембар 2014. године 67      67 

        
1. јануар 2015. године 67      67 
Амoртизација  27      27 
Преноси        

31. децембар 2015. године 94      94 

        
Садашња врeднoст         
31. децембар 2015. године  16      16 

31. децембар 2014. године 43      43 
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6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

        у хиљадама РСД 
  

Земљиште  
 Грађевински 

објекти 
 Постројења 

и опрема 
 Инвестици

оне 
некретнин

е 

 Инвестици
је у току 

  
Аванси 

  
Укупно 

              
Набавна вредност              
1. јануар 2015. године 3.585  266.919  44.004  93.513  41.068  210  449.299 
Набавкe у тoку гoдинe -  -  248  -  -  -  248 
Смањење -  -  (129)  -  -  -  (129) 
31. децембар 2015. године 3.585  266.919  44.123  93.513  41.068  210  449.418 
              
              
Исправка врeднoсти               
1. јануар 2015. године -  86.277  28.249  67.397  -  -  181.923 
Амoртизација  -  4.804  4.716  1.015  -  -  10.535 
смањење -  -  (116)  -  -  -  (116) 
31. децембар 2015. године -  91.082  32.849  68.412  -  -  192.342 
              
Садашња врeднoст               
31. децембар 2014. године  3.585  180.642  15.755  26.116  41.068  210  267.376 
31. децембар 2015. године 3.585  175.837  11.274  25.101  41.068  210  257.075 

 
 
 
Друштво вреднује инвестиционе некретнине по набавној вредности и на дан биланса није 
утврђивало поштену (фер) вредност. 
 

 
8. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

 
Материјал  476  629 
Роба  4  4 
Дати аванси  48  55 

  528  688 

 
 
9. ПОТРАЖИВАЊА 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

 
Потраживања од купаца  34.968  23402 
Потрaживања за преплаћене порезе  69  69 
Остала потраживања  816  1053 

Минус: исправка вредности  (15.505)  (4280) 

  20.348  20244 
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Најзначајнији купац Друштва на дан 31.12.2015. године је: 
- Дубаје доо Нови Сад у износу од 15.311 хиљада динара. 
 

У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на одложени рок који 
у просеку износи 5 ( пет ) дана. Старосна структура потраживања на дан 31. децембра 2015. и 2014. 
године представљена је на следећи начин: 

 
у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

 
0-30 дана  2350  - 
30-60 дана  2194  20984 
60-90 дана  1942  2223 
90-180 дана  6819  - 
180-360 дана  3334  - 
преко 360 дана  2824  - 

  19463  23207 

 
На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања није 
обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
 
Промене на исправци вредности потраживања за 2015 и 2014. годину су биле следеће: 
Нема промена 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014 

Стање на почетку године  (4280)  (4280) 
Нове исправке у току године  (11.810)   
Наплата претходно исправљених потраживања  585   

Стање на крају године  (15.505)  (4280) 

     
 
 
10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

 
Текући рачуни  380  449 
Девизни рачуни  466  3259 
Благајна     

  846  3708 

 
 
11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 

у хиљадама РСД 
 2015  2014 

 
Разграничене курсне разлике – дуг.обав. и пот.  -  - 
Разграничени трошкови  87  147 

Потраживања по основу ПДВ-а  167  0 

  254  147 
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12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2015. године у износу од 98113  хиљада 
РСД (2009. године – 98113  хиљада РСД) чини 98113 обичних акција (2009. године – 98113  
обичних акција), појединачне номиналне вредности од 1000 динара.  
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга хартија 
од вредности и код Агенције за привредне регистре.  
Код АПР- а последњом забележбом од 24.06.2010. године пренесен је капитал Агенцији за 
приватизацију. 
 
КАПИТАЛ 
 

Капитал 2015 2014 

Основни капитал 98113 98113 

Резерве 432 432 

Нераспоређени 
добитак 

  

Губитак (69651) (50148) 

 28894 48397 

 
 
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2015.  2014. 

 Број 
акција 

 
% учешћа 

 Број 
акција 

 
% учешћа 

Физичка лица 29722  30%  29722  30% 

Агенција за приватизацију 68390  70%  68390  70% 

 98112  100%  98112  100% 

 
 

13. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 2015 2014 

Дугорочни кредити из 
иностранства 

36184 35985 

Дугорочни кредити из 
земље 

0 0 

Финансијски лизинг 0 29 

Друге дугороч. обавезе 1595 4623 

 37.779 40637 

 
Обавезе Друштва по основу кредита из иностранства ( „Маестралтоурс“ доо Будва ) на дан 
31.12.2015. године у износу од 36.184 хиљада РСД се односе на средства одобрена од стране 
повезаних правних лица која су 2010 години престала да буду повезана.  
 Друге дугорочне обавезе су обавезе према Комерцијалној банци која је инвестирала у наш 
локал, као и улагање „Дубаје“ доо у закупљени простор Дунавска бр. 25. 
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14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Краткорочне финансијске обавезе 
Примљени аванси  

85170 
4558  

86390 
5679 

Обавезе према добављачима у земљи  19411  13774 
Остале обавезе из пословања  34  43 
Обавезе за нето зараде и накнаде  4927  2093 
Обавезе за порезе и доприносе  2567  772 
Обавезе из спец.послова према др.лицима у дин  91471  91471 
Остале краткорочне обавезе  3297  2101 
Обавезе за порез на добит  -  - 

  211435  202323 

 
Краткорочне финансијске обавезе се односе на кредит из иностранства („Маестралтоурс“ доо 
Будва) који доспеo  2014. год., део кредита од Комерцијалне банке, део дугорочних обавеза 
према Комерцијалној банци, део дугорочних обавеза према „Дубаје“ доо као и део лизинга који 
доспевају за 1 (једну) годину. 
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2015. године односе се највећим делом на 
следеће добављаче: 
- ЈКП Новосадска топлана Нови Сад у износу од 8.970 хиљада динара и  
- ЕПС Снабдевање доо Београд у износу од 4.794 хиљада динара. 
 
Обавезе из специфичних послова у износу од 91.471 хиљаде динара на дан 31. децембар 2015. 
године односе се на обавезе према бившим оснивачима, по основу улагања мимо обавезне 
инвестиције по Уговору о приватизацији. 

 
15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

 
Приходи од угоститељских услуга и реализација 
смештаја  64002  59995 
Приходи од активирања учинака и робе  -  - 

  64002  59995 

 
 
16. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

у хиљадама РСД 
 2015  2014. 

 
Приходи од закупнина  23170  28274 
Остали пословни приходи  33  111 

     
  23203  28385 

 
Најзначајнији закупци Друштва у току 2015. године били су: „Eco helix“ доо Нови Сад до 10.08.2015. год., 
Дубаје доо Нови Сад, Комерцијална банка ад Београд, „VIP Mobile“ доо Нови Сад и други.  
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17.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

Трошкови материјала за израду  8422  7495 
Трошкови горива и енергије  15579  16614 
Трошкови режијског материјала                -  793 

  24001  24902 

 
18.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Трошкови бруто зарада   32118  30422 

Трошкови доприноса на зараде  
 на терет послодавца  5749  5367 

Трошкови отпремнина  -  71 

Трошкови накнада по уговору о делу  64  922 

Трошкови накнада по ауторским уговорима  16  - 

Трошкови накнада по уг.о прив.и повр.посл.  -  - 

Трошкови накнада по основу ост.угов.  -  - 

Трошкови накнада чланова одбора Друштва  1804  1784 

Остали лични расходи  2110  2298 

  41861  40864 

 
 
 
19. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Трошкови амортизације  10566  11089 

  10566  11089 

 
20. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

У хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Трошкови транспортних услуга  733  776 
Трошкови услуга одржавања  1.135  1342 
Трошкови рекламе и пропаганде  35  267 
Трошкови закупнина  3  - 
Трошкови осталих услуга  2.731  2.443 
Трошкови непроизводних услуга  3.903  3.468 
Трошкови репрезентације  55  101 
Трошкови премија осигурања  797  1.444 
Трошкови платног промета  1.634  1.520 
Трошкови чланарина  -  14 
Трошкови пореза  3.669  4140 
Остали нематеријални трошкови  -  - 
Трошкови адвокатских услуга  750  403 
Трошкови суд.таксе, ком. Таксе, администр.таксе   355  249 
Трошкови боравишне таксе  1979  1977    
Трошкови накнаде животне средине  231  193 
Трошкови истицања таксе на фирму  64  84          

  17367  18365 
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21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

У  хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Приходи од камата и ост.фин.прих.  475  8 
Позитивне курсне разлике  125  181 

  600  189 

 
 
22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Расходи камата  1529  1377 
Остали финансијски расходи  -  8 
Негативне курсне разлике  818  13327 

  2347  14712 

 
 

23. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

Вишкови  0  0 
Добици од продаје материјала  2  2 
Наплаћена отписана потраживања  585  0 
Приходи од смањења обавеза  788  142 
Остали приходи  216  98 

  1591  242 

 
24. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Губици по основу продаје опреме  10  0 
Директан отпис потраживања  890  2647 
Расходи по основу обезвређења:     
   - потраживања  11809  - 
     Некретнине 
Остали расходи  0  0 

  12709  2647 

 
25. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 
 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Губитак – добит  (19503)  (23939) 
Корекције за  губитак ранијих година      

Пореска основица  -  - 
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26. ГУБИТАК  ПО АКЦИЈИ 
 

Друштво израчунава основну зараду/(губитак) по акцији као однос нето добитка/(губитка) из 
континуираног пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и 
пондерисаног просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир 
сопствене акције стечене у току године од стране Друштва. 
 
 
 
Прорачун зараде/(губитка) по акцији извршен је на основу следећих података: 

 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

Нето добитак/(губитак) текуће године (19503)  (23939) 
Пондерисани број обичних акција 98112  98112 

 
 

27. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва 
је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи 
минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 
 
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика 
на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 
организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 
 

Тржишни ризик 
 
Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су промене 
курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или 
вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да 
се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, 
уз оптимизацију приноса Друштва. 
 
 
Каматни ризик 
 
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је 
каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на 
располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

 
Кредитни ризик 

 
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
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резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.    
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да користи 
остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за 
привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним 
партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ 
његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком усвојеном од 
стране руководства Друштва. Износ максималне  кредитне изложености ревидира се најмање 
једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком. 

 
Друштво  нема  значајнију  концентрацију  кредитног  ризика, јер се његова потраживања и 
пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим 
износима дуговања. 

 
Ризик ликвидности 

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

 
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 

 
у хиљадама РСД 

 до  

 

од 1 до 
2 

године 
 

од 2 до 
5 

година 
 

преко 5 
година 

 
Укупно 

1 
године 

  

        2015. година  

        
Дугорочни кредити 

    
          

 
36184 

 

             
36184  

Финансијски лизинг 

  
28 

 
            

   

                
28  

Друге дугор.обавезе 

  
1567 

   
  1567                    

Део дуг.обавеза који 
доспевају за 1 годину 

85170 

       
        85170 

 85170 

 

1595 

 

- 

 

36184 

 

122949 
 

 
 
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег 
датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
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28. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 
 

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

 
 Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као 
однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне 
финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан 
капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености. 

 
 
 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2015. и 2014. године су били следећи: 
 
 

у хиљадама РСД 
 2015.  2014. 

 
Укупна задуженост 122949  127027 
Готовина и готовински еквиваленти 846  3709 
    
Нето задуженост 122103  123318 
Капитал 28894  48397 

    
Укупан капитал 150997  171715 

    

Показатељ задужености 80,86%  71,82%  

  
 
 
 
 
29. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 

Судски спорови 
 
Против Друштва покренут је код Привредног Суда у Новом Саду, судски спор од стране Слободан 

Радета и ЛИПА 1880, број предмета П-1744/2014. Ради се о тужби трећег лица ради проглашења 
извршења недопуштеним. Вредност спора је 100.000,00 динара. Поступак је у току. 
 
 Против Друштва покренут је код Привредног Суда у Новом Саду, судски спор од стране закупца 
ЕCO HELIX ДОО Нови Сад. Поступак је у току. 

 
 Такође Друштво је тужилац у више судских спорова из претходних година, а ови поступци су 
такође у току и налазе се у различитим фазама.  
 

 Друштво је покренуо судски поступак у октобру 2015. године против закупца  ЕCO HELIX  ДОО 
Нови Сад за исељење, као и тужбу ради наплате потраживања. Поступак је у току. 
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У 2015. године поднет је тужбени захтев против ЛИПА 1880 ДОО, НОВИ САД ради наплате 
потраживања и накнаде штете. Поступак је у току. 

 Против  МЕTRICО ДОО Београд чека се Одлука о настанку поступка по тужби из 2010. године. 
 
ПУТНИК АД је од PIONIR INTERNATIONAL ДОО, Стара Пазова  у предмету посл. бр. П-64/2010 

наплатио по правоснажном окончаном судском спору тужилац-тужени у поступку по тужби тј. 
противтужби износ судских трошкова у износа 119.000,00 динара дана 09.06.2015. године, а за остатак 
износа по тужбеном захтеву је постигнуто судско поравнање. 

 
Друштво није извршило процену исхода судских спорова, као ни резервисања на терет расхода 

пословне године за евентуалне значајне материјалне губитке који могу настати по овом основу. 
 

 
 
 

30. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 
 

Република Србија, Министарство финансија, Пореска Управа, Филијала Нови Сад, дана 27.01.2016. 
доноси Решење бр. 2231-433-05-442/2016 о принудној наплати пореза на добит предузећа у износу 
17.935 хиљада динара и износ 16.263 хиљада динара на име пореза на додату вредност, све са 
обрачунатом каматом на дан 27.01.2016. године  односно на укупан износ од 34.198 хиљада динара. 

 
Цитирано Решење донето је након поступка теренске контроле у којима је Пореска управа, Филијала 

Нови Сад донела Решења бр. 47-01193/2014-2231-051 од 25.12.2015. године и бр. 47-01098/2015-2231-
010 дана 25.12.2015. године, а на која је пореске обвезник односно Друштво уложило жалбе дана 
13.01.2016. године. Поступак по жалбама је у току, очекују се одлуке другостепеног органа. 
 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење 
пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се 
разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити оспорене од стране пореских 
власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости 
пореске обавезе је пет година, односно пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених 
обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.   

 
 
 
 
31. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 
 

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12. 2015.  
године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена материјално значајна 
неусаглашена потраживања и обавезе. 
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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) и одредби 

Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњи и кварталних 
извештаја („Сл. гласник РС“ бр. 14/2012), ПУТНИК АД НОВИ САД, матични број: 08240523, шифра 
делатности: 5510 (хотели и сличан смештај), објављује следећи: 

 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА 

Период извештавања: 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

ПОСЛОВНО ИМЕ: ПУТНИК АД НОВИ САД 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08240523 

ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 21000 НОВИ САД 

УЛИЦА И БРОЈ: Илије Огњановића 24 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: info@putnikns.rs 
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ЗАСТУПАЊЕ: 

 

МИЛОШ ТУТУНОВИЋ 

 

 ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

 
1. РАЗВОЈ, РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА, ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ И СТАЊЕ ИМОВИНЕ ДРУШТВА 
 
 
1.1. Развој Друштва 
 



ПУТНИК АД НОВИ САД (У даљем тексту: Друштво) је акционарско друштво  основано 24.04.1991. 
године. Седиште Друштва је у Новом Саду, Ул. Илије Огњановића број 24. 
 

У поступку приватизације Агенција за приватизацију је дана 24.02.2009. године закључила 
Уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције са Конзорцијумом правних лица чији је 
овлашћени представник ПАЛИЋ АД Суботица, док је други члан Конзорцијума MAESTRALTOURS ДОО, 
Будва, Република Црна Гора. 
  
 Решењем Вишег привредног суда у Београду Пои1бр. 24/10 од 12.04.2010. године акционар 
Конзорцијум ЈМБГ: КО08106070 има привремену меру забране отуђења и права гласа на 68.390 акција 
издаваоца УТП ПУТНИК АД НОВИ САД (сада ПУТНИК АД НОВИ САД). 
 
 Након тога, Агенција за приватизацију је дана 23.06.2010. године донела Одлуку бр. 10-2510/10-
1464/02 о раскиду Уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције субјекта 
приватизације УТП ПУТНИК НОВИ САД (сада ПУТНИК АД НОВИ САД) и преносу 69,70% капитала 
Друштва који је подељен у 68.390 акција номиналне вредности 1.000,00 динара на Агенцију за 
приватизацију ради продаје на начин прописан законом.  
 
 У оквиру Друштва регистровани су огранци: 
 

 ПУТНИК, НОВИ САД, Илије Огњановића 24  
 ПУТНИК, ЗЛАТИБОР, Обудојевица бр. 77 

 
  
1.2. Резултати пословања Друштва 
 
  У 2015. години  Друштво је остварило следеће резултате пословања: 
 

позиција 2015 2014 индекс 

Пословни приходи 87.212 88.409 98,64% 

Пословни расходи 93.789 95.243 98,47% 

Пословни добитак     

Пословни губитак 6.577 6.834 96,24% 

Финансијски приходи 600 189 317,46% 

Финансијски расходи 2.347 14.712 15,95% 

Остали приходи 1.591 242 657,44% 

Остали расходи 900 2.647 34,00% 

Добитак пре 
опорезивања     

Губитак пре 
опорезивања 19.578 23.814 82,21% 

Нето губитак који се 
обуставља    

 Порески расход 
периода     

Нето добитак     

Нето губитак 19.503 23.939 81,47 % 

                                                   
Пословни приходи су остварени у износу од 87.212 хиљада динара и то:  
 

 Приходи од пружања услуге смештаја и других угоститељских услуга и то:64.002 хиљада 
динара, односно 73,39% 

 Приходи од закупа пословног простора и то:23.170 хиљада динара, односно 26,57% 



 Остатак пословних прихода се односи на приходе од премија субвенција дотација 
донација и сл. 40 хиљада динара, односно 0,04% 

 
Закупци у 2015. годину су : 
 
- у хотелу „Путник“су закупци: 
 
1.  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД,  
2.  МАРКО ТОМИЋ ПР СЗТР I МЕЊАЧНИЦА ТОМИЋ, НОВИ САД,  
4. МИЛЕНКО МИЛОВИЋ, ПР ЗАНАТСКО УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ИНДЕКС МИРЈАНА 2, НОВИ САД, 
5.  базне станице на крову хотела које су постављене од стране мобилних оператера: ВИП ДОО, 

НОВИ БЕОГРАД, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД и  ТЕЛЕНОР ДОО, НОВИ БЕОГРАД, 
 
- у ресторану „Дунавска оаза“: ДУБАЈЕ ДОО НОВИ САД, 
 
- у бирцузу „Липа“: Љиљана Кружевић из Новог Сада и 
 
- у ресторану „Сечуан“ су закупци: 
 
1.  ЕCO HELIX ДОО, Нови Сад  дo 10.08.2015. год.( oтказни рок 30 дана) 
2. САВАНОВИЋ ИВАНА ПР СТР ГАЛЕРИЈА ВАН ГОГ, НОВИ САД 
 
Хотел је у текућој 2015. години остварио просечну попуњеност смештајних капацитета у износу 

од 38,66%. Тачније број заузетих соба у поменутој години је 11.430. 
 
Напомена: Закупац у ресторану „ECO HELIX“ је тужен од стране Друштва ради исељења из 

пословног простора који је био предмет закупа. 
Уговор о закупу наведеног пословног простора је раскинут од стране Друштва као закуподавца. 
Поступак у овој правној ствари је у току. 
 
Пословни расходи су остварени у износу од 93.789  хиљада динара и то:  
 

 трошкови материјала у износу од 24.001 хиљада динара, односно 25.59%;  
 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 41.861  хиљада 

динара, односно 44,63%;  
 трошкови амортизације и резервисања у износу од 10.566  хиљаде динара, односно 

11,27% 
 и остали пословни расходи у износу од 17.361 хиљада динара, односно 18,51%. 

 
 
Финансијски расходи у 2015. години износе 2.347 хиљадe динара, од чега курсне разлике  

износе 818 хиљада динара, док остатак 1.529 хиљада динара, финансијских расхода чине камате по 
кредитима, затезне камате и камате због неблаговремено плаћених јавних прихода., 

 
Друштво је у 2015. години исказало губитак у износу од 19.503 хиљада динара. 

  
1.3  Финансијски инструменти и процена финансијског положаја 
 
 Од значаја за процену финансијског положаја Друштва је чињеница да је Друштво у 2015. 
години у потпуности отплатило  све обавезе по кредитима према Комерцијалној банци АД и то по 
одређеним месечним ануитетима, без доцње.  
 Средства обезбеђења плаћања кредитних обавеза су биле менице, као у упис залоге 
потраживања у регистру који се води код АПР. Менице су поништене и враћене Друштву, а упис залоге 
брисан. 
 Осим тога, Друштво је такође измирило укупне обавезе по Споразуму са Министарством 
финансија, Пореска управа, Регионално одељење за наплату и пореско рачуноводство Нови Сад . 



 Средство обезбеђења плаћања по овом Споразуму је била залога на покретним стварима, а 
иста је била уписана у регистра залоге код АПР.  По измирењу обавеза од стране Друштва, залога је 
брисана из регистра. 
  
1.4  Стање имовине Друштва 

 
У погледу имовине, Друштво није имало промене у 2015. години: 
 
 

2. ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ, ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНОЈ ПОЛИТИЦИ И ОСНОВНИ РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ 
 

2.1. Очекивани развој 
  
 Очекује се промена и усмереност ка повећању категоризације хотела, те Друштво постепено 
усмерава активности на побољшање самог квалитета услуге и хигијене у хотелу „Путник“. Све то у циљу 
повећања искоришћености расположивих смештајних капацитета и заинтересованост ширег круга 
гостију.  
 
2.2. Промене у пословној политици 
 
 У наредном периоду неће бити промена у пословној политици Друштва. 

 
2.3. Ризици и претње Друштву 
 
 Пословање Друштва је изложено различитим финансијски ризицима: тржишном ризику, ризику 
ликвидности, кредитном ризику, као и ризику капитала и ризику судских спорова који се воде против 
Друштва. 
 
 У делу тржишног ризика, Друштво ће праћењем промена тржишних цена и курса евра 
прилагођавати цене својих услуга, водећи рачуна о конкуренцији и њиховим ценама. 
 
 Са становишта ризика ликвидности, Друштво, углавном измирује обавезе у складу са 
пословним договорима и уговорима са добављачима.  
 
 У текућој години није ни једном био блокиран рачун Друштва.  
 
 Што се тиче кредитног ризика, у наредном периоду се не очекује значајнији утицај 
немогућности измирења обавеза дужника. Процењује се да одређени купци имају проблем у 
измирењу насталих обавеза, али оне не би требале значајно утицати на резултат пословања. Поред 
тога, Друштво ће предузети неопходне мере у поступку наплате њихових потраживања. 
 
 У делу финансијских пласмана, поред датих меница одређеним добављачима за редовно 
пословање, Друштво има обавеза по дугорочним финансијским кредитима.   
 
 У погледу ризика капитала, Друштво је у поступку неуспеле приватизације примило средства од 
повезаног правног лица са Конзорцијумом Купца, а по основу: 

 
 Уговора о зајму бр. 1523/2009 закљученог 21.12.2009. године са MAESTRALTOURS ДОО, 

Будва, Република Црна Гора у износу од 684.000,00 евра са роком враћања 5 година од 
датума коришћења; 
 

 Рок враћања овог кредита је 31.12.2014. године, које Друштво није вратило, већ га исказује на 
контима Део дугорочног кредита из иностранства које доспева до 1 годину дана 
 



 Уговора о финансијском кредиту бр. 1/2009 закљученог  02.10.2010. године  са 
MAESTRALTOURS ДОО, Будва, Република Црна Гора у износу од 297.500,00 евра са роком 
враћања 15 година од датума коришћења. 
 

 Рок враћања је 2024. година и за сада га Друштво води на обавезама по дугорочним кредитима 
из иностранства.   
 
  Примљена средства по овим основама Друштво ће решавати у поступку коначног решења 

раскида Уговора о продаји капитала методом јавне аукције. 
 
 Поред тога, Друштво је у истом поступку примило средства од Купца  у износу од 91.471 хиљада 

динара и која , сходно Уговору, представљају улагање Купца изнад износа обавезне инвестиције. Ова 
средства Друштво је евидентирало на контима групе обавезе из специфичних послова, конто 449200.  

 
2.4.             Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика 

заштите сваке значајније трансакције 
 

 
 

 Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је 
усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању 
могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 
 
 Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 
организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 
2.5.          Судски спорови 
 

 Против Друштва покренут је код Привредног Суда у Новом Саду, судски спор од стране 
Слободан Радета и ЛИПА 1880, број предмета П-1744/2014. Ради се о тужби трећег лица ради 
проглашења извршења недопуштеним. Вредност спора је 100.000,00 динара. Поступак је у току. 
 
 Против Друштва покренут је код Привредног Суда у Новом Саду, судски спор од стране закупца  
ЕCO HELIX ДОО Нови Сад. Поступак је у току. 

 
 Такође Друштво је тужилац у више судских спорова из претходних година, а ови поступци су 
такође у току и налазе се у различитим фазама.  
 

 Друштво је покренуо судски поступак у октобру 2015. године против закупца  ЕCO HELIX  ДОО 
Нови Сад за исељење, као и тужбу ради наплате потраживања. Поступак је у току. 

 
 У 2015. године поднет је тужбени захтев против ЛИПА 1880 ДОО, НОВИ САД ради налате 

потраживања и накнаде штете. Поступак је у току. 
 
  Против  МЕTRICО ДОО Београд чека се Одлука о настанку поступка по тужби из 2010. године. 
 
 ПУТНИК АД је од PIONIR INTERNATIONAL ДОО, Стара Пазова  у предмету посл. бр. П-64/2010 

наплатио по правоснажном окончаном судском спору тужилац-тужени у поступку по тужби тј. 
противтужби износ судских трошкова у износа 119.000,00 динара дана 09.06.2015. године, а за остатак 
износа по тужбеном захтеву је постигнуто судско поравнање. 

 
 Друштво није извршило процену исхода судских спорова, као ни резервисања на терет расхода 

пословне године за евентуалне значајне материјалне губитке који могу настати по овом основу. 
 



3. ВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ ПОСЛЕ ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ 
 
 Република Србија Министарство финансија Пореска Управа, Филијала Нови Сад, дана 

27.01.2016. доноси Решење бр. 2231-433-05-442/2016 о принудној наплати пореза на добит предузећа 
у износу 17.935 хиљада динара и износ 16.263 хиљада динара на име пореза на додату вредност, све 
са обрачунатом каматом на дан 27.01.2016. године  односно на укупан износ од 34.198 хиљада динара. 

 
 Цитирано Решење донето је након поступка теренске контроле у којима је Пореска управа, 

Филијала Нови Сад донела  Решења бр. 47-01193/2014-2231-051 од 25.12.2015. године и бр. 47-
01098/2015-2231-010 дана 25.12.2015. године, а на која је пореске обвезник односно Друштво уложило 
жалбе дана 13.01.2016. године. Поступак по жалбама је у току, очекују се одлуке другостепеног органа. 

 
 
4. ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 
 Друштво је у 2013. години закључило Уговор о поверавању на управљање одузетом имовином  

бр. 401-00-18/13-02 од 14.10.2013. године са Дирекцијом за управљање одузетом имовином о 
поверавању на управљање три апартмана на Златибору, почев од 15.10.2013. године. 

 Такође, Друштво је закључило Уговор о поверавању на коришћење имовине бр. 46-00-
160/2012-02 од 14.11.2013. године са Дирекцијом за управљање одузетом имовином о поверавању на 
коришћење путничког моторног возила марке VOLKWAGEN типа PASSAT 1,9 TDI почев од 14.11.2013. 
године. 

 Друштво је закључило Уговор о поверавању на коришћење имовине бр. 46-00-161/2012-02 од 
15.01.2014. године са Дирекцијом за управљање одузетом имовином о поверавању на коришћење 
путничког моторног возила марке АУДИ типа А4I почев од 15.01.2014. године. 

 
5. АКТИВНОСТИ НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 
 
 У наредном периоду Друштво није планирало активности на пољу истраживања и развоја. 
 
6. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Друштво не врши посебно улагање у заштиту животне средине, али се у свему придржава 

прописа који регулишу ову проблематику и спроводи активности везане за кретања отпада који се 
ствара приликом процеса производње односно припреме хране. 

 
 Осим тога, Друштво уредно измирује обавезе у погледу накнаде за заштиту животне средине, а 

која је утврђена од стране локалне самоуправе. 
 

 СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ДРУШТВА 

Разлог стицања сопствених акција:  

Број стечених сопствених акција:  

Проценат стечених сопствених акција:  

Номинална вредност сопствених акција:  

Имена лица од којих су акције стечене:  

Износ који је исплаћен по основу стицања 
сопствених акција, односно назнака да су 
стечене без накнаде: 

 

Укупан број сопствених акција:  
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hsjaeruyjem Aa je, npeMa concrBeHoM xaj6oruela ca3HaFby, roAltrulbn Qrnaxcnjcxr uaeeulraj
cacraBrbeH ya nphMeHy o4roeapajyhr,rx rvrefynapoAHl,rx craHAapAa $ruaxcnjcxor h3BeuraBarba h 4a 4aje
vlcrvHnre r o6jexrrexe noAarKe o nMoBt Ht , o6aeesanna, Qr,rnanoajcxoM nonoxajy u nocnoearoy, 4o6r,rlp,rma
u ry6n4ntv.a, ToKoBl4Ma roroBl4He u npoMeHaMa Ha Kanuraay jaaxor ApylxrBa, yxruyvyjyhra h lberoBa ApyulrBa
xoja cy yK/byi{eHa y KoHconilAoBaHe naeeuraje.

.Iluqe o4roeopHo 3a cacraB,baFbe Fo4rulroer raeeulraja hrapu.rxr,r AhpeKrop
NYTH14K

dT
Mraou.r

7. OA/|yKA O yCBAJAFby roAltlulbEr OhHAHCI4JCKOT I3BE1UTAJA

l4aeeuraj 3a crarucrl,rvxe norpe6e flWHl4K Afl HOBI4 CAfl sa 2015. ro4rxy xojr qhxe Enaaxc cralba,
Brnanc ycnexa r Ctarrcruqxh r43Beulraj o4o6pex je o4 crpaxe O46opa Ahpexropa nyTHl4K Afl HOBI4 CAfl
Ha ceAHlfr.tr,t o4pxaHoj gaaa 24.O2.2Ot5. roAxHe h AocraB/ben Areuqnju sa npuepeAHe perhcrpe y
3aKOHCKOM pOKy.

Fo4ttu:rur raeeuraj flpyurrea y MoMeHry o6jaeruueama joru yeex xr.rje yceojeH oA crpaHe Hap.nexHor
opraHa,{pyu:rea oAHocHo Cxynu:rrxe aKqhoHapa nyTHl,lK M HOBI4 CAfl.

flpyureo he xaxHa4Ho y qenocn4 o6jaerala ogyKy o ycsajaroy Fo4rurruer useeuraja sa 2015. roAu+y.

8. OA/fyKA O pACnORUtU AOEUTU OAHOCHO nOKphRy 1yE14TKA

Og,,rryxa o yceajaroy Qraxancujcxor h3BeuJraja ,{pyurrea , Kao A oAnyKa o noxprhy rylutxa, c o6arpom 4a
je ,{pyureo y 2015. roAvIHA noc/roBano ca ry6rrxom, 6uhe AoHere xa pe4oaHoj ce4Hxqr Cxynurrne
aKqlroHapa nyTHl4K M HOB}I CM u flpyureo he ux naxna4Ho o6jaararn.

JaeHo 4pyurreo je AyxHo Aa cacraBx Fo4r,rlnmr raeeurraj, o6jaera jaenocrn x AocraBh ra Komrcrjr sa
XoB, xao h perynlcaHoM rpxr4ury oAHocHo MTfl, c o6anponn Aa cy xaprnje oA BpeAHocrn flpyu.rrea
yK/by'{eHe y rproBa}be. Pox sa o6jaeruuearue oAHocHo AocraB,rba}be fo4rulruer useeuraja je: najxacxrje
qerhpt4 Mecel{a oA 3aBpuerKa cBaKe noc.floBHe roAhHe. flpyureo je, raxofe, y o6aeeara 4a o6ea6e4n 4a
roAhullbll Qunaxcujcx'r h3Beuraj 6yge AocrynaH jasxocrn roKoM xajruaroe ner roAlHa oA AaHa
o6jaeluneaua.

flpyureo oAroBapa 3a raqHocrr4 t4 AcrnHnroct no4araKa HaBeAeHhx y Fo4ur.uruem raeeulrajy.

V HoeoM Ca4y, anpua 2015. ro4raHe.

.flrqe o4roeopHo 3a cacraB/babe Fo4rulruer raeeuraja l4aepuxn Ar4peKrop

nyTHhKM HOBI4 CM

nwwKAA HoBt4 cAlq

t I tu-^cth6w- l] -| /\/"
Harau:a MhnaHoetah, rnaBHV xronroaof a

nyTHl4K M HOB14 CM

/
|L./ilr| ' r/tt " MaUtr lf

Haraula MnaaHoenh , rnasHn xruuroeof a



TIYTHHK AKUNAHAPCKO 4PYWTBO 3A Y\OCT'ITEIuCTBO H TYPH3AIA
HOBH CAA

Hnuje Azruonoauha 24

Epoj: 16012016

{ana: 22.A4.2016. rogNne
Honra Cag

Ilpna peolnnja 4oo Eeorpa4
Case MauxogNha 3/10

Y eerh ca peBH3Hjot'a ro4rrulber paqyHa ApyurrBa ,,flyrHhK,, a.rq. Horlr cag,, ca cra$eM
Ha ,qaH 31.17.2015. ro4rne, Ha ocHoBy xoje rpe6a-4a ,.pa.rre ,r*^"*" n" rr}r""r.fi*,NraeurajN ncrhF,vlTo r o6jexrNaHo npt4Ka3yjy QNHancujcxn nonoxaj ,{pyuraa, hberoB ,o.rdrry
pe3y'flTaT, npoMeHe Ha KanHTany H ToKoBe roToBhHe, oAHoCHa &a N4 cy cacTaB.rbeH1 y cgnaAyca paqyHoBo.qcrBeHHM nponhcHua Peny6nrrce Cp6Nje, oBoM l,lrjaeor'r npeMa HaueM naj6oruelr
ca3Hahy h yBepeFby noraplyjel,ao cregehe qxFbeHhlle:

1' llo:uaro r-rar* je {a je penNaria h3BpueHa y cHnaAy ca MefyHapoAHXM craHAapAhMapeeu:rje, xojN nogparyrraeoajy HcnhrxBarue paqyHoBoAcrBeHhx o4creMa, chcrema
hHrepHxx KoHTpo.na, a y o6rartay xojN oraarpare HeonxoAHhM y AarhM oKo.nHocrHMa, Kao h
Aa cBpxa peaNsuje nNje, HvlTl ce oA Fbe ouexyje NgenrzQrNaqraja u o6e,no4aHrl4BaFbecBhx eBeHTyanHhx npoHeBepa, MaFbKoBa, rpeuaKa v nocrojarua ApyrhxHeperynapHocTH.

2' flosHaro HaM je aa je pyxoroAcrBo flpyurrea oAroBopHo 3a HcrhHrro r o6jeKrhBHo
nphKa3hBarue $raHaHcNjcxor noaoxaja flpyuraa H FberoBor noc,noBHor peeyrrara y
cKnaAy ca paqyHoBoACTBeHHM nponhchMa Peny6nuxe Cpluje, penuaarrrr,,n
craHAapAkMa h nponj4ct/twa, Kao h 3a nphnper'ay ran$opr,raqNja xoje ce odenogauyjy y
cually ca nponltcnrvta. PyxoaoAcrBo flpyruraa He h3paxaBa excn.nhqhrHy N 6e:perepaxy
Nsjaey o ycarnaueHocrh $ranaxcnjcxNx Nseeurraja ca MCOI4/MPC, xoju ce npNueuyjy
Ha nephoAe npxKa3aHe y $rHancwicxuu NseeurrajNma xojw cy npe4Mer perN:rj".
oNnaHcrajcKh h3Berrrajr {pyr.r.rrBa cy ogo6pexN oA crpaHe pyxoBoAcrBa.

3. Hrje HaM no3Haro Aa je hKo oA pyKoBoAhnaqa v1n14 3anocreHhx y flpyrurey, ca
oanauheruHMa Aa KoHTponhue, ogo6paBa nocnoBHe npoMeH e nlr.t yre.ruyje y rrirepuo;
KoHTpo.[H, yMeluaH y 6nna KaKBe He3axoHhre vnt HeperynapHe axTilBHbcir,r xoje 6N
Mor,ne yrHllarh Ha vcrv{rtrocr SnHaHcNjcxrx reaeuraja.

4' llpnxearauo Hauy oAroBopHocr Aa je cncrem HHrepHkx KoHrpona aAeKBarHo ycrpojen
Ha HaqxH xojN oruoryhasa cacrag.rbabe eHnarlcnj*rnx lrsneu:raja y c*rugy 'au
pa'{yHoBo,qcrBeHHM nponhchMa peny6rrre cp6uje. Taxofe, norepiylenao 

",.,.*y
oAroBopHocr 3a 4rarajH h hMn.neMerrraqlrjy chcreMa ranrepxrax *orrpora xojy or,,roryhara
cnpeqaBaLbe HacraHKa npoHeBepa h rpeuaKa h FbhxoBo 6laroapeueHo orKpHsaFbe. Kao
nocneAhL{a rora, cMarpaMo A1 SNnanoajcxra rseeurajN He caApxe ruarepNjaano
ruavajHe norpeuHe HcKa3e Kao pe3ynrar npoHeBepe.

T e n: 421 / 66- 1 5- 778, Oaxc : 021 / 66 - 15 ZeZ loff iceOputnttns.E, wffi pGniInJJs)
_ Xoren ,,flyrHrx" A2l/66-15-555 (wwwhotetputnit<.rs),
Texyhra paryn: 160-43337-45 Banca lntesa; 205-13:SZfqO KoMepq;j;rHa 6aHxa

MarNqHH 6poj: 08240523, ilHE: 100720542
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Wapwnnu cMo npol{eHy y Be3h ca uoryhHotuhy {pyu"rrBa Aa HacraBH nocnoBarle y
cKragy ca Haqe.noM cra.nHocrn, yzvtuajyhN y o6rNp cre pacnoroxHBe nogarKe Be3aHe 3a

AorneAHy 6ygyhxocr o4 Hajmarue 12 r'aeceqh oA 6NraHca crafba, MaAa npoqeua nNje
orpaHhqeHa caMo na raj nepho4. IlorapflyjeMo Aa HeMaMo ca3Halba ga nocrojr 6N.no
KaKBa uareprjaruo rHauajxa HeckrypHocr y norreAy gorafaja h ycnoBa noc,{oBaFba xojN
Mory Aa yrnlry ua cnoco6uocr {pymraa Aa HacraBh nocroBalbe y cKnaAy ca HaqenoM
cra/lHocrh noc.rroBarba. l4r'aajyh)4 y Bt4Ay HaBeAeHo, $nnancrjcKh h3BeuJTajN flpyurBa cy
cacTaB.rbeHl,4 y cKnaAy ca Hat{e.noM cTa/rHocTh nocnoBaFba.

HNcy nau no3Hare snavajrraje craBKe xoje 6N 3axreBa.fle xopexqr.rje ynopeAHHx noAaraKa
y SunancNjcxrm Naeeu:rajNma,

7. Hvrcy HaM no3narh Marepxjaano axauajnN nponycrh h rpeuKe xoje 6N Morre Aa yrhL{y Ha
ucr,u.tulocr $Nnancu1cxux NlneLuraja. flperneg HexopLlroBaHhx rpeuaKa 4ar je y
npxnory.

B. CraaNnh cMo Bara na pacnonaralbe cBe noc.noBHe Klbhre h AoxyMeHraqxjy, yxruyvyjyhr N

3anHCHHKe Ca CaCTaHaKa OpraHa ynpaB/bahba H ApyrHx peneBaHTHHx opraHa y nep,4oAy
og 01.01.2015. rogHHe Ao nocneAber cacraHxa.

9. Meroge BpeAHoBaba h MareprjanHe npernocraexe xoje cMo Kophcrnnu y nphnpeMh
paqynoBoAcrBeHkx npoqeHa, yxruyuyjyhh oHe xoje cy BpeAHoBaHe no $ep BpeAHocrH,
cy pa3yMHo npoueFbeHe y AarxM oKo"nHocrHMa.

10.Cea cpeAcrBa y BnacHhrury {pyuraa npxxa3aHa cy y lnnancy craLba. {pyrurao noce4yje
3agoro/baBajyhe Aoxa3e o B.nacHhrxrBy HaA cBHM cpeAcrBrMa eBhAeHTHpaHhM y
noc,noBHhM KFbHraMa. {pyureo HeMa xunoreKa, 3a.nora Hrlrt4 Apyrxx repera Ha

cpeAcTB14Ma.

11.norqpfiyjeno Aa cMo Ha aAeKBaraH HaqHH cnpoBenh cre4ehe recrupaFbe Ha yMarbebe
BpeAHocru hMoBhHe y cKnaAy ca MPC 36 Yuarserce BpeAHocrH xMoBHHe.

l2.Ilpoxxrxxr4rx cMo, npnKaganu N o6eno,qa+r1t1v1 cee o6asese, KaKo crBapHe, TaKo h
norenqNjarne v craavnu cMo Bar,,t Ha yBnA cBe Tpax(eHe yroBope o nocroBHhM
ogHochMa ca rpehur,r nnqul'l.a. {pyurao HeMa norexqnja.nHhx o6ase:a no ocHoBy
jer,,rcraa h rapaHqHja rpehrarra nhqhMa.

13.flpyurao HeMa cyACKhx cnopoaa y roKy, ochM onxx xoje cnao Bau npe3eHToBanh y
nperneAhA^a og 22.03.zAft. roAhHe.

14.Y roxy zAM. ro,qxHe flopecxa ynpaaa je 3anoqe.ra nocrynaK TepeHcKe KoHrpone
nocnoBaFba flpyuraa, xoja je 3aBpueHa y roKy 2015. roAHHe. flpyrureo je ynoxNno
xa,n6y Ha peuebe xojru cy yrupflexe xenpNjaB,rbeHe o6asese 3a nope3 na 4o6Nr ]4 nAB.

,{o gaHa nornhcxBaFba one h3jaBe {pyri.rrao HNje go6nno oAroBop Ha xan6y.

l5.llorapfyjeuo Hauy oAroBopHocr 3a nphMeHy cBHX peneBaHTHhx 3axreBa h3 nopecxe

Ten:071 /66-15-778, Qaxc: A?i166-15"792 (office@putnikns.rs, www.putnikns.rs)
Xoren,,flyrnN x" A21 I 66 - 15 -55 5 (www. ho,Lelp.utn i!"Il),

Texyhr pavyu: 1 60-43337-45 Banca lntesa; 205-1 35525-40 KouepqNja.nna 6anxa
MarNqnN 6poj: 08240523, [1146: 1AA72A542
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r"' perynarhBe. Taxofle, norapfyjeMo Aa cMo ce ysepvtlt4 6a ,{pyrureo nprllersyje oae

...i perynarHBe h Aa HeMa marepxjanHo :Havajunx HeeBHAeHThpaHHx norexqrjannNx
ni o6asera xoje ce o4Hoce Ha nope3e. IlornpfyjeMo Haue pasyMeBahbe Aa cy nopecKe

o6aaese npeAMer rncnexqNjcxe HoHrpone nopecKhx opraHa H Aa uory 6uru ryMaqeHe
xa 6pojire HaqhHe, a h3Hocn nphKa3aHk y SuHaxo,rjcxrrvt Naeeu:rajrMa Mory ce xacHzje
MeFbaTH Kao pe3ynTaT KoHaLlHr4x oAryKa nopecK/x opraHa.

16.flpyr.rireo ue nocnyje ca noBeBaHhM npaBHhM nhL{HMa Hhrrl ncra nocroje.

17.Hwje 6rro goratiaja xaxon xpaja o6pa,ryHcxor nepuo4a xojN 6ra saxrenaar xopexquje
unu o6enaAabhBaFba y $NxaxcNjcxNr./r Naeeu:rajN Ma /n^ y HanouenaMa ys }bHx.

lB.Helaar,ao nraHoBa Hhrx HaMepa uvt)a 6u peanh3aqhja rtaorla sna,"rajno Aa yrhqe Ha
BpeAHocr cpeAcraBa {pyurea vnv Ha xracr$NxaL{hjy cpeAcraBa H h3Bopa cpeAcraBa
nphKa3aHHx y $ra HaHoajcxnira uaeeurrajuua.

Hoan Ca4, 22. anpnn2A16. ro,qxHe

',' 'lr1sep'tr:HN

nyTHr4K M

Ten: 02'l /66-15-778, Oaxc: 02I /66 -15'292 (office@putnikns.rs, www.pulnikns.rs)
Xorer,, l1yrnn x" AT / 66- 1 5-5 5 5 (www. hotetputnik. rs),

Texyhu paryn: 160-43337-45 Banca lntesa; 205-135525-40 KoraepqNjaaHa 6anxa
MarNqur 6poj: 08240523, [11,1E: 10077A542 ., 
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Путник ад Нови Сад 

Илије Огњановића 24, Нови Сад 

 
 

  
 

Предмет: Изјава о независности  
 
 
 
Као ангажовани екстерни ревизор финансијских извештаја за 2015. годину, потврђујемо 
следеће:  
 
Друштво за ревизију Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори, као и сви његови 
запослени ангажовани на пословима ревизије финансијских извештаја за 2015. годину 
независни су од друштва Путник ад Нови Сад у складу са захтевима IFAC-овог етичког 
кодекса за професионалне рачуновође и у складу са посебним захтевима Закона о тржишту 
капитала, Закона о ревизији, Закона о привредним друштвима и другом релевантном 
законском регулативом Републике Србије. 
 
 
 
 
У Београду, 22. април 2016. године  
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Путник ад Нови Сад 

Илије Огњановића 24, Нови Сад 

 

 

Предмет: Потврда о врсти и вредности консултантских услуга које нису забрањене и 

другим услугама 

У вези са ангажовањем Друштва за ревизију, рачуноводство и консалтинг Прва ревизија 

доо Београд (у даљем тексту: Друштво за ревизију) на ревизији финансијских извештаја 

друштва Путник ад Нови Сад (у даљем тексту: Клијент) за 2015. годину, издајемо Потврду о 

врсти и вредности консултантских услуга које нису забрањене којом потврђујемо да у 

години у којој је вршена ревизије: 

- Друштво за ревизију није пружало Клијенту и лицима повезаним са њим консултантске 

услуге нити друге додатне услуге, 

- Друштво за ревизију нема повезаних лица. 

 

Из наведеног, учешће консултантских услуга које нису забрањене у вредности извршених 

услуга износи 0%. 

 

У Београду, 22. април 2016. године 
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Ha ocnoev qrraHa 30 craryra nyTHklK AA HOB14 CAI (6p. 1O9nA12 ofl 31'01 -2912'

rogHHe), i y cxnagy ca oAp_e4gqy1 3axoHa o npHBpeAHuM ApyturBnMa (uflyxoeHu

rflacHHK PC 6p. 36n}ft vt ggna1z'), CxyunraHq axr$,roHapa nyTHylK A[ HOBH CA! na

ceojoj pegoaHoj ceAHr4ql4 ogpxauoj gana 28.06.2012. roAHHe AoHena je

KOgEKC KOPnOPATH FHOr vnpqerbAHrA
nvTHHK AE HOB14 CAE

yBoRHE ogpegse

Kosexc KopnoparuBHor vnpaeruarsa !r ry:.-"I-r^"j:Ty: T"n?1")Jl:r1T" npnHq,ne

Kopnoparilrro1. ynprrr""'*l r ,"g.op" HaA ynpaBtbaFbeM i nWHnX 4g HOBI4 CA!,

noce6Ho y BesN nr,rraiua Kao uro cY:

:ffiffi;:.,J,,,"-;,-uo"
.

. TpaxcnapeHTHocr pa,qa H xoptluheue ilHTepHera

Kogerc npe.qcra Brb"' oo nrr,, Trylgj.. p:rynly:L vgli"T. :'oj ^ TlA6:t' 3-1119

ocirneaqror aKra r ci"trr'" nyrHiix'AR noaH 
-6fi.4, 

raKo fla nu ,iqgna ogpeg6a

KoAerca He yxu.qa nr,r jegHo HaBeAeHilM aKrnMa yrepleHo npaBuno i9i: itll:1::::
*#*ryrnro Vp"ff'j" gpyraur,'je, HHrH ce osru KogeKcoM noHatfry.9.99Be3e, npaBnna n

nprrqin, VdittfiJoEl..rn ogiegOaMa HaBeAeHHx aKara, roje nyTHl4K A[ HOB14 CAfl

noruryje u npratiaerryje.

[lpr,rHqranra KopnoparilBHor ynpaPlbarua xojra cy 1-o:]3:?"1':Y,T.5:*?,1t??111rylX",t:
uutb vHanDeheue eKoHoMcKe ecpilKacHocrra, pacra r'r pasaoja nyTH!4K Aff HOBI4 CAI n

*ero." xot,.vp"ttc*e npeAHocrl4, Kao H yHanpeleue nogepeH'a aKuroHapa u

,"tt.trtopa, ib*o ga ct npnHqun4 cagpxqaHy y oBoM Kogexcy eBonyruBHor KapaKrepa u

;d;il'.v'npo"**tt*L. '

CxvnurnHa aKunoHapa he, y cxnagy ca caBpeMeHuM cBercKHM TpeHgoB-HMa h paSMeHtl

,t*"tit" v HaBe[eHoi oEnacrra, Kao H y cKnaAy ca pasaojnuM goc-TurHyRilMa y oonacrn

"t*po"*orb"c*e 
nonraiure, Tpxr4uHe exoHorrauje, anu t4 Kynrype BpeAHocrl4 u-nocfloBHe

"ttare 
nyTHt4K An HOB}I CAA epu4ril cBe norpe6ne h3MeHe ufln rqonyHe KoAeKca' o

ueury he 6naroepeueHo h nornyHo nyreM we6 cajra www.putnikns-rs nHcpopMhcaT,l

jaauocr.

nPABA AKqHOHAPA H KIbyLIHE AyHKUHJE

nyTHt4K.M HOB}I CM omoryhaBa aKt{HoHapilMa ocrBap4Babe ocHoBHnx npaea roja

o6yxearajy npaBo Ha:

' 1. curypHe Meroge perucrpalluje enacHnturBa,



i XH:::rT"-:i? , o*r"ro lorraiarue pqneBa*rHrax nxsoprvrar4raja o rlyrF[{n A!
'' ffiiW"r**'i# i"/* t**i'' e&a?'a'a

,1. #:ff"tf X;"8?ff-?H:-;ll|-r* 
oJ'"13r,,0'H 

Hx Au peKropa n vr*etK As

HoBt4 cAg 
nyrHl4K og HoBkl cog roje onoryiaea

6. yveulhe Y'Pacnoflenu Ao6nru I

aKqnoHapil*" npr-# g" yqecreyjy y oAr1y,.{HBaruy vr 6yRy goBorbHo ,ls_lpyr"aHh o

ilil;#"il;"4,ilq. ru te*bjr"*e *opnopanr''e npoMeHe, Kao uro cy:

t*gd

- lrr3Mel{e Craryra nyfHldKAff HOB}I CAA'

- ogo6perse emucuja AogarHux aKqu1a'

- BaHpelqHe rpaHcaKqnie u gP'

AxqnoHapn he unnaru rvroryhHocr Aa*e$err'"t:.J|::,?lsyjy n rnacajy Ha,l:-AoBHoj r/|nra

nanpegnoj cr<ynruruHra'"*urorrpr, *.J-r'gr ovov ux4opr,,1racanu o np€Bt4flHMa paga

c *vi,,i*i" *oi" p"ff ,ilffiJi#"J5".*#,il';';; ;o 
-'ipo'r"nvpe'na"a *a' Kpo' :

1. nornyHo n GnaroepeMeHo ran$opurncabe o Alryuy' Mecry il gHeBHoM peAy

cxynurruue, ;;;;o,nv"o _" e;lJ*rpu"eno rau$opM'caH:e o raqKaMa AHeBHor

pega H nrr"*r^J" ;;jil; n" t" 
"s"yt,Baru 

na brynuruun'

z.;;;;";;-"baturara'nre'g3.1yr1-fl ir*.?ry.1'YyJ:lvryIT?::
xoja ce on*oil' iJ"p"*riv*sild;; d;"r"r!.*r* usaeruraja, Kao h rrroryhnocr

craBrbaba Ha AH*BHH p*n cro6,rltr"e noi"g'nnx nuraroa y cKnagy ca 3aKot{oM t't

CrarYrorvr nYTHl4K A[ HOB[4 CAfl'

3. *"**.r"*" AenorBopHor yveuha y A9:t:Y:lby 6urnux ognll" ua c$313r' 
ffi"dJroi vnp"rrbarba,-Kao r"o'cyg9n1e.atue H pa3peulelbe nsBpulHt'lx r4

Hen3BpurHr4;";;ilfi;-nyiHt4K;R rios4 cAg, osnyqgBa15e o HaKHaAaMa

gHpeKropHMa H,qp,

4. o*orvhaealbe aKqnoHaphMa ga rnacajy nnlrHo unil y oAcycrBy, TaKo Aa o6a Haquna

tn".i*" nmajY jegxaxo geicreo'

Arquonapn rpe6a ga 6yAy ynosHaru ca crpyKry^!:1.T"n"'"na H apaHxuanuua rojvt

orvrory-haaajy nojegraHnr.,r Lrr-{noHapr*, oJ.i.,ii V li"n"* KoHrpone cpa3MepaH rbt'txoBoM

tffi 
ffi; coo he o6es6e*ilrt ry ::^T:r::::y.i. y*T:yx,:i:#:f,: l:

*opr"r" *r' ,"*r"'*o1-, &p"u""" tdllVypnoparnBHe KoHrpone ga $yHrquoHnule Ha

eqn*acan n rpaHcnapeHTaH HaqHH, TaKo [!To ne:
-,.-nourrn" 

n npocesvpe xojra pervngl^::::::e Kopnoparu::t..KoHrpone H'a

rpx'urry Kanilrana, Kao t4 rd;d;; npancaru{raje_ nonyr. raxrerpaqraje r,' npogaje

snauajnnx AenoBa *opnop"iuitft ,otottte, 6nrn jagro ge$raHncann u

o.enogarueun raKo Aa *""*.iriop, Mory pasyMeru ceoia npa'a H npaBHy

;JJ,,;'!1-r"'' 
-\v'l

2. rpancarqr,tjg'e,,ltl4 o6asrbeHe no iacHt'ttt''t qeHaMa u nog npannuxuM ycnoarartla rojn
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CanMaKuHoHapilMa,yKlbyt|yjyhrlHnHcTHryqt4oHanHenHBecTt,lTope,Tpe6aoMoryh}rTn
ocr8apeFbe npaBa Ha $lacHt4lIlrBo"

;;;rrMa, yKtbyqvivfrr'r H r4Hcruryq!'roHanHe 1'?:.::1'op"' 'i:-6-?..:y"111L1.f".=
ual.aefiy ce6e xoncynryjy nnratul'1?-] ""t1 .:1-:::""" ocHoBHt4M npaBHMa Kao

agqfioHapa, "" """r'* n"s""rca nprr[rnnMa KopnoparuBH6r ynpae6ana, y3 t43y3erge

*oji "" "'" 
cnpe'{aBa snoynorpe6a'

PABHONPABAH TPET}JIAH AKTIHOHAPA

nyTHmK A.q HoBt4 cA! o6es6elyje Aa cBt4 aKqhoHapn BnacHvttl'l l4cre r '

nrrr ajy jegHar rPeruau :

1. v ornnpy cBaxe ceprajg lnn Knace "I'lIl?:.."i:i:'{'j? 
t:::i:f:.1-:^npaBa' cenlvt

hHBecr,ropr*" o*lr'nrn. 
"" 

g. Ao6iliy ranSoprurallraje o npaBHMa BesaHnM y3 cBe

cep'Je u Knace axq,l3 nR*orfirl *yn6trt". bee nJMeHe y norneiqy npaBa rnaca

goHocnhe;;.;;6p"L" rn"rrr*" o"r* Knaca arqqja na roje ce ro HerarHBHo

z. iffiffi:fi aKqHoHapH 6nhe aaurnheHn oA snoynorpeoa og crpaHe aKqnoHapa

xojr,t urvrajy eehr'rHy r'r genyjY At4peKrHo unu ilHAt4peKTHo' 
tu Ha HaqnH

3. iii;-d'on "t6"t*' 
nv"6"ont'*"- ?ylloHapa 

rpe6a na ce Bpu

-.f,?"$"ffinff ::ily1'",.HliH"XX',',3-ry,_y,,or,aoryhaeaiy_,11"::l?T::
rDerMaH "ril;;;;"p""u, " 

npo'l"gypa inacaua opftrHl43oaaxa je raKo Aa He

"itt" 
*"a"*e Henorpe6no reutrnM n cKynuu'

nyrHr4K AA HoBtrl cA! eaoparuvje try:::i.".i.". rproBaH'e--"11Ti::" l.1-:ttotv
noBeprbt'tBl4x nn$frnralr,iE' *"o'' ;ilil;p'"av v Bt'lAy rproBaba ca caMHM co6ot"t'

;;;;; *" o6enosaHe s' y1,9;1':Il1 TS:1T1"' liT l,1T:
rpehrax nuqa, rarvrajy Maregl1a{ryJ 1ffit91t:g; xojoi rpaHcarqnjra rann crBapu roja je

;;;;d*t;i ytrta""j" *a hvrunK n[ HoBvl cAlq'

YNOTA 3AI4HTEPECOBAHHX CTPAHA Y

KOPIOPATH BHOM Yn PABIbAH'Y

nyTHylK A,q HOB[4 CAff he nourroBarn npaBa 
"*-lT-oLup"' "::T1T.?.11r 

cBLrx Apyrnx

3ail HTepeco rrn r* 
"rp"nE, 

yrepleHa 3aKOHOM nnn saiegu nl.lKt4 M Cnopa3yMOM'

-._.-..nYTHt4K Afl HOBI4 CAfl he Pa

3anocneHm* noOoilru"urilp"ryniut" ni*oBaba nyTHl4K AE HOSH C4g'
--: 

_
nyTHl4K AR HOBH CAfl he 3anHrepecoBaHnM crp€

KopnopargBHor 
';;'p";#*" 

"o".dtg"* 
npaooBpeMeH l't pegoBaH npncryn

peneBaHrHr,rru, norpe6Ht4M 14 noy.g"i-r-"-;;+oprt,tiqhjaMa Ha HaquH npegnrafleH Saronout

;;;;; nwHr'rrAA H0Bt4 cAA.

rrrgre npaBa cBHx aKqnoHapa y cKnagy ca Kfiacog arUnja roie nocegyjy'

tl

nYTHt4K AA HOBL1 CAA he aKqnoHapilMa, 3anocneHuMa H CBHM ApyruM
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"n"""r"o"coBaHuM crpaHaMa ouory'hnru g" oA9:ry,*f"*opt cno6oAHo caonure caoje

Mnurbebe o naoryhoj uenerannoj ,;';:;;;;i6;'il, a sa s6or rora lbt4xoBa npaBa He

6ygy yrPoxena.

nyTHUlK AE HOBI4 CAI he AonYt'.I]tl AenorBopH]rM

ffffi *'ffi l#"Tffi JJnT#;f""."uryuaicreua ja,#Tff 'ffiffi';ffi ;;#;;
npaBa noBephnaqa

OEEnOAAtbH BAH:E fiOEATAKA 14 TPAHGflAPEHTI-

O6enonarsilBabe nonaraKl. T.:ll"'u nyTHt4K A[ HOBI4 CAE o6yxeatahe' ann 6ee

orpaHnqaB"*",l*o-Iu *'*, o"ti' nonarKe o cnegehuna nhTalbnMa:

1. oraHancutjcK,M h nocnoBHt4M #;;;;;'*I1'1ilnAE HoBl4 cAg'

z. Busnr4c nnaHoBHMa " 
noor"i**,ruM qnrbeBt4." lifffik fr'rib['r'r cnn'

3. Snauajxonn BnacHl'llllr*v *"g u*u;igt3 ' np:?I:"*'
4. flonraruqu HaKHaga *" *orro"i- logoopa'g,np"cop", nn$oprraar-*aje o qflaHo*l'lMa

Og6opa, y*F,y.{yiyrn, *r*u rJ 
"*"r""#tdilfu t, qfl aHcrBo y op raH u*a ynpa'lbaba

.,

w

APYrnx ronanaHmja,

s. TFliiJ"*ttri""" ;toBesaH,x n,ll?.:-

iilffi ffiffi Xi"s.T:T-H:!l'_6*un?-tftv::3anHlepe::"ff^::p-'il?on,,,*"
g. crpyraypra ,;;"*ilH ynpaBrb_arua, noce6no, ca,qpxaiy cBt'lx npaBilna

*oriiopl"tr"*oi vnp"tmb*u H npoqecy npuMeHe'

nyTHt4KAAHoB!4CA8heHaBeAeHeNrr$opu.aq,i:Yno"MaTH!|o6enogaunBaTuy
cKna*y ca par{yHoBo*crBeHnM "t*il+i;*t'in -crangapAnr'ra 

o6enogautlBaba

gr,r H a n cr,ricxrax n ne$ n rr a n cri crnx non"* t[- il4coKo r KBan nrera'

Beurraja n nocnoBarua FIYTHLIK AA HOBI4 CAA

[H:H""1"0","J'#il,il'il#q:1fi 
- ; an n gu roea*'' i!",,o p, v u'*v n pv*111

objemnexo, oo*rrJ"6A6;;t n'p"oopt t ilullyMa Aa $nHaHcr'rjcKt'1 n3Beurajil

HenpHcrpacHo npeflcraeruajy 6"'aHffi";;;; ' p*tv;t#u riwr-rmr AI HoBtd cM

v cBaKoM 6ntnou norneAy'

;;; ;J;;;, ,"", o.aeeey npeMa ?i1::lg? T^.11:'" 
nvrHt4K AA HoBt4

illi;;'#;;;;iv;.il*J tt npon'acaH ra npose'aoHanaH HaquH'

nyTHmKA,qHoBy|CAAhenrr$opnnar4njecaonuraearunyfeM"'o|.Y:!..:ajraognocxo
Ha HaqilHe xoln ne JgE o"s'il pd;;t".t' git".,1t"""*' u eKoHoMt4qaH nphcryn

aKqHoHapa , npvilr"iJp;;I;9 -;.-6opt"'ltgrua 
u xoit't He npeAcraaaruajy Bt4coKe |,r

ffi;ilie tpi,ii*ot" t"'nwnraK AE H0BH cAfl'

ffi;;;;; cAA he oKBnq *opn:r1y::oj vnpaB'baH'" ggtl"- oKon,ocruMa

AonylbaBa* nyr"il"o6"f*"*" "*"nrr, 
ilnt4 caBera "'J*'uapa' 

6porepa' areuquja sa

npoqeHy H Apyrilx, roje ce oo'?T L "*ry"^,y:uti"op"' 
6ei eHauainux cyroEa

;['*t ,i"iili,fli i#';; t'ilutp'* *'io"u" aHanu3e unH caBera'

OATOBOPH0CT oAEoPA FII'IPEKTOPA
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.,'$aB}lcHH.qHpeKrop}'nyTHt4KAgHoBtdcAA
pf'npu*ua H HeuaBp[lHt4 oRHocHo fl(
AenoBalre Ha ocHoB;*u"; o"i.'* "'S?.qy1YC':$:t* i1itkli svlKHoM naxH'oM t4

ffi;;';l *ro-"*d;ii*t*pe"y nlrrHhlK An HoBt4 CAI u aKl{t4oHapa'

l.-ir*

FI

Y cnyvajeeilMa Ra oAnyKe ggbopa-RupeKropa 
"?y- 

fia pa3nut{t4T HaquH yrt4qar}1 Ha

pa3nuqLrre rpyne "d#;;,6otip 
nE 

"t* "*tl'o*ape 
rperuparl4 npaBuqHo'

O46op AupeKropa he npnMetbHBarn BHcoKe--MopalHe :]"tl"p.li^: "tTs1!t:
nocraB.rbeHe KogexcJrur loa"o"r" "t*, 

aoguhe paqyHa o llHTepecnMa cBt'lx

3anHTepecosaHHx GTpaHa.

Os6op AnpeKropa he nopes spvrux SYyllii1i::L,?:*otou ra Crarvroru npesen[exe

Kao AenoKpy, *"ro"Jr;A; il'i';;' I t*v"it" svnxqr'rie Kao urro cy:

1. Paenrrarparue tA roi-**-:.-,T-"1noparlBltl^Tl-?L.T'i"' ge$nnraca*"- l?:T::::
non'ThKa , *gr**rx 6hsHuc nn?*ot", nonnTnKe pueura' ogpefinearue qHIbaHt'lX

pesynrara, ;;; ;;;t.HpaFbe runr*r* KanHrafl Hnx n3AaraKa, npey3HMabe Apyrnx

npegyeeha ra npogaja ""o?.T::' e norpe6xnx
z. fip"H;npri""r* npltHqhna KopnoparnBHor ynpaBtbaba H BpueH,

3. ntffi:t["ff;fi-yt{H,x py*oBosnnaqa h no norpe6n saMeHa ucrt4x Kao H Hassop

' 
ou ln*lg"*" I n:- r",- ru,frru,, -:ffi il: a qa ca .qy rop o&r H 14 M q,'beB n M a

l[lt4$ Afl HOBLI CAE ra qilrbeBuMa beHux aKqnoHapa' 
"a 

u ns'opa
s. &#;nffi** Sop*ii*oj I rpaHcnapeHrHor npoqeca npq'naral

Lr3Bpr.uHor x HensBprurr* ,orp";;;; ,il; ilre on6bp AlrpeKropa nyrHtrK AE

6. H?H:3fl ynpaBtba*'e eBeHrvan-lt :L?.6,:13,'"'"p"ca 
r'rsuefv,MeHauMeHra ll

aKunoHapa, yKtblo{yjyh, **r"niJt*o- *tip'*n"*"'*bt,ne nyiitt4K AE HOBI4

_ 9lE1 yoyl*ry:::_H::arrlrajauanoBe3aHuxlXHSrr"ror, granaHo,'jcxor
7. oo"io"1**" t4Hrerpr4rera ct4creMa paqyHc

,rr"*or"L nw*lir nn Hoen cAfl, yr<ruyqyiyhn He3aBncHy peBr3luy 14

nocrojarue ogroeapajynr,,r"r",J'J*otipon'",'t tapo"1a1o cl4creMa 3a ynpaBJbabe

pt4st4KoM, t;il;lt'tt t ;;;p";;;-t KoHrpony' n nouroBa'be saKoHa tn

^ ogroBapajYhux craHgapga'
g. Hageraparu; ;;il;;Tanog"*HBan'a nogaraKa H KoMyHt4qHpaba'

og6op AHpel$opa nyTHt4K AA HOBI4 cA,q rar'rahe moryhuocru Aa o6jerruaHo n

caMocranHo npoty?1yj" o *opnoparilBHll M nocnoel4Ma:

l. Os6op he paennorpt4rr'r soAgrbt4Bl*" -ol1:...t11:::1:,.tfl" 
nocrojr,r uroryhnocr

cyro6a uHrepeca ,l';;;il;i;-;;t ,r"p*r" pyroaosraoqg' a cnoco6nu cy Aa

AOHOCe HeSaBnCHe CyflOBe' r O6eno*anurn lbldxgBaffi; 6;il6;;t ,iJ*-r"ri" os6op he se$raHncarn v

osnauheba, cacraB u pa.qHy npoqeAypy'
q""'"i,iJi'oioi, pl ;; 

.*i 
il ;6 ra xa ia ri m i" r r n o c Berhr r4 c e oj n na o 6a eesaf', a.

nyTHl4K A! HOBI4 CAfl he o6ee6egrarn Aa qnaHonra. Ogoopa AupeKropa uuajy npucryn

Tat{HHM, pefleBaHTHnU U onaroBpeMeHnM t'tHQOpuaquJaMa'



'=== 3ABPIJ|HE ORPEnEE

.,i: npunqune KopnopaTllBHor ynpaen arua' oagpxaue y oBont Kogexcy npr/lraeruyjy u

cnpoBoge: :

l. Cxvnuruna axu[oHapa n axq]loHapn
2. uln-aHoen Og6opa AnpeKropa ra Cexperap nyTHylK An[ HOBII CAA
3. MenaunaexT H Apyru Kn'y'{Ht4 pyKoBo.qnoqr,r y F|YTH[4K AA HoByl cAA
4. Peausopr,r
5. Sanocneun y l-lWHl4K AA HOBI4 CAA
6. Hxeecrraropr, *ottynraHru, nocnoe;ta napinepra' '

Og6op Aupelcropa he ce craparu o npuMeHu a cnpoeoleuy Ko4exca' Kao n

ycrnafiexocr]t noHaua]ba H gefloBa]ba ca npHqHnHMa KopnoparuBHor ynpaBtbaba.

Og6op AgpeKropa he y rlr,rruy o6es6elersa e$uracnor ynpaBlbalba Aarn nnn o6es6eAHrlt

. ryMaqebe 6uno rojer nppHq6na @gpxaHor y oBoM Kogexcy KaAa lbeKlBo, t43 ol4Jlo KoJer

x pasnora Aaro norpeuHo ryMaqelbe oA crpaHe arquoHapa nnt,t flpyre sanHTepecoBaHe

crpaHe, ua 6mno xojra Havuu ogera, ycnopaBa unr oHeMoryhang AoHoulelbe nocnoBHt4x

oAnyKa o.q crpaHe MeHailMeHraunu opraHa nyTHt4K AA HOBI4 CAfl.

Og6op gr4peKropa he y cny.rajy cnopa BesaHo 3a npHMeHy, ryMaqelbe finn cnpoBofierre

yceojexrax nppHquna, a y Llltrby beroBor e$nrcacnor n eKoHoMutrnor peulaBaba, afi$ vl

iaqarua noBepelba y I-IYTHHK AA HOBYI CA}q, gpyroj crpaHh npegfloxHrH cKnanabe

cnopasyMa o $oprvrrapan y ap6rarpaxe KaKo 6n ce Hacranu cnop peuno y HHTepecy cBl4x

ki^o n\^] q $a

nPEgCEIIHHK CKvn UTHHE AKqHOHAPA
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