
llonyuaea npaBHo nnqe - npe4y3erHrK

Hasila nvTHl/K AKLIT1OHAPCKO IPy|"UTBO 34 yrOCTI/TEIbCTBO IATYPI SAM HOB14 CAI

Ce4nure HOB[4 CA,q

Maruvnn 6poj lllta$pa AeJ-rarHocrr/

EhNAHC CTAI-bA
Ha AaH 31.12. 2017. roAHHe

- y xr/JbaAaMa AilHapa

Fpyna
paqyHa,
paqyH

no314Ll14JA AOn Hanorvrexa 6poj

14sHoc

flDerxoana roahHa

Kpajre crat+e
20*.

Ioqerxo crarge
01;01 .20-.

1 2 3 4 5 6 7

AKTI,lBA

00
A. YN14CAH1/I A HEYNNAhEH14
KANUTAN 0001

E. CTAnHA TMOBI4HA (0003 + 0010
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002 243.847 251 .840

01
L HEMATEPyIJAIHA tlMOBl4HA (0004
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

010 i/
Aeo 019

1. Ynaraua y pa3Boj 0004

011,012
L4 4eO
019

2 Konqecuje, nareHrfi, nuqenqe, po6Ne
r.4 ycJlyxHe MapKe, cocprBep u ocTana
NDABA

0005

013 u
leo 019

3. l-y4ann 0006

014 tr,

4eo 0'19
4. Ocrana nevarepnjanxa uMoBilHa 0007

015 rt

4eo 019
5. Heuarepr,rjaflHa nMoBt/Ha y
npilnpeMn 0008

016 n
aeo 019 6. AeaHcn sa nenlarepujanHy hMoB14Hy 0009

a2
II. HEKPETHI/IJE. NOCTPOJEFbA I/1

OnPEMA (001 1 + 0012 + 0013 + 0014
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

001 0 243.847 248.368

020,021
n Aeo
029

1. 3evrulru:re 001 1 3 585 3.585

022 n
,qeo 029

2. l-pafeeuncru o6jerrra 0012 166.895 171.712

023 vr

.qeo 029 3. flocrpojerua u onpeMa 001 3 4.079 o.ooY

024 w

Aeo 029
4. tlHBecrnquoHe HeKperHuHe 001 4 28.010 25.124

025 t

aeo 029
5. Ocrane HeKperHilHe, nocrpojer+a rzr

onpeMa 001 5

C26 u

neo 029
6. Hexpernllne, nocrpojeua il onpeMa y
npilnpeMh 001 6 41.068 41 068

427 n
aeo 029

7. Ynarawa na rylr,rrrlt HeKperHuHaMa,
nocTpoje|bil[ra u onpeMyl

0017

028 u

aeo 029
8. ABaHcur 3a HeKperHilHe, nocrpojersa
il onpeMy 001 B 210 210



floqerno crarse
0'1.01.20_.

lll" ELlOIoLllKA CPEACTBA (0020 +
0021+0022+0023)

1. UJyve h Btalt.teroAilurbv 3acaqv

032 tr'

aeo 039

3. SuoroLura cpeAcrBa y npilnpeMu

4. ABaHcil sa 6uonouxa cpe,qcrBa

rv. [yroPoqHt4 onHAHct4JcKt4
nflACMAHt/ (0025 + 0026 + Q027 +
0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +
0033)

1. Yqeuha y Kannrafly gaBilcHr4x

npaBH[x nnLla

041 n

Aeo 049

2. Y,reLuha y Kantarafly npilApyxeHhx
npaBH[x nuqa u aaje4nuvruu

3. Yqeuha y Kanilrany ocraflhx
npaBHhx nuLla u Apyre xapruje o4
BpeAHocl4 pacnonoxilBe sa npo4ajy

Aeo 043,

Aeo 044
h Aeo
049

4. ,[yropovxn nflacMaHh Marhr{HuM t4

3aBncHnM npaBHIM Jlt4LlilMa

Aeo 043,
Aeo 044

il Aeo
049

5. lyiopovnvr nflacMaHh ocranilM
noBe3aHL4M npaBHhM fl 14tl[Ma

aeo 045
il Aeo
049

6. lyropovuu nnacMaHn y 3eMrbu

7. lylopovnr nnacMaHn yr aeo
o4g 14HocrpaHcrBy

446 v1 8. Xapruje oA BpeAHocr!4 xoje ce 4pxe
.leo 049 Ao Aocneha

048 u, L Ocraflr4 AyropoqHu $rar.raHcnjcxu
Aeo 049 | nnacr,,ranr,|

V. .qYTOPOt,I HA NOTPAXYIBAIbA
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 +
0040 + 0041)

1. florpaxnsasa oA MarulHor 14

3aBilCHilX npaBHUX nilqa

2. florpaxraearua oA ocrannx
noBe3aH4x flnua

4. florpaxuearue sa npo4ajy no
yroBopil+dra o $nxancnjcxoM nu3uHry

5. FlorpaNreaua no ocHoBy jerucrea

6. Cnopra I cyMrbr4Ba norpaxnBalba

7. Ocrana AyfopoqHa norpaxilBaba

B. OEnOXEHA nOPECKA
CPEACTBA

li

U"



fr no3uul4JA AOn

l43Hoc
flperxoaHa roa[Ha

norrAiHo craH,e
01.01 .20_.

1 2 3 .4 5 6 7

r. OFPTHA t'lMOBl4HA (0044 + 0051 +

0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +

0069 + 0070)
0043 21 .443 23.562

Knaca 1
l. 3AnilXE (0045 + 0046 + 0047 + 0048
+ 0049 + 0050)

0044' 527 // lO

10
1. Mareprjan, pe3epBHr4 AenoBu, anar u
CNTAH NHBEHTAP

0045 418 532

11
2. He,4ospu:eria npoyl3BoArua I
HeAOBptueHe ycnyre 0046

3. l-oroeu npohgBoA14 0047'.

'1 3 4. Po6a 0048

14 5. Cranna cpe,qcrBa HaMerbeHa npo4ajrir 0049

tc 6. flnahenn aBaHcil 3a 3anhxe u ycnyre 0050 '109 180

20
il. noTPA)Kt/BAt-bA nO OCHOBy
nPOIAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055
+ 0056 + 0057 + 99561

0051 14.736 21 .732

200 n
4eo 209

1. Kynqn y 3eMJbll - MarnqHa n 3aBilcHa
npaBHa nuua 0052

201 n
aeo 209

2. Kynqn y ilHocrpaHcrBy - MaruqHa u
3aBUCHa npaBHa nnua 0053

202 n
4eo 209

3. Kynqm y 3eMrbr4 - ocrana noBe3aHa
npaBHa Jruua

0054

203 u

Aeo 209
4. Kynqu y nHocrpaHcrBy - ocrana
noBe3aHa npaBHa fluLla

0055

204 u

aeo 209
5. Kynqu y 3en/rrbl4 0056 13.604 20.830

205 n

Aeo
209

6. Kynqu y rHocrpaHcrBy 0057 1 132 902

206 u

aeo 209
7. Ocrana norpaxr4Baiba no ocHoBy
npoAale 0058

lll. flOTPAXI/BAHTA Yl3
cnEufiot/r-tHrlx nocnoBA 0059

22 IV. IPY TA NOTPAXI,4 BAFbA 0060 293 769

236
v. oT4HAHCT4JCKA CPEACTBA KOJA
cE BPEAHyJy nO OEP BPEIHOCTI4
KPO3 EYIIIAHC YCNEXA

0061

23 octrtttrt

236 vt

237

VI. KPATKOPOL{Hl/1 OLIHAHCI4JCK14
nflACMAHtl (0063 + 0064 + 0065 +
0066 + 0067)

0062

230 n

4eo 239
1. Kparxopovxur KpeAill/ n nflacMaHh -
MaTUqHa U 3aBUCHa npaBHa flUqa 0063

231 tr

Aeo 239
2. Kparropovnu KpeAilTt4 il nflacMaHil -
ocTafla noBe3aHa npaBHa nuqa 0064

232 u
aeo 239

3. KparxopovHu xpe4r,rira ra sajrrroer,t y
3eMtblil

0065

233 n
geo 239

4. Kparxopovr14 Kpe4nril u sajuoeur y
!r HocTpaHcrBy 0066

f^





#, no3uqtlJA AOn

14gnoc

I eKvna ro,a[Ha

flperxoara ro.ahHa

[pij*u tta*"
,' , 20_.

no.terHo crarbe
01 .01.20_.

4 2 ..,+, 5

33 ocnn
330

vil. HEPEAIII43oBAHLI t-y6nu|/1 nO
ocHoBy XAPTI/JA OA BPEAHOCTT4
tA APyfAX KOMnOHEHTLI OCTAnOT
CBEOEYXBATHO T PE3YIITATA
(4yroeHa cafiAa paqyHa fpyne 33 ocilM
330)

041 6

34
vr I r. HEPACnOPEbEHT4 AOsr/TAK
(0418 + 04'19)

0417 57.414 56.343

340
1. Hepacnopelenn 4o6rrax panrajrax
roAilHa 041 B 56.343 56.343

341
2. Hepacnopelenra 4o6urax rexyhe
roAilHe 0419 1 .071

IX. YL{EI,UTrE 5E3 NPABA KOHTPOIIE o420

35 X. TYEI4TAK (0422 + 0+23\
0121 81.502 76 035

350 1. l-y6nrax panrajr,rx ro4rana 0422 81.502 69.651

351 2. fy6max rexyhe ro4nne 0423 6.384

5. AyroPor.{HA PE3EPBI4CAItA 14

OEABE3E (0425 + 0432) 0424 35.246 36.733

40 l. [yropor]HA pE3EpBHCAt-b A (0426
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425

400
1. Pesepsracaua 3a rpoulKoBe y
rapaHrHoM poKy 0426

401
2. Pesepencarua 3a rpotrlKoBe
o6Haerbatsa npupo,qHux 6orarcraea 0427

403 3. Peseparacarua 3a rporuKoBe
pecrpyrfiypupaiba 0428

404 4. Pesepaurcarsa 3a HaKHaAe n ,qpyre
6eHeSuqnje 3anocneHux 0429

405 5. Pesepeucarua 3a rpotuKoBe cyAcKl4x
cnopoBa 0430

402 n

409 6. Ocrana AyropoqHa pe3epBucaHra 0431

41
ll. AYTOPOqHE OEABE3E (0433 +
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +
0439 + 0440)

o432 35.246 36.733

410
1. Obaeese xoje ce urory KoHBeproBaru
v KannTan 0433

411
2. OOaBe3e npeMa MaruqHuM t4

3aBilCH14M npaBHIM Il14UnMa
0434

412 3. O6aeese npeMa ocranilM noBe3aHuM
npaBHnM n-tauuua

0435 35.246 36.733

413
4. O6asese no eMilToBaHhM xaprrajarrira
oA BpeAHOcrr4 y nepuoAy AyxeM oA
roAilHy AaHa

0436

414 5. ,!yropovnr,r KpeAtart4 r,l sajuosrrr y
3eMrbn 0437

415 6. lyropounn KpeAuru n eajuoeu y
14HOCTDAHCTBV

iJ43B

!1

{i\



nO3fUt4iA ,r .1,rr "'11.' HanoMeHa 6poj

l43Hoc

Texyha rognxa

lloerxolna roanra

Kpajrue crarse l-lo.rerro crarse
01.01 .20_.

1 2 3 4 5 6 7

416
7. O6aeese no ocHoBy Qr,traHo,rjcxor
Iltl3hHra

0439

419 8. Ocrane 4yropo,lHe o6aaege 0440

498 B. OANOXEHE NOPECKE OEABE3E 0441 1.154 955

42 Ao
49

(oc11N4

498)

r. KPATKOPOT{HE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
04621

0;442 154.433 158.861

42
I. KPATKOPOL] HE Ol/lHAHCI,4JCKE
OSABE3E (A444 + 0445 + 0446 + 0447
+ 0448 + 0449)

4443 80.043 85.205

420
1. KparxopovHr,r KpeAilTr4 oA MaruqHilx 14

3ABICHI,4X NDABHhX TilUA
0444

421
2. KparxopovHn KpeAnrh oA ocraflilx
no8e3aHilx nDaBHhx nIua 0445

422
3. Kparropovxn KpeAhn4 u:ajuoen y
3eMJb14

0446

423
4. Kparxopovnu KpeAhl4 r,r sajuoau y
T4HOCTpaHCTBy

0447

427
5. O6aeese no ocHoBy craflHilx
cpeAcraBa il cpeAcraBa o6ycraBrbeHor
nocnoBa|ba HaMeFbeHhx npoaat14

0448

424,
4?4
426 n
429

6. Ocrafle KparKoporrHe SuHancujcxe
o6aeeae 0449 80.043 85.205

430
ll. nPilMibEHLr ABAHCT/, lEno3rlTrl
11 KAyU|4JE 0450 J,JJZ J.OZU

43 ocnnr
430

ilr. OSABE3E h3 nOCItOBAbA (0452
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)
0451 19.381 19.377

431
1. lo6aerbaqu - MaruvHa h 3aBilcHa
npaBHa nilqa y 3eMJbr4

0452

432
2. Do5aerbaqu - Mar[qHa u 3aBhcHa
npaEHa nhqa y ilHocTpaHcTBy

0453

433
3. .!o6asruavn - ocrana noBe3aHa
npaBHa nhqa y 3eMrbr4

0454

434
4. .qo6aBrbaqh - ocraJta noBe3aHa
npaBHa n|4qa y tlHocTpaHcrBy 0455

435 5. ,lo6aaruavr y 3eMrbl4 0456 19.329 19.223

436 6. !o6aeruavu y hHocrpaHcrBy 0457

439 7. Ocrane o6aeese h3 nocnoBalba 0458 52 154

44,45 n
46

IV, OCTANE KPATKOPOLIHE
O6ABE3E 0459 23.6 18 20,659

47 V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A
HA AOIATY BPEAHOCT

0460 11.988 13.395

48
VI. OSABE3E 3A OCTAIIE NOPE3E,
AONPilHOCE I/, APYTE AA}K5LIHE

0461 16.071 16.605

49 ocl4M
498

VII. NACL4BHA BPEMEHCKA
PA3TPAHI,4I.]EH)A 0462



#, AOn

hsxoc l

flperxo.axa roAuHa ,

no.r;tHo cralbe
0r.01.20

',1 2rr 'Jl 5 l o 7

A. r-vEl4TAK h3HAA Br4Cl4HE
KAnnTAnA Q412 + 0416 + 042'l - 0420
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 -
0402) > Q = (0441 + 0424 + 0442 - 00711
>0

0463

T?. YKYflHA nACnBA (0424 + 0442 +

0441+0401-0463)>0 0464 265.290 275.402

89 E. BAHFNNAHCHA NAChBA 0465

v Hoeoru Canv

AaHa 24.04.201L roAnHe

O6pasaq nponucaH flpaennunxout o caApxuHl4 ra $oprvrra o6paeaua $nnancujcxux
("Cnyx6enr rnacHnK PC", 6p. 9512014 vr 14412014)



* 
u

Flonyruaea npaBHo nnqe - npe,qy3erHhK

MarravHra6poj 0 8 2 4 0l5l2l3lLJJra$paAenarHocn4 5l5l1l0lnilE l1i0l0l7l2l015 412

Hasra nvTHl4K AKUhOHAPCKO IPyLUTBO 3A yTOCTI/TEIbCTBO 11 TyPl/3AM HOB[4 CA.q

Cegru:re HOB[4 CAfl

6]4IIAHC YCNEXA
3a nepuoA og 01.01. .qo 31.12. 2017. rogune

Fpyna
paqyHa,
paqyH

n03t,tq14JA AOn l Hanor'aena 6poj.
l,13Hoc

TeKyha roArHa Ilperxo4xa
fonuHe

2 2 4 5 6

nPhxoA14 143 PEnOBHOT nOCnOBAtbA

60 4o 65,
ochM 62 il 63

A. noc'loBHH nPhxoAl4
(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1 001 96.752 94.755

60
r. nPilxoA7l oA nPOAAJE PO6E

(1003 + 1004 + '1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 1

600
1. l-lpnxo4n o4 npogaje po6e uaruvnru 14 3aBilcHl4M
npaBHhM nilqilMa Ha AoMaheM Tpxt4ulry

1 003

601
2^ llpnxogn og npo4aje po6e uarr,lnuu r 3aBncHilM
npaBHL1M nilLlfiMa Ha hHocTpaHoM Tpxt4rxTy

1 004

602 3. [ipr,rxo4r o4 npo4aje po6e ocranuu noBesaHilM
npaBHilM rr4UhMa Ha AoMaheM Tpxl4ury

1 005

603
4, flpnxo4r o4 npo4aje po6e ocrannna noBe3aHilM
npaBHhM nhurMa Ha hHocrpaHoM Tpxr4ruTy

1 006

604 5. flprxo4n o4 npogaje po6e na 4orvrahetr rpxr4rury 1007 1

605 6. Flpr,rxo4r.r oA npoAaje po6e na nHocrpaHoM rpxr4ulry 1 008

ol il. nPilxolr1 oA nPoAAJE npoil3BoAA t4 ycflyr-A
(10'10 + 1011 + 1012 + 1013 +'1014 + 1015)

1 009 79.580 74 789

610
1. npilxoAr4 og npo4aje npoh3BoAa v ycn6a Maril'{HnM 14

3aBhcHr4M npaBHilM nhqrMa Ha AoMaheM Tpxr4txry
1010

61 1
2. llpnxopu oA npoAaje npoil3BoAa tA ycny"a MaruqHuM 1,1

3aBilCHr4M npaBHUM nhqhMa Ha 4HOCTpaHOM rpxrl[lTy 1011

otz 3. flpnxo4r o.q npoAaje npoil3BoAa vycnyra ocranhM
noBe3aHilM npaBHrlM nuuilMa Ha AoMaheM rpxilLxry

1012

613
4. flpuxogu o4 npogaje npoil3BoAa Aycnyrc ocraflrlM
noBe3aHilM npaBHuM nnql4Ma Ha hHocTpaHoM TpxtltxTy

1013

614 5. [1pnxo4n o4 npogaje npoh3Bo4a u ycnyra Ha Aouahenir
rpxhulTy 1014 79.580 74 789

615 6. flpuxo4r.r o4 npo4aje roroBux npon3BoAa r ycflyra Ha
T4HOCTpaHOM rpxrlrXTy 1015

64
| | r. nPt4xoArl o[ n PEM l,4JA, Cy6BE Ht_.lylJA, AOTAL.ry1 JA,
AOHAUT/JA X Cn. 1 016 39

65 rv APyTrl nocfloBHrl nPilxo[r/ 1017 17.172 19.926

PAcXOAI4 143 PEAOBHOT nOCnOBAHTA

50 ao 55, 62 r
63

E. nocnoBHil PAcxoAr4
(1019 - 1020 - 1021 + 1022+ 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +
1027+1028+1029)>0

1 018 93.080 92 905

/1

{lu\r



{
Fpyna

paqyHa,
paqyH

no3Hql,rJA AOn llanoMena 6poJ
143Hoc

.Teryfia rogu*e nperxoAHa
t6nuHA

2 3 4 5 o

50 I. HAEABHA BPETHOCT NPONATE PO6E 1019

62 il. nPilxoAyr oA AKTt4Bt4PAt-bA yqilHAKA t4 POEE 1 020 8

630
| | r. noBElAbE BP E qHOCTt4 3AI t,tXA H EAOBPUJ EHT|X

'1 
TOTOBI/IX NPOL13BOI1A I/ HENOBPI.IJEH'IX YCfiYTA

1021

631
|v, cMAI-bEr-bE BPE.qHOCTT4 3AIr r4XA H EAOBpiiJEH ilX
h TOTOBTIX NPO'43BO.qA N HEAOBPIXEHI,4X YCIIYTA

1022

51 ocnna 513 V. TPOI.II KOBI,4 MATE PI,4JAIIA 1023 11.660 9.968

513 VI. TPOIIJKOBLl TOPTIBA U EHEPTT4JE 1024 13.059 13.633

52
vil. TPOTUKOBkI 3APMA, HAKHAAA 3APMA t4

ocTAfl 14 nnqqt4 PAcXoATr 1025 40.368 40.565

q? vlil. TPotIJKOBil npOn3BOIHt/X ycnyTA 1026 4.398 4.829

540 IX. TPOI.II KOB LI AMOPTI43AUI/J E 1027 9.061 10.559

541 4o 549 X. TPOIIIKOBLl .NYTOPOqHL.IX PE3EPBI/CAIbA 1 028

55 Xl. HEMATEPT/JAI|Hll TPOIIJKOBI,'1 1 029 14.534 13.359

B. nocfloBHl,t Ao6l4TAK (1001 - 1018) > 0 1 030 3.672 1.850

r. nocJtoBHt4 TErTAK (1018 - 1001) > 0 1 031

66 A. ot4HAHCI4JCKU nPHXO4]4 (1033 + 1038 + 1039) 1 032 4.871 10

66, ocnru 662,
663 r,r 664

l. of,,lHAHCL1JCKU nPtAXOAtA OA nOBE3AHLIX nrqA L1

OCTAfltl Ot4HAHCI4JCKUIJ'PVXOSIA (1034 + 1035 +

1036 + 1037)
1 033

660
1. OhHaHcujc(r4 npilxoAh oA MarilqHt4x r/ 3aBrcHilx npaBHux
TilUA

'1034

ool 2. OtAHaHCujcKn npr4xoAt4 oA ocranilx noBe3aHnx npaBHhx
nnqa I UJ3

665 3. flpnxo4u oA yqeuha y Ao6r4rKy npilApyxeHilx npaBHilx
nhqa h 3aJeAHilr]Kilx noAyxBaTa

1 036

669 4. Ocranu guHancrajcru nphxoA14 1037

662 il. nPilxoAr/ oA KAMATA (OA TpEtLlx rrluA) 1 038 1

663 r,r 664
Ill. nO3LlTrlBHE KyPCHE PA3flt/KE V nO3t/lfUBHt/I
EOEKTI4 BAIIyTHE KtlAy3yllE (nPEMA TPETT|z4M
flL.lULlMA)

1 039 4.870 10

56 T"" OI4HAHCI4JCKH PACXOAI4 (1041 + 1046 + 1047) '1040 4"654 6.923

56. ocnv 562,
563 r 564

l. or4HAHCrlJCKr4 PACXOATI t/3 O,qHOCA CA
nOBE3AHt4M nPABHtIM fltll|_U/MA kl OCTAflLI
or4HAHCklJCKh PACXOflt/ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1 041

560
1. OilHaHchjcKh pacxoAr4 t43 oAHoca ca MarnqHrM n
3aBICH14M npaBHUM Jlt4UhMa

1042

561
2. @nuaucujcxv pacxoAr4 143 oAHoca ca ocranrM
noBe3aHuM npaBHilM fl t4urMa

1 043

30J 3. Pacxogu oA y\reuha y rybhrKy npuApyxeHflx npaBHilx
nhqa n 3aJeAHhr{K[x noAyxBaTa



{
fpyna

paqyHa,
paqyH

no3'lut4JA AOn
.

Hanoueta 6poj
14gHoc

I flnor
Teryha rosuxa i "Ttl:f"

1 2 ? 4 5 6

566 n 569 4. Ocranr Snxaxcrjcxr pacxoAr4 '1045

562 lr. PAcxoALr MMATA (nPEMA TpEhr/M nnUHMA) 1 046 4.480 5.020

563 il 564
III. HETATilBHE KYPCHE PA3JILIKE 

'1 
HEI-ATI4BHI/I

EOEKT'I BA'IYTHE KIIAY3YNE {NPEMA TPE}t/M
ILIUt/lMA)

1047 174 1.903

E. AO6]4TAK 143 Or4HAHC14pAlbA (1032 - 1040) 1 048 217

x. ryEuTAK 143 Ot4HAHCt4pAlbA (1040 - 1032) 1 049 6.913

683 n 685
3. nPr4XOAr4 OA yCKnAbfiBAbA BpEAHOCTH
OCTAIIE 14MOB14HE KOJA CE I4CKA3YJE NO OEP
BPEAHOCTT4 KPO3 EInAHC ycnEXA

1 050

583 r 585
t4. PACXOA]4 OA yCKnAT?14BAtbA BPEAHOCTH
OCTANE [MOB14HE KOJA CE ]4CKA3YJE NO OEP
BPEAHOCT]4 KPO3 6ilnAHC yCnEXA

1 051 1.690 16

67 n 68, ocnnr
683 n 685

J. OCTAflt4 nPnxo,qh 1052 48 56

57 r,r 58, oo,rlr
583 n 585

K. OCTAIM PACXOA!4 1 053 977 1.364

fl. A06l,lTAK 143 PEAOBHOT flOCIIOBAH,A nPE
OnOPE3l4BAtbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 -
1051+1052-1053)

1i)tr4 1.270

,b. TFuTAK 143 pEAOBHOT nOCflOBAbA npE
onoPE3r4BAtbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 -
1050+1053-1052)

1 0s5 6.387

69-59

M. HETO AO6I4TAK nOCItOBAt'bA KOJE CE
OEYCTAB'bA, EOEKT14 NPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nOfl 14Tt1KE 14 14CnPABKA
TPEUIAKA I43 PAHI4JI4X NEPTOIIA

1 056

59-69

H. HETO ryEilTAK NOCJIOBATbA KOJE CE
oEycTABrbA, PACXOA14 nPOMEHE
PAr.tyHoBo.qcTBEH E nolt 14T14 KE t4 UCnPABKA
TPEUIAKA 143 PAHI4Jl4X NEPilO.OA

1 057

l+. Ao6t4TAK npE OnOpE3l4BAlbA (1054 - 1055 + 1056
- 1057) 1 058 1.274

O. ryEITAK nPE OIOPE3HBAHTA (1055 - 1054 + 1057
- 't 056) 1 059 6.387

n. noPE3 HA AOS!4TAK

721 . noPECKI,4 PACXOA nEPTOAA 1 060

aeo 722 il. olnoxEHtl nopECKil pAcXOA/l nEpilOAA 1 061

1 062

199

Aeo 722 ilr. oAIroxEHLl nopEcKt4 npilxoAt/ nEpiloAA 3

723 P. TCNfiA'I1EHA II14t{HA NPHMATbA NOCNOAABqA 1 063

c. HETO nOEITAK
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1 064 1.071

T, HETO ryEUTAK
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)

1 06! 6.384

r. HETO lOSklTAK KOJil nphnAAA MAtst4HCKfiM
YflATAI]I,4MA 1 CClj

II, HETO AOSI/TAI{ KOJI/ NP'4NAAA BE]il/lHCKOM
BNACHTIKY 1Otr7

III. HETO TYSTITAK KOJT NPhNANA MAH)I,IHCKI4M
YflATAqilMA

'10fiB

IV. HETO TYE'ITAK KOJil NPilNA.[A BEEI/IHCKOM
BIlACHI/KY 1 059
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flperxogxa
rorluHa

.1 2 2 , 4 :, 5: 6

v 3APMA nO AKUt4Jl4

1. OcHoeHa sapa4a no axqnju 1 070

2. Vrrlat+ena (pa3BoAbeHa) sapaAa no arqrju 1071

Y HoeoM Cany

na.{a 24.04.201 8, roAuHe

M.n

Obpa3aq nponncaH [lpaaunHnxov o caApxr/rHr4 n $opmu o6pasaqa QrraHcnjcxnx
("Cnyx6eHn rflacHuK PC", 6p. 9512014 u 14412014)



llonyruaea npaBHo nrirqe - npeAy3erHnK

Marmvur 6poj

Hasha nvTHl/K AKUI4OHAPCKO IPy|.UTBO 34 yrOCTl4TE,lbCTBO UTYPIA3AM HOBt/ CAfl

!43BE1UTAJ O OCTANOM
3a nepnog og 01.01. no 31.12.

PE3YNTATY
2017. ro4nHe

Fpyna

paqyHa,
paqyH

nO3Hql,lJA
:1'fl,HanoMeHa

l..i. 
, 6poj

tl3Hoc

Te*yha roAhHa Flperxogaa roAuHa

2 J 4 5 6

A. HETO PE3YfiTAT 143 nOCnOBAti,A

r. HETO AO6I4TAK (AOn 1 064) 200 1 1 .071

il. HETO t-y67lTAK (AOn 1065) 2AA2 6.384

E. OCTAfln CBEOEyXBATHI,t AOEI4TAK unu
ry6UTAK

a) Craere xoje xehe 6rrn pexnacr$raxoaaHe y
Sunancy ycnexa y 6ygyhuu nephoAuMa

1 . l-lporuene peBanopu3a Lluje xevarepurjan ne
14MOBUHe, HeKpeTHilHa, nOCTpOJeba il OnpeMe

330 a) noBehatbe peBajtopu3aquoHl4x pe3epBI 2003

6) cruauerue peBafl opil3aqiloHrrx pe3epBrl 2AO4

2. Arryapcxn 4o6nqur vinvt rydn4n no ocHoBy
nnaHoBa 4e$nnucaxnx npilMaba

a) 4o6r,rqn 20C

6) ry6nqvr 200i;

332

3. Ao6nqu vnn ry6u4v no ocHoBy ynaraba y
B"nacHhqKe hHcTpvMeHTe KanilTana

a) 4o6ttul,r 2\:)ii1

')- '1i.::16) ry6uqu

333

4. ilo6ta'qu unu ry6ut4u no ocHoBy yAena y ocranoM
ceeo6yxearnou A06ilrKy un n ry6ut xy np ilA pyxeH !4x

APVTllTABA

a) 4o6rqu i,r::: )

6) i-y6uqur

6) Craaxe xoje xaxxa4no uory 6rru
pexnacr$uxoeane y Srnaxcy ycnexa y 6ygyhuu
nephoAxMa

334

1. .[o6uLiu vnu ry6uqu no ocHoBy npepaqyHa
Sn n a ncnjcxrax useeu:raja il HocrpaH or n ocnoBa iba

a).4o6uuyr 20 ll

6) ry6uqr

ilu



2. Do6n\u unn ry6u4u oA r/HcrpyMeHara 3aurhre Hero
ynaraba y UHOCTpaHO nocflOBahre

3. lo6rqu unn ry6utln no ocHoBy
pr43trKa (xeuhHra) HoBqaHor roKa

14HCTpyMeHaTa 3aUJTITe

4. ,!o6uqu nnrt ry6utln no ocHoBy xapruja oA BpeAHocl4
pacnonoxurBr4x 3a npoAajy

l. OCTAIIl,4 SPyTO CBEOEyXBATHyI IOEI/TAK (2003 +

2OOS + 2OO7 + 2009 + 201 1 + 2013 + 201 5 + 2017) - (2004 + j zo t O

2006 + 2008+ 2O1O+ 2012+2014 +2016 +2018) > 0 I

rv. HETO OCTAIh CBEOEyXBATHt/ !OE[4TAK (2019 -
2020-2021\>0

V. HETO OCTAfiU CBEOSYXBATHil TYBMTAK (2020 -

2019+2021\>0

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHl,l PE3YNTAT
nEPnoAA

ll. OCTAJITI SPyTO CBEOEyXBATHyI TyEUITAK (2004 +

2006 + 2008 + 2010 + 2A12 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +

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

III. NOPE3 HA OCTAIILI CBEOEYXBATHIA NO6VTAKIAJIIA
TySHTAK nEPhOlA

l. vKvnAH HETO CBEOSyXBATHyI AOSI/TAK Q0A1 - 2002
+ 2022 - 2023) > 0

lr. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHL4 ryEl4TAK (2002 -2001
+ 2023 - 2022) > 0

r. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK ilnn 
i

TEhTAK (2027 + 20281 = AOn 202420 unu AOn 2025 > , 20.6
0

1. flprnucan eehilHcrilM B.nacHilu!4Ma Kanurafla 20)i

20 ):B2. llpnnucaa BnacHIquMa xoju neuajy KoHrpony

v HoBoM cAAy

AaHa 24.04.2A1 8. roAyrHe

rJ. il.

'i' :'

ii;
\{::

,\i*;..

O6pasaq nponhcaH l-lpaeunnuronlt o caApxr,rHn r,t $opnrn o6pasaqa $ruarorjcrnx useeuraja 3a npilBpeAHa ApyrJJrBa
("Cnyx6exu rflacHrK PC", 6p. 9512014 u 14412014).



I43BEIUTAJ O TOKOBI4MA TOTOB14HE
3a nephoA oA 01.01. .qo 31.12. 2017 . roAuHe

flonyruaea npaBHo nrqe - npegy3erHnK

MalavHra 6poj LJJnSpa AenarHocn4

Hagile l-lyTHklK AKt_ltlOHApCKO lpytXTBO 3A yrOCTt4TE.rbCTBO t4 Typl/3AM HOBII CAA

Cegnu:re HOBI4 CAI

llorr.rqrja AOn
14rnoc

Teryha rognna flperxogxa
ro.qxHa

2 3 4
! v,\ve'r I v I voyrnE nJ I t\JU'uttH!4I AK I ylBHocTl4

l-lprnraar roroBuHe h3 nocJtoBHr4x axrneFtocrh (1 ao 3)
3001

128.837 107.922

1. flpo4aja il npt4MrbeHil aBaHcil 3002
127.506 105.700

2. flprnruene xaMare il3 nocnoBHr4x aKTuBHocrl,4 3003

3. Ocranra npAnABu t43 peAoBHor nocfloBaba 3004 1.330 2.222

ll. OAnhera roroBilHe H3 nocnoBHl4x axlaenocrn (1 4o 5) 3005
116.927 102.262

1. Vlcnnate 4o6aaruavuua n aarv aBaHcv 3006
JI.I6I 49.1 00

2. 3apa4e, HaKHaAe 3apaAa n ocranl4 nwl+tl pacxoAr4 3007
45.036 45.439

3. flnahexe xavare

4. l-lopes Ha 4o6hrar

3008
380 1.234

3009
3.864 3.228

5. OAflnBt4 no ocHoey ocranux jaaHnx npxxo4a 3010
9.880 3.261

lll. Hero npilnhB roroBt4He il3 nocnoBHt4x axnaeHocril fl_ll) 301 1
1 '1 .910 5.660

lV. Hero oA.nhB forogr/He us nocnoBHr,tx arrnexocrta fll-l) 3012
, I vnvE 14 | u tunytHb yt3 AKTI,IBHOCT]4 t4HBECT]4pAtbA
Itpnnuau roroBilHe il3 aKThBHocrt4 hHBecrilBalba (.1 no 5)

301 3

'1 . flpoaaja arqraja ra yAena (Hero npnnuau\ 301 4

cpeAcraBa
HeKperHnHa, nocTpojetba, onpeMe rl 6honouKhx

301 5

3. Ocranr $rnaHcr,rjcxr nnacMaHx (Hero npilnr4Bil) 3016

n

5.

I rpr4MjbeHe kaMaTe u3 aKTilBHOCTI4 t4HBecTilpaba

llprlMrbeHe .qhBilAeHAe

301 7

301 8

ll. O4nrara roroBilHe t,t3 aKrilBHocl4 r4HBecr,4pa]ba (1 ao 3) 301 I 4.561
1.838

1. Kynoauua axqraja n ygena (nero oAnilBil) 3020
!' '|\r"vuv"rq nE,vrarcpvrjdrrds nMUtsrHe, HeKperHuHa, nocrpoje$a, onpeMe |4 ononourrux
cpeAcraBa 3021

4.561 1.838

3. Ocraru $nnancnjcxr,t nflacMaHh (nero o4nreu) 3022

lll-, Hero npilnilB roroBl4He il3 aKrutBHocna ranaecrraparua (l_ll) 3023

lV. Hero o.q-nuB roroBhHe il3 aKThBHocrr4 raHeecrraparsa (ll_l) 3024 4.561
1.838

I v^voyr | \r I etrylfiE ytJ AKTyttsHgCTl4 O14HAHC]4pAHrA
llpnnner ToroBilHe u3 aKrnBHocn4 OhHaHcnpaba (j Ao 5) 3025

1. YeehaFbe ocHoBHof Kanhrana 3026

li
K4



2. lyropovnra Kpe.aun4 (rero npunr,rau) JVZ('

n03xqria

:

l4rxoc,

ie*yh. ro,qr"" flperxogla
roluHe

1", z 3 4

3. Kparxopovuu KpeAurr4 (nero npranuau) 3428'

4. Ocrafle AyropoqHe o6aeege JVZV.

5. Ocrane KparKopoqHe o6aBe3e 3030,,

ll. O4nnau roroBuHe il3 aKruBHocl4 QraHancrapana (1 4o 6) 303,li 1.784 4.549

1. Orxyn concrBeHhx axqraja ra y4ena

2. lyropovrra KpeAhn4 (o4nraara) enee

3. KparropovHn Kpe4uru (o4nraara) 3034. 1.595

4. Ocrafie o6aaeae (oAnr,reil)
::..4: ' ..: 1.784 2.925

5. OnnaHcnjcxu nusrnr 29

6. 14cnflaheHe AuBilAeHAe 3037,

lll. Hero nphlrilB t-oroBt4He il3 aKTuBHocla $ranancraparsa (l-ll)

lV. Hero oAnilB roroBilHe il3 aKTnBHocn4 eilHaHcnpatsa (lll) JUJY
1.784 4.549

r. cBErA npun]4B roToBl4HE (3001 + gOtg + 302s)
128.837

107.922

fl. CBErA OAflIB TOTOB]4HE (3005 + 3019 + 3031)
123.272

108.649

'li. HETO npInnB roToBt4HE (3040 - 3041)

E. HETO OAflI4B |OTOBT4HE (3041 - 3040) 727

X. TOTOBI,IHA HA NOqETKY OEPAT{YHCKOF NEPilOAA 3oaa;i
1 '19

846

3. NO3NT]4BHE KYPCHE PA3'IT4KE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOB14HE

U. HETAT],IBHE KYPCHE PA3'II4KE NO OCHOBY NPEPAI{YHA TOTOBI,,IHE

J. TOTOBI4HA HA KPAJY OSPAI.IYHCKOT NEPNOflA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) J.-.=

nt?: 5.684
119

//.),,
1/.)i.o
i' ,..

"'1:,.i0

L,'l

ila ;3]
". - jit-/,

d:i,7
\$il

3axoncxr H14K
Y HOBOM CAIY

AaHa _24.04.2018. rognue

Oqpa3a,q nponilcaH ['lpaaunnnrou o caApxrlH14 r,r Qoprvrra o6pa3aqa Sunancujcxr,rx l43Beura1a 3a npilBpeAHa ApyuJrBa,
("Cnyx6enra rflacH!4K PC", 6p. 9512014 u 14412014)

L\



%1

llonyraea npaBHo nuqe - npeAy3erHux
Marn.{Ht4
6ooi 0 8 z 4 0 5 2 3

LJ.Jr$pa
l1enaTHocT14

5 5 1. 0 nv6 1 0 0 7 2 0 5 4 z

Hasne nvTHhK AKIII4OHAPCKO [PyttlTBO 3A yTOCTilTEJbCTBO 14 TyPl/3AM HOBI4 CAI

Ceguurre HOBH CA.[

l,l3BElUTAJ O flPOMEHAMA HA KAnhTAny
3a nepuoA on 01.01. ,qo 3'1.12. 2017. ro+une

AilHapa -

Pegxr
6poj

onHc
;tiJiliilii.ltr,:, KO r6,i.r(an.?!rana

3o 31 l

. 
AOt't,

32

1 2 J 4 ,S

1

Iloqeruo crarre np€Trqfl€ rqArHe Ha
AaH 01.01. I

a) AyroBHu canAo paqyHa 4001 4019 4037

6) norpaxHn canAo paqyHa 4002
98.11 3

4020 4038 432

14cn paexa ruarepljanno enalajxxx
rpeuaxa n npoMeHa paqyHoBoAcTBeHxx
nonrrrka

,ss
,,1

a) HcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHlr paqyHa 4003 4021 4039

6) lzlcnpaaxe Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa 4004 4022 4040

3

Kopnroeaxo noqerno. crarse nperxoAre
roAHHe Ha gax 01.01. _
a) KophroBaHil AyroBHr4 canAo paqyHa (1a +
2a-26\>0 4005 4023 4041

6) xopuroaaura norpaxHil can4o pavyxa (16
-2a+26)>0 4006

98.113
4024 4042 432

ft

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4007 4025 4043

6) npouer na norpaxxoj crpaHu paqyHa 4008 4026 4044

5.

,:,4

'::
'i iil|li.:'

tdrrii
:r ii::,:

a) AyroBHl4 caflAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4009 4027 4045

6) norpaxHn carrAo paqyHa
(36-4a+46)>0 401 0

98.113
4028 4046 43t

6

ittrll

i

a) ilcnpaBKe Ha AyroBHoi crpaHh paqyHa 401 1 4029 4047

6) ncnpaaxe.ria norpaxHoj crpaHil paqyHa 4012 4030 4048

7

Kopuroeaxo noqerHo crase reryhe
roAlrHa Ha gan 01.01. _

l

a) KopuroBaHil AyroBHr4 cafiAo pa\.{yHa (5a +

6a-66)>0 401 3 4031 4049

6) xopnroaarr norpaxHn can4o pa.lyna (56
-6a+66)>0 4014

98.1 13 4032 4050 432

8.

i$i

a) npoMer Ha AyroBHoJ crpaHh paqyHa 401 5 4033 405 1

o) npoMer Ha norpaxHol cTpaHil paqyHa 401 6 4034 4052

Y.

Cralbe Ha rpajy reryhe roArHe
31.12. _ l,'
a) AyroBHl4 canAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4017 4035 4053

6) norpaxHn canAo pavyHa
(76-8a+86)>0 401 I

98.1 13
4036 4054 437

u
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:ri;

Kolrrnorexre {anxrana

35

AOlt I

ia 
'.

fy6urax

2 4 I

1

H;lll&Tii." 
nperxoAHe roAr''He Ha i

a) AyroBHl4 canAo paqyHa 4055
69.6s 1

4073 4091

6) norpaxnn canAo paqyHa 4056 4074 4092

14cnpaBKa Marept'tjanHo axavajunx

lx"#l;iJ 
npoMeHa parryHoBoAcrBeHnx

$l :lilri

a) ncnpaBKe Ha AyroBHoJ crpaH[ paqyHa 4057 407 5 4093

6) ncnpaexe na norpaxuoj crpaHu paqyHa 4058 4476 4094 56.343

3.

Kopnroeaxo noqerHo cralbe nperxoAHe
rorqnHe Ha AaH 01.01,2016_
a) xopnroeanu AyfoBHr/ can4o pavyna (1a +
2a -26\>0 4059

69.65 1
4077 4095

6) xopnroaaxu norpaxHh canAo paqyna (16
-2a+26\>0 4060 447 B 4096 56.343

a) npoMer Ha AyroBHoJ crpaHh paqyHa 4061
6.384

4079 4097

6) npouer Ha norpaxr-roj crpaHu paqyHa 4062 4080 4098

5

Gra.rse la^rpajy nperxo.qHe roArHe
31.12.2016

a) AyroBHr,t canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4063

76.035
4081 4099

6) norpaxrr canAo paLtyHa
(36-4a+46)>0 4Q64 4082 41 00 56.343

tl.
a) hcnpaBKe Ha AyroBHOJ CrpaHh paqyHa 4065 4083 4101

6) rcnpaaxe xa norpaxHoj crpaHh paqyHa 4066 4084 4102

7

Kopnroeaxo nor{erHo crarse reryhe
roArHe Ha.qax 01.01.2017 _
a) xopnroaanu AyroBH!4 caflAo par.{yHa (5a +
6a-66)>0 4067

76.035
4085 41 03

6) ropnroaaur norpaxH[ cango pavyna (56
-6a+66)>0 4068 4 086 4104 56.343

Ilpouexe y reKyhoj 

- 

roArHtl

a) npoMer Ha 4yroanoj crpaHh paqyHa 4069
5.,x 5 7

4087 4105

6) npon,ter Ha norpaxnoj crpaHil paqyHa 4070 4 088 41 06 7.077

I a) 4yronxu canAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 407 1

81 502
4089 4107

6) norpaxHr caflAo paqyHa
(76-8a+86)>0 4072 4094 4108 57.414

it

u
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KoMnoHeHTe ocranor pe3ynrara riliilriiriii,ltsil

330 iml.

Ao6rtlia nn-'ffy6url,t
no ocHo"gy yiiYdralba y

B|rac4Etre
tunbtpyr*iixre

" Hnmnt
1 q 10

1 a) AyroBHr4 canAo paqyHa 4109 4127 4145

6) norpaxnr caflAo paqyHa 41 10 4128 4146

z.

n' '.

a) hcnpaB(e Ha AyroBHoj crpaHn paqyHa 4111 4129 4147

6) ucnpaere na norpaxnoj crpaHil paqyHa 41 12 41 30 4148

Koprroeaxo noqerxo ciarue nperxogxe
rogiHe xa [ax 01.01.

ri,i

a) xopuroearu AyroBHyr canAo pa.iyHa (1a +

2a -26\>O 41 13 4131 4149

6) xopnroeanu norpaxH't can4o pauyna (16 -
2a+26\>0 41 14 4132 41 50

a) npoMer Ha AyroBHoJ crpaHh paqyHa 411 5 4133 41 51

6) npouer na norpaxHoj crpaHu paqyHa 41 16 4134 4152

5.

Ctaue na Kpajy nperxoAHe roAuHe
31.12._ Itii;-r,

{rli ii,

a) gyroeHu can.qo paqyHa
(3a+4a-46)>0 41 17 4135 + t3J

6) norpaxxu canAo paqyHa
(36-4a+46)>0 4118 41 36 4154

6. a) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHil paqyHa 41 19 4137 41 55

6) rcnpaaxe ua norpaxnoj crpaH[ paqyHa 41?0 41 38 41 56

7.

'i
a) Kop[roBaHil AyroBHr4 cafiAo pa,4yHa (5a +
6a-66)>0 4121 4139 4157

6) ropuroaaxn norpaxHil can4o pavyna (56 -
6a+66)>0 4122 41 40 4'1 58

8 a) npouer na 4yroexoj crpaHh paqyHa 4123 41 41 41 59

6) npouer na norpaxHoj crpaHil paqyHa 4124 41 42 4 160

V a) 4yroeHu caflAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4125 41 43 41 61

6) norpaxHu caflAo paqyHa
(76-8a+86)>0 4126 41 44 I, uaz

h
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333]ililr,tt 334 ra 335

, .-,:,,,1::

aodl

i,
l".r

idii6hqra unn ;y6rrll; ;6r..''
ocHoBy ygena y ocranoii,r ,

go6urxy xnra ry6r,rrry."" 
-,

npugpyxexnx apyuraEii l

-t

it ::,:::: [o6ht{l,t utt 14

.no ocHoBy
l,rHOCTpaHOr

noinoealba u

'rnqSFgIyHi,
)rHaHc!4lcK14x
raseeu-rraja

,i:., 12,:, 13 ,i 14

1

noqeTHo cTabe npeTxoAHe roArHe Ha

aax 01.0'1. llri iiit

a) AyroBHr,r canAo paqyHa 41 63 4181 41 99

o) norpaxHil canAo paqyHa 4164 4182 4200
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,;. ..,,,1ii

a) r4cnpaeKe ua gyroexoj crpaHil paqyHa 4165 41 83 4201

6) ncnpaare xa norpaxnoj crpaura
DaqvHa

41 66 4184 4202
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a) KoprroBaHu AyroBHr4 caflAo par{yHa (1a
+2a-26\>0 4167 4185 4203

o) KopnroBaHh noTpaxHu caflAo paqyHa
(16-2a+26)>-0 41 68 41 86 4204

4
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a) npoMer xa 4yroeuoj crpaHu paqyHa 41 69 4187 4205

6) npouer Ha norpaxxoj crpaHil paqyHa 4170 41 BB 4206

5.
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a) AyroBHr4 canAo pavyHa
(3a+4a-46)>0 417 1 4189 4207

o) noTpaxHu canAo paqyHa
(36-4a+46)>0 4172 41 90 4208

b.

l,'lcnpaexa MarepxjanHo sxavajxnx
rpeuJaKa r,r npoMeHa
paqyHoBoacTBeHr,tx no'|uTl,|Ka
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a) ucnpaBKe Ha AyroBHoj cTpaHh paqyHa 4173 4191 4209

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoj crpaHu
DaqvHa

4174 4192 4210
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a) KopuroBaHu AyroBHl4 caflAo paqyHa (5a
+6a-66)>0 4175 41 93 4211

6) ropuroaanu norpaxHu can4o paqyHa
(56-6a+66)>0 4176 4194 4212

8.

Ilpouexe y reKyhoj roAxHr,l l

:

a) npoMer na gyroanoj crpaHh paqyHa 4177 41 95 4213

6) npon,ter xa norpaxnoj crpaHil paqyHa 4178 41 96 4214

o
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rexvhe rosune ,ti ,1

'
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a) AyroBHl4 cafiAo pa\ryHa
(7a+8a-86)>0 4179 4157 'i 4215

6) norpaxHu can4o paqyHa
(76-8a+BO)>0 41 80 41 98 4216
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pacnonoxHBr,rx 3a npoAaly
1 ..2.,' 15 16 17

1
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a) AyroBHr4 caflAo paqyHa 4217
4235

2 8.894
4244

6) norpaxHn caflAo paqyHa 4218

2.

14cnpaBxa MareptrjanHo rnauajnrx
rpeuaKa lt npoMeHa
pa"y"otog"i"eH,nx nor r,rrlirKa

"riil'

a) ilcnpaBKe na 4yroeHoj crpaHil paqyHa 4215
4236

56.343
4245

6) ucnpaexe na norpaxxoj crpaH.4 paqyHa 4220

Koprroeato noqerHo cralbe
nperxofiHe roAxHe Ha AaH 01.0'1. _

:l ,

a) xopnroaaHu AyroBH!4 can4o pavyHa (1 a
+2a-26\>O 4221

4237

85.237

42466) ropnroaaHu norpaxHil caflAo paqyHa
(16-2a+26\>O 4222

I

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHh paqyHa 4223 4238

6.384
4247

6) nporvrer Ha norpaxuoj crpaHn paqyHa 4224

5.

Crarre xa Kpajy nperxoAHe roAltHe
31.12._
a) AyroBHr4 canAo paqyHa
(3a + 4a -46) > 0

42?5
4239

78.8s3
4248o) noTpaxHil canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 422t3

6.
it,

a) ilcnpaBKe Ha AyroBHoJ CTpaHu paqyHa 4227
4240 4249

6) ucnpaaxe Ha norpaxroj crpaH[ paqyHa 4228

7.

Koprroeaxo no:9lH.o cralbe reKyhe
roAhHe Ha gar 01.01. _
a) Kopr4roBaHu AyroBHr4 can4o pavyna (5a
+6a-66)>0 42?9

4241
78.853

4250o) KopuroBaHn noTpaxHM caflAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4230

8.

Il pouexe y re[yhoj 

- 

roA]tHl,t

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHil paqyHa 4231
424

4,396
4251

6) npouer ra norpaxHoj crpaHil paqyHa 4232

v.

Grarue xa rpajy reryhe roAtrHe
31.12.

a) AyroBHh canAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4233

4243 74.457 42526) norpaxnra canAo paqyHa
(76-8a+86):0 4234
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Oqpa3aq nponucaH llpaennHuxou o caApxtiHr4 n Qopura o6pa:ar1:r cl,r,liarr,rri::xr,rx ,l3BeuraJa 3a npr8peAHa ApylurLr
("Cnyx6enra rflacHnK PC", 6p. 9512014 tA 144/2014)
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1. onuTE 14HooPMAIIl4JE

nyTHl4K AA HOB]4 CAA ( y AalbeM reKcry ,,,{pyuJtBo" ) je ocHoeas o 24. anpuna 1991. ro4rHe.

fipyrurao je oprannsoBaHo Kao jaeno axquoHapcxo ApyuJrBo il perhcrpoBaHo je xo4 Areuqnje sa

nphBpeAHe perilcrpe peuelbeM 6p. 5A 6tL36/2005, Axqrajarvra .Qpyu:raa ce oA 4aHa 0L'06.2009'

roAHHe rpryje Ha eax6epaancKoM rpxt4ury Seorpa4cxe 6epae.

OcHoeHa 4enarnocr,QpytlJrBa je Xorenra n c^nqa+ cnneu:raj ( 5510 ).

Ce4rure ApyrurBa je y Hoaorvr Cagy, yarr4a lzlaraje Orruanoerha 6p.24.
Marh.f r-f 14 6poi ,Qpyurrea je 08240523 a nopecxr n4enrnQrxaqiloH14 6poj100720542.

ocH oB E 3A CACTABTbAI-bE 14 n PE3EHTAq[Jy ot4 HAHC hJCKl4X 1438 E IjJTAJA

Ocxoee 3a cacraBrbax'e Srnaxcrjcxrx nseeuraja

ONnaHcnjcxn naaerurajn .Qpyruraa cy cacraB.rbeHh y cKnaAy ca 3axouonn o paqyHoBoAcrey (Cnyx6eHr

rnacHr,16 PC,6p. 62/2OL3l r ApyrrM paqyHoBoAcrBeHrM nponhct4Ma xojr ce npranneruyjy y Peny6nrqn

Cp1ujn.
Ha ocnoay 3axona o paqyHoBoAcrBy 14 peenzuju, npaBHa nn\a v1 npeAy3erHtar1ra y Peny6n n4v Cp6niu

cy y o6aeeara ga sofeme noc.fioBHt4x Krbnra, nph3HaBalbe il npoL{eFbtlBaFbe hMoBl4He r o6aaeea,

nphxoAa r pacxoAa, cacraB.rbaFbe, nprKa3rBaFbe, AocraB.rbaFbe il o6eao4aruraarue $uuaHcuicxux
rsaeuraja BpuJe y cuaAy ca 3aKoHcKonn ra npoQeciloHarHoM perynarilBoM, xoja nop,pa3yMeBa Oxenp

3a nprnpeMaFbe r npilKa3ilBaFbe $nHauCnjCxrx raoeu:raja (,,OKarp"), Mef yuapo.que

paqyHoBoAcrBeHe craHAapAe (,,MPC"), oAHocHo MebyHapoAne craHAapAe $nHaHcnjcxor

il3BeuraBaFba (,,MCOh") , Kao t ryMaqeFba xoja cy cacraBHh Aeo craHAapAa'

flpeeo4 Oxarpa, MPC, MCO]4 il ryMatlelba, h3AarHX oA crpaHe O46opa 3a ruefyHapo4ne

paqyHoBoAcrBeHe craHAapAe r Konnrrera 3a ryMaqeFba MebyHapoAHt4x craH,qap4a QnHaucrjcxor
il3BeuraBalba, yrapfyje ce peueFbeM MnHucrpa QrHaHcraja ra o6jaoruyje y Cnyx6euonn raacnnxy PC,

[lpnaoxent QranaHqajcxn raaeulrajn ce Mory cMarparh $rnaxcnjcxrnn ueeeurajrMa cacraB/beHilM y

carnacHocn4 ca MCO]4 r MPC.

fl peaexraqrja Qr,rxanoajcxnx raeeutraja

Onnancrajcxn usaeulrajn cy npilKa3aHn y Qoprvrary nponhcaHoM flpaarnHrxoM o caAplKr4uu ra $opnnr'r

o6pasaqa Snuancnjcxrx raaeuraja:a np14BpeAHa ApytllrBa,3aApyre, Apyra npaBHa nhL{a v

npeAy3erHnKe (Cnyx6enra r,nacHnx PC, 6p. L14/2006, L1912008,9/2009 u 4/2010).

Ouuancrjcxn naeeurajr cy ilcKa3aHil y xulbaAaMa AnHapa (PCA), oct4M yKonilxo Huje 4pyravrje
HaBeAeHo. ,Qranap npeAcraB/ba 3BaHrqHy rsaeu:rajuy Banyry y Peny6nra4ra Cp6niu.

PauyxoaogcrBeHta MeroA

OnHaucrjcxn naeeurajr cy cacraB/beHn no Mero4y npao6urHe Ha6aaHe BpeAHocrl4, octlM yKonilKo

MCOI4 ne raxreoajy gpyravrajra ocHoB BpeAHoBaba Ha HaqilH onhcaH y auavajHrm paqyHoBoAcrBeHhM

nonilTrKaMa.

Ha.teno cranHocrr nocroBarba

Ornaxcnjcxn rsaeurajr .{pyu:rea cacraB,rbeHil cy Ha ocHoBy Haqe/ta cranHocrl4 nocnoBaFba.

2.
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Ynopegnr noAaq,x

O4pefeHn noAaqn aa 20L6. roAilHy cacraB/beHn cy y carnacHocrn ca MCO[4 yr MPC, na ce h3Bpulhno
npilKa3hBaFbe KoH3t4creHrHo ca noAaqhMa sa 2OI7 . roAhHy.

,{pyLureo jey 20L7. ro4ttHvl KopilroBa,no ry6maxpanujnx foAHHa. (Beaa Hanonneua Kanrran)

3. nPErnE.q3HAqAJHl4XPAqyHOBOACTBEHI4Xno.nhTrKA

H emarepnjanHa ynaralba

HennareprjanHa ynaraFba ce rnrqrjanHo nph3Hajy no Ha6aonoj BpeAHocrut. Haxna4Ho BpeAHoBabe
nennareprjanHhx ynaraFba BpuJti ce no xa6asnoj epe4Hocrr ynnaroenoj 3a hcnpaBKy BpeAHocrH no
ocHoBy aMopril3aqilje r eeexryalue ry6rrxe no ocHoBy yMaruerua BpeAHocn4.
Annoprraaqnja ce o6pavyHaBa Ha na6aeny BpeAHocr, npilMeHoM nponopqiloHa.nHor MeroAa,

llprnnerueHe crone aMopvaau,nje 3a HeMarepiljanna ynararua cy clegehe:

Ynararoa 25%

Hexperxrxe, nocrpojerua r onpeMa

Hexpernrue, nocrpojerua I onpeMa ce nuvttlnjanno nprasnajy no xa6asHoj ape,4Hocla, oAHocHo no
qeHr KoulraFba 3a cpeAcrBa nspafeHa y concrBeHoj pexujn. Ha6aairy BpeAHocr vnHr $axrypHa
BpeAHocryeehaua 3a cBe rpoLlJKoBe xojr ce Mory AilpeKTHo npilnilcafl,r 4oaoferuy oBt4x cpeAcraBa y
cra Fbe QyH Kr_ll4oHan He n pil npa BHocTl4.

HaxoH noqerHor npH3HaBa$a, HeKperHkrHe, nocrpojerua h onpeMa ope,qHyjy ce no Ha6aanoj
BpeAHocrt4 ynnarueHoj 3a KyMynhpaHy ilcnpaBKy BpeAHocl4 no ocHoBy aMopril3aLt,t4 je u n eBeHrya,nHe
KyMynhpaHe ry6nrxe no ocHoBy yMaFbeFba BpeAHocrl4.

Annoprraaq,nja HexpernrHa, nocrpojelba il onpeMe ce il3paqyHaBa npilMeHoM nponopllr4oHanHe
MeroAe y roKy npoqebeHor Kopr4cHor BeKa ynorpe6e cpe,qcraoa, y3 nphMeHy cne4ehrx crona:

3rpa4e 1,80%
Sojnepr 14 ocrana onpeMa 3a 3arpeBarue n,00%
Onpenna 3a npeHoc 14 At4c. ron,eHeprraje LI,00%
Arperarn L2,50%
Co6Hra nanneuraj y xorenilMa oA ApBera Lt,o0%
Co6nu Hanneulraj y xorenilMa oA ocranor
nnarepnjana 1.0,00%

Hameurraj 3a pecropaHe oA Merana r0,oo%
Hanaeu:raj 3a pecropaHe oA ApBera LI,00%
HameuLraj 3a pecropaHe oA n.nacrilKe il
ocra.nor nnareprjana L2,50%
nanneuraj y Kyxl4lbx oA ApBera 1_0,00%

Hanneuraj y Kyxr4lbn op, emajna ls,00%
onpeMa 3a npoh3BoAt-by 14 r{yBaFbe xpaHe 15,00%
Cepencno nocyf e oA Kpr4crana 12,50%
Onperua aa xaaf erue 1.2,50%



Peqenqrjcxr nynroBt4 LO,OO%

Meranun opMaHh 3a APafolleHocrl4 10,00%

nycre plt,MoHTaxHe cayH e/ 6nn.ct o nowrt u Ap 5,000/o

[apHnrype n ocratn HaMeura1 3a ceAeFbe,

MauilHe 3a npaFbe nocyf a n PY6ma 1,5,00%

vc14cn Baqil 20,00%

Ocrana HenoMeHyra onpeMa t4.30%

flyrunvxr ayromo6rnu L5,50%

TeneOoscxn anaparr 10,00%

Knnnna ypebajn 16,50%

flehn r Apyra onpeMa 3a 3arpeBarue 12,50%

KaHqenaprajcKt4 H aMeuraj o4 4paera 12,50%

KaxqeaaprjcKfi HaMeulraj oA Merana 1,0,00%

EaexrpnvHe nncahe MaulrHe t4,30%

MexaHnqxe nncahe MauilHe 12,50%

PavyHapr il ocrana onpeMa aa o6Pa4Y

noAaraKa 20,00%

Onpenna 3a yMHox(aBa Fbe L4,30%

TB r mysrvxil anaparh 1,2,500/o

Ocrana HenoMeHyra onPeMa LL,00%

O6paqyg annoprnsaqnje noqilFbe oA HapeAHor Meceqa y oAHocy Ha Mecell y xojem je cpe4crao

craB.rbeHo y ynorpe6y. AnnoprrsaqhoHe crone ce peen4rpajy ceaxe roAhHe paAV o6pavyna

aMoprh3aqnje xoja oApalKaBa crBapHn yrpouaK oBl4x cpeAcraBa y ToKy nocnoBaFba il npeocranil

HaMepaBaHil BeK Fbt4xoBor xopnuherua.

Cpe4crao ce ncKFbr4)KaBa il3 eBnAenrlnje y MoMeHry oryferua vtnv ylonvllo ce He ovexyjy 6y4yhe

eKoHoMcKe Kopt4cl4 o4 ynorpe6e r9r cpeAcrBa. Ao6u\n unu ry6nqu no ocHoBy npOgaje vnt ornttca

cpeAcrBa (xao paannxa raanelly Hero npo4ajHe BpeAHocrt4 t4 Kt-bhroBoAcrBeHe ape4nocrra) npnaHajy ce

y 6nnaHcy ycnexa o4roeapajyher nepnoAa'

HxsecrrquoHe HeKPerHhHe

hHeecrnqroHe HeKperHilue o6yxearajy uexpernuue xoje fipyuLrao ns4aje y 3aKyn vnu Ap>xtt paryA

yaeharua BpeAHocrl,l Ka nilTa.na.

14nrqnjaaHo npil3HaBaFbe hHBecrill-{noHhx HeKperHhHa Bpu14 ce no Fbl4xoBoj na6aenoj BpeAHocrh ilnh

qeHr Korura15a. Ha6aeHy BpeAHocr vrHr QaxrypHa BpeAHocr yeehaua 3a cBe rpotxKoBe xoje ce nnory

AilpeKrHo npiln7caril 4oaof eroy oBr4x cpeAcraBa y craFbe QyHKl-liloHanHe npilnpaBHocrl4'

HaxoH noqerHor npil3HaBaFba ilHBecrnlu4oHe HeKperHhHe ce BpeAHyjy no no Ha6aaFloj epe4Hocrr

ymaroeuoj 3a KyMynrpaHy ncnpaBKy BpeAHocrH no ocHoBy annoprraaqrje v 3a eBeHryanHe

KyMynhpaHe ry6rarxe no ocHoBy yMaFbeFba BpeAHocrr4.

3anrxe

3anrxe ce epe4nyjy no" Ha6aBHoj BpeAHocn4, oAHocHo LleHh xoura|ba, nnu Hero npoAajHoJ

BpeAHocn4, y 3aBhcHocrn xoja je nrxa.
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Ha6aana BpeAHocr yxruyvyje BpeAHocr no Qaxrypra p,o6aaruava, yBo3He Aax6rne, rpaHcnoprHe
TporxKoBe r Apyre 3aBhcHe rpourKoBe na6aexe. L{eua xou:rarua o6yxeara rpor.uKoBe AilpeKrHor
marepnjaaa, ra,ilpeKrHor paqa A HHAr4pexrHe rpolJJKoBe npoLl3BoAFbe. TpoLuxoer cy yK,rbyqeHil y LleHy

Koltlrarba Ha 6asil HopManHor creneHa ncxopr,rLuheuocrn KanaqilTera, He yxruyvyjyhr rporuKoBe

KAMATA.

Hero npo4ajHa ape4Hocr npeAcraB/ba BpeAHocr no xojoj 3a.flnxe t'nory 6vttr'r npoAare y HopManHilM
ycnoBHMa noc.noBaFba, HaKoH yMaFbeFba 3a rporuKoBe npo4aje.

06pavyx n3na3a 3anvlxa yrepfyje ce MeroAoM npoceqHe noHAephcaHe LleHe.

Vma roerue BpeAHocrh 14MoBrHe

Ha 4an cBaKor 6unasca crarua, ..[pyureo npercnrryje KFbHroBoAcrBeHy BpeAHocr caoje marepnjanue r
nennareprjanHe hMoBHHe ga 6n yrBpArno Aa nil nocroje ran4r,rxa4raje 4a je 4ou.rno p,o ry6rrxa no

ocHoBy yMaFbeFba BpeAHocl4 HMoBilHe, Vxonilxo raxee ru4rxaqnje nocroje, npoqeruyje ce

HaAoKHaAilBr4 N3Hoc cpeAcrBa pa 6n ce Morao yrBpAr,in4 eBeHryanHh ry6nrax. Axo Hnje moryhe
npoqeHilTr4 HaAoKHaAHBvl v3Hoc noje4rxor cpeAcrBa, ,{pyu:reo npoqeruyje HaAoKHaAfiBvi v3Hoc
je4uHuqe xoja reueprue HoBaL{, a xojoj ro cpeAcrBo nphnaAa.

Ha4oxHa4nea BpeAHocr je Hero npo4ajHa qeHa Hnh BpeAHocr y ynorpe6r,r, 3aBhcHo oA rora xoja je

sHUa. 3a norpe6e npoqeHe BpeAHocnl y ynorpe6u, npoqeFbeHh 6y,qyhn HoBqaHil roKoBh 4rcxoHryjy
ce p,o caAaulbe BpeAHocrh npr4MeHoM AhcKoHrHe crone npe onope3ilearua xoja oApaxaBa caAauFby

rplxr4rxHy npolleHy BpeMeHcKe BpeAHocn4 HoBqa 3a pil3hKe cneqra$nvHe 3a ro cpeAcrBo.

Axo je npollebeH HaAoKHaAilBtA vl3loc cpeAcrBa (nnn legunnqe xoja reHepilue Hoaaq) MaFbh oA

KFbhroBoAcTBeHe BpeAHocTr4, oHAa ce KFbilroBoAcTBeHa BpeAHocT Tor cpeAcrBa yMaFbyJe Ao
HaAoKHaAilBor n3Hoca. fv6n\n oA yMaFbeFba BpeAHocr4 npraaHajy ce oAMax Kao pacxoA, ocHM axo
cpeAcrBo nperxoAHo anje 6uno npeAMer peBanopil3aqrje. Y rom cnyvajy 4eo ry6r,rrxa, Ao H3Hoca

peBanopil3aqnje, nprauaje ce y oKBr4py npoMeHa Ha Kanilrany.

{Dr xaxcrjcxr,r 14HcrpyMeHTh

Kna cu $u x o t4ujo S una ucuj cxu x u Hcm py MeH a m a

OnHaucrjcxa cpeAcrBa yxruyvyjy AyfopoLrHe QnuaHcrjcxe n.nacMaHe, norpaxhBaFba il KparKopoqHe

$rHaHcnjcxe n.nacMaHe roroB14Hy n roroB14HcKe eKBhBaneHre, ,Qpyurrao xraoaQrxyje Qrananoajcxa
cpeAcrBa y HeKy og cne,qehnx xareroprja: cpeAcrBa no $ep BpeAHocr4 xpo: 6nnaHc ycnexa,

ruaecrnqrje xoje ce Apxe Ao 4ocneha, KpeAhn4 (sajmoera) il norpaxhBaFba il cpeAcrBa pacnonolxilBa

sa npo,qajy. KnacrQrxaqnja taeucu oA cBpxe aa xojy cy cpeAcrBa creqeHa. Pyxoao,qcrao lpyLuraa
yropfyje xnacrQrxarlnjy Snaancujcxrx cpe4craBa nphnhKorta vauqwjanuof nph3HaBaFba.

Onnaucnjcxe o6aeese yxruyvyjy AyropoqHe $ruaHcnjcxe o6aBe3e, KparKopoqHe $nuarcrjcxe
o6aae3e, o6aaese h3 nocnoBaFba il ocrane KparKopoLrHe o6aeese. ,{pyu:roo xnacrQr,rxyje $nHaHcrjcxe
o6aaese y ABe Kareropnje: o6asese no Qep BpeAHocn4 xpoa 6nnauc ycnexa il ocrane $r,ruaucrjcxe
o6aaese.
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Memod eQexmuexe KoMome

Mero4 eQexrreHe KaMare je rvrero4 il3par{yHaBaFba aMoprl430BaHe BpeAHocrr QnHaHcrjcxor cpegcraa

rnn QuuaHcrjcxe o6aae3e h pacnoAene npilxoAa oA KaMare il pacxoAa oA KaMare roxoM o4pefeHor

nepiloAa. E$exrreua KaMarHa crona je KaMarHa crona xoja raqHo Aucxonryje 6ygyhe roroBl4HcKe

hcnnare h.nil npilMahba roKoM oqeKilBaHor poxa rpajarua QraHanoajcKor ilHcrpyMe+ra vlnu r4e je

nphK,naAHo, ToKoM xpaher nept4oAa Ha Hero KlbrroBo4croeHy BpeAHocr $rauaucnjcKor cpeAcr3a unw

Suuaxcnjcxe o6aeese.

flpuxo4r ce npnanajy na 6asn e$exrnaHe KaMare 3a AyxHiltlKe ilHcrpyMeHre, n3y3eB 3a oHe xojn cy

hcKa3aHil no $ep BpeAHocn4 xpos 6rnaHc ycnexa.

fomoeuna u eomoeuHcKu eKeueoneHmu

f1o4 roroornoM h roroBl4Hcxt4M eKBilBa.neHTilMa noApa3ynneeajy ce HoBaLl y lnarajau, cpeAcrBa Ha

rexyhnm il AeBil3Hr4M palryHhMa Kao il KparKopottH14 Aeno3hrt4 Ao rph MeceLla xoje je moryhe naxo

KoHBeproBarh y roroBt4Hy ra xoju cy npeAMer 6eauavajHor ph3ilKa oA npoMeHe BpeAHocrl4.

tiluuaxcujcxa cpedcmea no Qep epednocmu xpoa 6unouc ycnexa

QrnaHcrjcxa cpeAcrBa no $ep BpeAHocl4 xpoa 6nnaHc ycnexa ce oAHoce Ha cpeAcrBa xoja ce Apxe
paAil rproBarua, <DrsaHcnjcxa cpe4crBa ce xnaoaQnxyjy y oBy Kareropnjy yrnaanoM aKo cy creqeHa

paAn npoAaje y 6aracxoj 6y4yhnocTla. p,epuearn cy raxofe KarerophcaHh Kao cpeAcrBa paAil rproBaFba

h3y3eB yKonrKo Hr4cy Ha3HaqeHh Kao AeprBarh paAn xeuilHra. Cpe,qcrea y oaoj xareropnjn ce

xnaoa$nxyjy y oKBnpy o6prue hMoBhHe.

OnnaHcnjcxa cpeAcrBa xnacrQrxosaHa Kao cpeAcrBa no $ep BpeAHocrl4 xpoa 6nnaHc ycnexa ce

rHnqnjanuo npraenajy no Qep BpeAHocr4, a rporxKoBti rpaHcaxrlnje KFbl4)Ke ce Kao pacxoA. Ao6nqn

unn ry|nqu xojra nacrajy ycneA npoMeHe Qep ape4nocrl4 cpeAcrBa npraxasyjy ce y 6vnaucy ycnexa y

oKBripy OcTa/tilx npnxgAa H pacxoAa y neproAy y KoMe cy Hacranil, llprxo4lt oA A14B'lAeHAH Ha oBa

cpeAcraBa npraaHajy ce y 6raaHcy ycnexa y oKBr4py ocra,nilx npilxoAa il pacxoAa, Kao Aeo go6wxa unn

ry6rrxa Hacraror npoMeHoM $ep ape4uocrl4 cpeAcrBa'

K pe d u m u (eaj rvtoeu ) u nom pa*ueo,bo

florpaxnaarua oA Kynaqa, KpeAilr14 (sajmoen) il ocrana norpalKilBaFba ca QfiKcHl4M AnA oApeArBl4M

nnaharunnna xoja ce ue xorrpajy Ha aKrLrBHoM rpx14ury xnaoaQlrxyjy ce Kao KpeAhrl4 (aajnnoen) ra

noTpaxHBaFba.

Kpe4n1,r h norpalKhBaFba BpeAHyjy ce no aMoprn3oBanoj epe4nocrt4, npilMeHoM MeroAe e$exrrene

KaMare, ymarueuoj 3a yMaFbeFbe BpeAHocn4 no ocHoBy o6eaapef erua. flpraxo,q oA KaMare ce npr:Haje

npilMeHoM MeroAa eQexrnaue KaMare, ochM y cayvajy KparKopoqHtax norpa]KilBaFba/ rAe nph3HaBaFbe

nprxoAa oA KaMare se 6u 6uno mareprjanuo sHavajHo.

tDuxancujcxo cpedcmea pacnonoxcueo ea npodajy

<DrHaucrjcxa cpeAcrBa pacno/loxl4Ba sa npogajy cy

pacnonoxr4Ba 3a npoAaiy n nucy xnacn$nxoaaHa

HeAepilBarilBHa cpeAcrBa xoja cy Ha3HaqeHa Kao

xao SrHaucnjcxa cpe4crBa Ha3HaqeHa no Qep
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BpeAHocrlr xpos 6nnaHc ycnexa, rHaecrrqr,rje xoje ce Apxe Ao 4ocneha v Kpeqrlrtl (sajmoara) r
noTpalKn BaFba.

Haxon nor{erHor npr43HaBaFba, $rxaHcrjcxa cpeAcrBa pacnonoxilBa 3a npoAajy npraHajy ce no

rurxoeoj Sep epe4uoctn. lo6nqn nnu ry6ut1u Hacranv no ocHoBy npoMeHe $ep epegHocrr npra:uajy
ce y oxBr4py npoMeHa Ha Kanhrany, Ha paqyHhMa Hepea,nil3oeaunx go6vrraKa il ry6nraxa no ocHoBy

xaprnja oA BpeAHocrn. Vnnaroeroa aa ry6rrxe no ocHoBy o6esapefieFba BpeAHocrn ce npraaHajy

AnpeKrHo y 6raaaricy ycnexa. Y cnyvajy npo4aje Sunaucnjcxor cpeAcrBa pacnonolxr4Bor aa npo,qajy nnr,r

rpajror yMaFbeFba BpeAHocrr4, KyMynarhBH14 4o6nrax unu ry6utax, nperxoAHo nph3Har y oKBhpy

KanilTa.na/ npeHoch ce Ha npnxoAe n pacxoAe nephorqa.

Oep ape4uocr QruaucrjcKilx cpeAcraBa ce y Haqeny yrapfyje npeMa rpxruHoj BpeAHocn4 ocraapeHoj
xa Seorpa4cxoj 6epsra Ha AaH 6unanca craFba.3a cpe4craa sa xoja ne nocrojr aKrhBHo rpxrLure, $ep
BpeAHocr ce yrapfyje xopruherueM rexHhKa npoL{eHe. TexHrxe npol{eHe o6yxaarajy xopnLuherue

nocneAFb14x He3aBilcH14x rplx14lrHHX rpancax4rja narvrefy o6aaeureFrhx, Bo.rbHilx crpaHa, aKo cy

AocrynHe, nopeferue ca aKryenHoM $ep ape4Horuhy Apyror rHcrpyMeHra xojr je y auavajHoj nnepu

ncrv n a+anvgy AHcKoHToBaHor roKa roroBilHe. Cpe4crea aa xoja ne nocrojr aKrhBHo rpxr4lrlTe h 3a

xoja Hraje nnoryhe peanHo yrBpAhn4 $ep epeAFrocr epe4nyjy ce no Ha6aenoj ape4Hocrr, ynnarueHoj ea

eBeHryanHe KyMynilpaHe ry6rarxe no ocHoBy yMaFbeFba BpeAHocl4.

Vrvtarcerca epedxocmu Sunancujcxux cpedcmaea

Ha .qau cBaKor 6nnaHca craFba ,Qpyurao npoqeruyje Aa nil nocroje o6jexlaonil Aoxa3il p,a je 4ouno 4o
yMaFbeFba BpeAHocrH r4MoBilHe SruaHcrjcxor cpeAcrBa vnv tpyne $uuaucnjcxNx cpe4craaa (ocNrur

cpeAcraBa hcxa3aHnx no $ep BpeAHocn4 xpos 6n,nauc ycnexa). O6eaapeferue SNHanorjcxnx
cpeAcraBa ce Bplxrl xa4a nocroje o6jexrraaur AoKa3h Aa cy, Kao pe3ynrar je4Hor vnv BVwe 4oraf aja

xojra cy ce Aecttnn HaKoH noqerHof npil3Haoarua $uHaHoajcxor cpeAcrea, npoL{eFbeHh 6ygyhh HoBlraH11

TOKOB]4 CpeACTa Ba H3MeFbeHh.

O6eaepeferue (ncnpaaxa ape4nocrr) norpaxnBarba Bpurh ce HHAr4peKrHo 3a H3Hoc AocnenHX
norpaxllBalba xoja Hilcy HannaheHa y o4pefeHom nepiloAy oA AaryMa 4ocneha 3a nnaharue, a

AHpeKrHo axo je neuoryhHocr Han.nare H3BecHa il AoKyMeHroBaHa. flponnexe Ha paLryHy hcnpaBKe

BpeAHocl4 norpaxilBaFba eBHAeHrilpajy ce y Kopr4cr vnt Ha reper 6rraHca ycnexa. Hannara

ornilcaHhx norpaxilBaFba xFbr4xr ce y 6ranaxcy ycnexa Kao ocranh npfixoA.

O6esepeferue axqnja, xnacnQrxoeaHilx Kao QrHanoajcxa cpeAcrBa pacnonoxhBa:a npo4ajy, xoje ce

ne xonapajy Ha Seorpa4cxoj 6epsra BpuJh ce y cayvajy sna,iajnor ilnh AyrorpajHor nap,a $ep ape,qHocrr

nocMarpaHe axqrje IcnoA FbeHe KFbhroBoAcrBeHe BpeAHocn4. llperxo4xo npil3Harh pacxoA14

o6eaapeferua no oBoM ocHoBy ce He yKilAajy xpor 6unauc ycnexa. Ceaxo HaKHaAHo noaeharue Qep
BpeAHocl4 ce npn:Haje ALlpeKrHo y oKBhpy Kanr4ra,na.

cDunancujcxe o6aeese no $ep epedxocmu xpoe 6unauc ycnexo

Oruaxcujcxe o6aaeee no Qep BpeAHocl4 xpoa 6rnaHc ycnexa ce oAHoce Ha o6aaese xoje ce 4pxe
paAil rproBarua. Onnancrajcxe o6aee3e ce K/racrQuxyjy y oBy xareropnjy yrnasHoM aKo cy Hacrane
paAil noHoBHe KynoBilHe y 6nncxoj 6y4yhnocla..[,epuaarr cy raxofe Karerop[caHu xao o6aae3e paAr
rproBaFba h3y3eB yxonIKo H14cy Ha3HaLreHh Kao F,epilBaril paAil xeUrHra. O6aaese y oeoj xareropltjn
ce xnacr$rxyjy y oxanpy KparKopor{Hr4x o6aaera.

OnHaucrjcxe o6aeeae xnacuSnxosaHe Kao o6aaese no $ep BpeAHocrH xpoa 6rnanc ycnexa ce

rxuqrjanxo npnsnajy no Qep BpeAHocm, a rporuKoBh rpancaxr4rje KFbilxe ce Kao pacxoA. Ao6nqu
nnu ry6nqn xojr Hacrajy ycnerq npoMeHe Qep apeAFrocril o6aeega npraxaayjy ce y 6raaHcy ycnexa y
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oKBt4py ocra/lhx nprxoAa t4 pacxoAa y nepnoAy y KoMe cy Hacranh. Pacxo4n no ocHoBy KaMara Ha oBe

o6asese npnsxajy ce y 6rnaucy ycnexa y oKBr4py ocranilx npilxoAa h pacxoAa, xao Aeo go6utxa vtnvr

ry6urxa Hacra/tor npoMeHoM $ep ape4nocril o6aeege.

Ocmone Quxancuicxe o6aeese

Ocraae QruaHcrjcxe o6aee3e, yxruyvyjyhra o6aaese no KpeAhrl4Ma, uanquianHo ce nph3Hajy no Qep

B peAHocrr4 n p14M.rbe H rx cpeAcra Ba, yMa FbeHe 3a rpolu KoBe rpa nca xqnje.

Haxou noqerHor npil3HaBaFba, ocrane Qunaucnjcxe o6aaese ce ape4Hyjy no aMoprl430BaHoJ

BpeAHocrl,t xopruhereM MeroAa e$exrtaene KaMare. Tpouax no ocHoBy KaMara ce npnaxaje y

6rnaucy ycnexa o6pavyncxor nepiloAa.

Pesepercara

pesepancarua ce nph3Hajy r apue xa4a n(pyLurBo ilMa caAauFby o6aaeay (aaxoHcxy rnr yroaopeHy),

xoja je pe3ynrar npounhx ,qorafaja, il KaAa je aepoaaruo 4a he oAnns pecypca xojr craapajy

eKoHoMcKe go6vttvt 6rrr norpe6aH Aa ce v3Mnpn o6aeesa u RaAa ce il3Hoc o6asese Mox(e noy3p'aHo

npolleHrril. Pesepercarua ce nprsxajy aa 6y4yhe noc/loBHe ry6rrxe.

Peaepencarua ce BpeAHyjy no ca4auLruoj BpeAHocrl,t oqeKHBaHilx HoBqaHilx orynBa, y3 npHMeHy

AhcKoHTHe crone npe onope3ilBaFba xoja oApalxaBa nocrojehe rpxl4lllHe ycnoBe il eBeHryanHe

cneqr$rvne pH3ilKe noBe3aHe ca noreHlp4janHon o6aeegonn aa xoje ce npranaje pe3epBhcaFbe.

noaehaFbe pe3epBhcaFba ycneA npoTeKa BpeMeHa ce npnlHaje Kao pacxoA no ocHoBy KaMara.

Iloper xa go6urax

Texyhu nopeg

flopes na 4o6urax npeAcraB/ba naHoc xoju ce o6pavynasa n nnaha y cKnaAy ca nponhclaMa o

onope3rBaFby Peny6nraxe Cp6raje. KosaqHr heHoc o6ase3e nope3a ua 4o6nrax yrapfyje ce nprMeHoM

nopecKe crone oA L5% na nopecKy ocHoBl4r-ly yrepfeny y nopecKoM 6rnancy lpyuraa. [lopecxa

ocHoBHqa nphKa3aHa y nopecKoM 6naancy yxruyvyje 4o6urax npilKa3aH y 3BaHhqHoM 6unancy ycnexa

xojn ce xoprryje 3a cra/tHe pa3nuKe xoje cy 4eQnHrcaue nponncnMa o onope3uBaruy Peny6anxe

Cp6rje.

peny6nrvxr npon1cr ne npe4onfajy 4a ce nopecKn ry6nqn ra rexyher nepiloAa Mory Kophcrurv Rao

ocHoBa sa noapahaj nopeaa nnaheHor y nperxoAHilM nepiloArarvra. Mefyrura, ry6nqu nl rexyher

nep1oAa Mory ce Kopr4crr4n4 3a yMalbeFbe nopecKe ocHoBr4qe 6ygyhrx o6pavyucxnx nepiloAa/ anil He

Ayx(e oA 5 ro4nHa.

Odnoxeenu nopes

O4noxeun nope3 Ha ,qo6nrax ce o6pavyHaea xopnuheFbeM MeroAe yrapfraaarua o6aseaa npeMa

6ranaucy craFba, 3a npilBpeMeHe pa3,nilxe npoil3aune ramefy KFbhroBoAcrBeHe BpeAHocrl4 cpeAcrBa il

o6aaesa y QuHaHcrjcKrM r3Berurajnrvra n FbtlxoBe o.qroeapajyhe nopecKe ocHoBhLle xopttLuheHe y

'il3paqyHaBaFby onope3r4eor 4o6nrxa. O4aoxene nopecKe o6aaege ce nprarHajy 3a cBe onope3hBe

npilBpeMeHe pa3/14Ke, AoK ce oA,noxeHa nopecxa cpeAcrBa npraanajy y Mepn y xojoj je eepoaarno 4a

he onopesrau go6nqn 6utu pacnonoxilByr aa xopnuheroe o46nrurx npnBpeMeHilx pa3/lhKa'

O4noxenn nope3 ce o6pauyHaea no nopecKrM cronaMa sa xoje ce ovexyje 4a he ce npilMeFbilBaril y

neproAy KaAa ce cpeAcrBo peanraayje Anvt o5aeesa narunpyje. O,qloxeHr nope3 ce KFbl4x(14 Ha reper
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vnvlY Ropvlcr 6nnaaca ycnexa, ochM KaAa ce oAHoo4 Ha nosnu,rje xoje ce KFbhxe AhpeKrHo y Kopr4cr
unn Ha reper Kanilrana, n Y ronn cnyvajy ce oAnoxeHil nope3 raxolle pacnopefyje y oKBt4py Kanurana.

Ilpnrnaroa 3anocneHtax

llopezu u donpuxocu xa sopade u xoxxade eapada

V cxna4y ca nponilcrMa xojr ce npr,rnnenyjy y Peny6araqu Cp1uju,lpyurao je y o6aaesr 4a uaha
AonpfiHoce ApxaBHilM Qou4oarrraa xojrnna ce o6ea6efyje coqnjanHa cilrypHocr sanoc,neFl4x. Oee
o6aaese yxruyvyjy AonpilHoce 3a 3anocneHe Ha reper nocnoia,aBqa y h3HocilMa o6pavynarrnn no
cronaMa nponrcaHilM peneBaHTHhM 3aKoHcKr4M nponilcr4Ma. .{pyureo je, raxofe, o6aeesHo Aa oA
6pyro nnara 3anoc,neHilx o6ycraar AonphHoce v Aa vx, y ilMe 3anocAe+nx, ynlarn rlrnn QoH4oarma,
,0,onprnocn Ha reper nocnoAaBi{a ,1 AonphHoch Ha reper 3anocleHor ce KFb14}Ke Ha reper pacxo.o,a

neproAa Ha xojr ce oAHoce.

lpyurao Hrje yxruyveHo y Apyre o6nnxe neuarjcxrx n.naHoBa il HeMa HilKaKBilx o6aeesa no oBr4M
ocHoBaMa.

Omnpervtuune

V cxna4y ca 3axoHonn o paAy il KonextileHilM yfoBoponn, p,pyr.uroo rMa o6aeeay Aa 3anoc.neHoM
ucnnaru ornpeMHhHy npilnilKoM oAnacKa y neHrnjy y il3Hocy ABe npoceqHe 3apaAe ocrBapeHe y
Peny6nrrlra Cp6njn y Meceqy xojr nperxoAh Meceqy oAnacKa y neusnjy. lpyLuroo urje raapunno
aHryapcKy npolleHy caAaulrue BpeAHocn4 oee o6aeese u Hnje $opnnpano pe3epBncaFbe no roM
ocHoBy. Pyxoao4crao .[pyuroa aepyje Aa raKBa pe3epBilcaFba, yKo.nhxo 6u 6una npoLlerueHa, ne 6n
Mor.na 4a nmajy nnareprjanuo aHavajan eQexar Ha $nuancrjcKe n38euJraje,{pyu.rrsa.

Ilprxo4r,r x pacxo4l,l

flprxo4tt o4 npo4aje po6e, nporaBoAa n h3Bpr.leHilx ycnyra npraanajy ce y 6nnaHcy ycnexa noA
ycnoBoM Aa cy cB14 pv13v1ry1 vt Kopncrn npeuinil Ha Kynqa, flpr,rxo4r,r og npo4aje ce eahAeHrnpajy y
MoMeHry ilcnopyKe po6e r npoil3BoAa vnvl v3BpweFba ycnyre. llprxo4ra ce racxaayjy no SaxrypHoj
BpeAHocrlr, ynnarueHoj aa op,o6peHe nonycre il nope3 Ha AoAary BpeAHocr.
Pacxogr ce o6pavyxaeajy no Haqeny y3portHocn4 npilxoAa n pacxoAa,

lpytureo ocraapyje npilxoAe no ocHoBy npyxaFba xore.ncKhx ycnyta, yrocrrre.rbcKt4x yc^yra n no
ocHoBy 3aKynHilHa.

flpxaaxa AaBalba

lpxaena AaBaFba ce npnairajy no $ep BpeAHocrrl xaAa ce creKHe onpaBAaHa yBepeHocr 4a he ce

.{pyurao nphApxaBart,t ycnoBa noBe3aHHX ca AaBaFbHMa u p,a he AaBaFbe 6rrr npnnnrueno.

'{pxanHa AaBaFba noBe3aHa ca cpeAcrBr4na, yxruyvyjyhr semonerapHa AaBaFba, rcxaayjy ce y 6rnaHcy
craba Kao oAnoxeHil nphxoA no ocHoBy AaBaFba. Op,noxenN npnxoAl4 ce npn:Hajy y Kopt4cr 6nnanca
ycnexa roKoM KophcHor aexa rpajaua cpeAcrBa, il ro 3a o4roaapajyht4 v3Hoc aMoprh3aL{ilje, no
npnHqilny cyqe.rbaBaFba npilxoAa il pacxoAa.

ll pepavyxaaalbe crpaHe Banyre

llocroeHe npoMeHe Hacra,ne y crpanoj Banyrvl cy npepaqyHare y AilHape no cpeAFbeM Kypcy
yrapf enonn na nnefy6aHKapcxoM rpxhury AeBh3a, xojra je Baxro Ha AaH noc.noBHe npoMeHe.
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Cpe4crea r o6aeeae hcKa3aHe y crpaHoj Banyrr Ha AaH 6unanca craFba, npepaqyHaril cy y AilHape no
cpeAFbeM xypcy yrepfeHoM Ha mefy6axxapcKoM rpxhuJry AeBh3a sa raj 4an.
Hero noarrtlBHe nnl4 HerarrBHe xypcHe pa3.ru4xe, Hacra.ne nphnhKoM noc.l.toBHhx rpancaxrlrja y
crpanoj Banyru v npvnlloM npepaqyHa noar4nja 6vtnauca crarba ncKa3aHrx y crpanoj Banyrvi,
KbilxeHe cy y Kopr4cr nnn Ha reper 6rnauca ycnexa.

Hennouerapne craBKe xoje ce ape4ryjy no npilHqhny rcroprjcxor rpouKa r3paxeHor y crpanoj Banyril
npepaqyHare cy no rcroprjcxonn xypcy aaxeheM Ha AaH nnuqrjanHe rpancaxqnje.

Tpor.uxoan noeajruruu ea roa

Tpouxoen noeajurunaaFba ce oAHoce Ha KaMare h Apyre rporuKoBe xojra Hacrajy y Be3il ca

noaajnnrurearuem cpeAcraBa. Tpouxoen nosajmrunoarua xoju ce Mory HenocpeAHo npilnilcaryl
cnrLlalby, r3rpaAFbr4 vnn vspaqu cpeAcrBa xoje ce ocnoco6ruaaa sa ynorpe6y, yxruyvyjy ce y ua6aeuy
BpeAHocr nnn LleHy KouraFba ror cpeAcrBa. Octanu rpor.rKoBh nosajnnruraarua npr,rsHajy ce Kao pacxoA
nepr4oAa y KoMe cy Hacranh.

3HAi{AJH E PAI{yHOBOACTBEHE npOqEHE

Cacrae,rbaFbe $nnaHcnjcxrax rsaeu:raja 3axreBa oA pyxoBoAcroa ,{pyurea Aa Bptrl14 npoL{eHe A AoHocvl
npernocraBKe xoje Mory Aa nnnajy e$exra Ha npe3eHroeaHe BpeAHocl4 cpeAcraBa vt o6aeeza n

o6enogarurBaFbe noreHqrjanurx norpalKilBarua il o6aeega Ha AaH cacraB,rbaFba $nuaHcrjcxr,rx
nseeuraja, Kao h npilxoAa il pacxoAa y roKy rsseurajnor nephoAa. Oae npoqeue u npernocraBKe cy
3acHoBaHe Ha nperxoAHoM r,rcKycray, rexyhrnn il oqeKrBaHilM yc,[oBt4Ma noc.noBaba il ocra/rhM
pacnonoH{HBrm r,rHQopnnaqujanna Ha AaH cacraB,rbaFba $ruaHcrjcxrax nseeuLraja. Craapuu pe3ynraril
Mory Aa ce paanuxyjy oA npol{eFbeHhx h3Hoca.

Haj:Havajurja no4pyvja xoja o4 pyxoBoAcrBa aaxreaajy BprxeFbe npol{eHe h AoHor.lette npernocraBKil
npeAcTaB.'beHa cy y Aa,rbeM reKcry:

Kopncxu BeK HeKperH14Ha, nocrpojeroa ra onpeMe

flpyureo npoqeruyje npeocranh Kopr4cHl4 BeK HeKperHhHa, nocrpojerua ra onpeMe Ha xpajy caaxe
noc,noBHe roAr,rHe. l-lpoqeua KoprcHor BeKa HeKperHhHa, nocrpojerua r onpeMe je sacHooaua ua
rcroprjcxom hcKycrBy ca c.nrqHhM cpeAcrBilMa, Kao n npe,qarfeuraM TexHonouKt4M HanperKoM 14

n poMeH aMa eKo HoMcKt4x u un gy ctpnjcxrx Qa xropa.

Yxonrxo ce caAauba npoqeHa paanuxyje oA nperxoAHilx npoqeHa, npoMeHe y nocnoBHr4M Kl-bilraMa

,{pyurea ce eer4ennapajy y cxnaAy ca MPC 8,,PavynoaoAcrBeHe nonvrvle, npoMeHe
paqyHoBoAcrBeHhx npoqeHa n rpeuJKe". Oae npoqeHe Mory 4a rarvrajy nnarepujalno sHavajau eQexar
Ha KFbilroBoAcrBeHy BpeAHocr HeKperHilHa, nocrpojerua il onpeMe xao il Ha il3Hoc aMoprnsaquje
rexyher o6pavyHcxor nepiloAa.

Vnnarerue BpeAHocrl4 t4MoBh He

Ha 4au 6unauca craFba, lpyurao Bpr.uil nperneA KFbr4foBoAcrBeHe BpeAHocrrl ruareprjanHe r
uemarepnjanHe ilMoBilHe ra npoqeruyj e Aa nu nocroje rH4rxaqnje 3a yMaFbeFbe BpeAHocrH HeKor
cpeAcrBa. [lpnnrxonn npoqeFbilBa|ba yMaFbeFba BpeAHocr4, cpeAcrBa xoja roroalrHcKe roKoBe He

reHepiluly He3aBhcHo 4o4eruyjy ce oAroBapajyhoj je4ranrqr xoja reHephue HoBaq. Haxna4ne

4.



.L2.20L7.

npoMeHe y AoAe,rbilBaFby ieAhHhqh Koja reHephure HoBaL{ rnI y BpeMeHy HoBqaHilx roKoBa Mory Aa
yTl4qy Ha KFbhroBoAcTBeHy BpeAHOCT OAHOCHe hMOB14He.

Ha nocnoeaFbe.[pyu:rea y 2016. toAVHr4 je nerarnano yrhLlana cBercKa eKoHoMcKa Kph3a, npe cBefa
xpo3 MaFby rpaxby 3a npoil3BoArma r po6onn ,{pyurrea, Ycne4 rora, ,Qpyurso je raaapuhno Aera,rbHy
aqannSy yMaFbeFba BpeAHOCTh 14MOBil He.

hcnpaaxa BpeAHocrr norpax{hBa}ba

14cnpaexa BpeAHocrtt cyMr-bHB14x il cnopH14x norpaxhBaFba je ueapueHa Ha ocHoBy npoqeFbeHilx
ry6rraxa ycneA Hennoryhnocl4 Kynaqa Aa rcnyHe caoje o6aaese. [lpoqeHa pyKoBoAcrBa je aacnoeaua
Ha crapocHoi anannzu norpaxilBalba oA Kyna4a, ncropnjcxilM ornnchMa, KpeAilrHoj cnoco6uocrr
KynaLla il npoMeHaMa y nocrojehhM ycnoBhMa npo4aje. Oao yxruyvyje h npernocraBKe o 6y4yhenn
noHa[Ja]by xyna4a I oqeKnBaHoj 6y,qyhoj Hannaril. flporueHe y ycnoBilMa noc,noBaFba, Aenar+ocru vt1t4

oKonHocrl4Ma Be3aHnM aa o4pefene Kynqe Mory Aa rannajy sa nocneAilL{y xopexqrajy ilcnpaBKe
BpeAHocrh cyMfb14814x il cnopHhx norpa)KIBaFba o6elo4arueHe y nphno]KeHilM SnHaHcujcxrann
r:eeurajnma.

Cy4cxr,r cnopoBh

llpranxonn oAMepaBalba il npil3HaBarua pe3epBhcaFba h yrepfrasarua HilBoa h3.nol6eHocr',1
norexqrjannhnn o6aaeganna xoje ce oAHoce Ha nocrojehe cyAcKe cnopoee pyxoeoAcrBo .Qpyrursa
AoHocl4 o4pefeue npoqeHe. Oae npoqeue cy HeonxoAHe 3a yrapfrearue eepoaaruohe HacraHKa
HerarrBHor ilcxoAa n o4pefreaFba n3Hoca HeonxoAHof 3a KoHaqHo cyAcKo nopaBHaFbe. vcreA
hHxepeHrHe Heil3BecHocr[ y nocrynKy npoqebhBaFba, crBapnu ry6utqu Mory Aa ce pararaxyjy o4
ry6rraxa uunqujanuo yrapfenr,rx npoqeHoM,36orrora ce npolleHe xopr,rryjy xa4a.lpyureo 4ole 4o
noenx nnQopnnaqrja, yr,naBHoM y3 noApruxy l4HTepHhx crpyriHr4x cnyx6vt vnv cnorbHtx caBerHhKa.
lzlel^eHe npoqeHa Mory Aa y siravajnoj Meph yrilr{y Ha 6y4yhe noc.noBHe pe3ynrare.

O4noxexa nopecKa cpeAcrBa

O,qaoxeua nopecxa cpeAcrBa nph3Hara cy Ha cBe HercxoprLuheHe nopecKe ry6urxe Ao Mepe 4o xoje
je il3BecHo Aa je HHBo olreKilBaHilx 6y,qyhr,rx onope3ilBr4x 4o6rraxa AoBo.rbaH Aa ce
Hencxopt'tuheHr nopecKu ry1vrtqu Mory hcKopvtcrurtl. 3uavajHa npoqeHa oA crpaHe pyKoBoAcrBa

,Qpyuraa je neonxo4Ha Aa 6ra ce yrep4vo v13+oc oAnoxeHhx nopecxilx cpeAcraBa xoja ce nnory
npl43Haril, Ha ocHoBy neproAa HacraHKa v BVcnHe 6y4yhnx onope3ilBt4x go6waxa ra crparernje
nna Hil paFba nopecKe no.ft 14T[ Ke.

10



:'^""* W Hanomene vs huuancuicxe u?Fetumaie ug don 5X.,7Z1Q17.,qo"durye

H E M ATE PI4JA'I HA Yfl ATA}bA

y xrnra4ama PCfl

Vnararua yVaararoa
Vpaaeoj lluqexqe nphnpeMll Yxynno

Ha6asxa BpeAHocr

1. janyap 2016. roAuue
Ha6aexe y roKy roAtaHe

Ilpenocn
31, 4eqervr6ap 2016. roArHe

1., jaryap 2017. roguae
Ha6aexe y roxy roAr4He

flpenocr
31. 4eqem6a p 20L7 . roAXHe

hcnpaaxa BpeAHocrh
L. janyap 201.6. roAune
Amoprrsaquja
[lpenocr
31. geqervr6ap 2016. roAilHe

L.janyap 2O!7.rorynne
Amoprnea4rja
flpexocu
3 1, geqervr6a p 20t7 . roAr He

Cagaurrua BpeAHocr
31. 4eqerta6ap 2OL7. roAhHe

31. 4eqean6ap 2015. roArHe

110 110

110110

110110

110110

110 1.10

L10 110

1L0 1L0

110 110

tL



Pr{Htgff{*sK -q!E#

HEKPETH14HE, NOCTPOJEIbA h ONPEMA

Ipa?;earxcxr
o6jexrr

Ilocrpojeroa 14Hoecrrqr l,lNeecuqn
h onpeMa oHe

HeKpeTHhH

e

dqu 3L.L2. 17.

je y roxy ABaHch Vxynro3erurunurre

3.58s 267.606 44.L90

582
(103)

93.553

3.980

41.068 451.212

4.562
(103)

2to

3.585 267.606 44.669 98.533 41.068 2L0 455.67L

Ha6aexa BpeAHocr

1. jaxyap 20t7. rogune

Ha6aaxe y roKy roAhHe

Cnaroerue

31. geqeru6ap 2017. rognne

hcnpaexa BpeAHocrh

1. jaHyap 20L7. rognne

Aruoprraaqrja

cMa FbeFbe

31, 4eqevr6ap 20L7, ro4rane

Ca4aut+a BpeAHocr

3 1.. 4eqenn6ap 2017. ro gnne

31. 4eqem6ap 20L6. ro4r,tre

- 95,894 37,521
- 4.817 3.151

(82)

69.429
1.094

202.844
9.1.62

(82)

L00.7tr 40,590 70.523 2L1,824

3.58s 166.89s 4.079 28.010 41.058 2L0 243.U7
3.585 L7t.7t2

.Qpyr.urao epe4nyje rHBecrhl{t4oHe HeKperHhHe
yrepf naano nourreHy (Qep) epe4nocr.

5.668 25.L24 41.068 2t0 248.368

no ua6aeHoj BpeAHocrx h Ha p,aH 6rnaHca Hhje

8. 3M14XE

Mareprjan
Po6a

.{arr aaancn

9. NOTPAX14BA}bA

florpaxraarua oA Kynaqa
florpaxraarua 3a n pennaheHe nopeee
Ocrana norpaxt4Balba

M n Hyc: IcnpaBKa BpeAHocl4

y xuruagarua PCfl
20L7. 2076.

418

l_09

532
4

180

527 7L6

20L7.
xrrua4arua PCI

20L6.

3L.644

293

37.244

toJ
(16.e08)

15.029

(1s.s12)

t2

22.50t



PITXNIK*
-! 

wN

Haj:navajHraju xynaq,{pyr.lrea Ha AaH 31'.12.20t7. ro4rne je:

- .{y6aje 4oo Hosr Ca4 y reHocy ogt2,t22 xh.rbaAa AhHapa.

Vcxna4y ca nocnoBHoM no/tnn4Konn, caoje npor43BoAe, po6y n ycnyreApyturBo npo4aje Ha oArnolKeHil

pox xojra y npoceKy n3Hoct4 5 ( ner ) 4axa.
Ha ,qocnena norpar{hBa}ba ,Qpyr.rlreo He Bpul4 o6pavyn 3are3He KaMare. Hannara norpa}KhBaFba

o6ea6efena reperoM Ha ilMoBhHy AyxHilKa rnu jenncraonn rpeher nnqa.

flpomeHe Ha hcnpaBqr BpeAHocl4 norpalxilBaFbasa2017 n20L6. roAhHy cy 6nne cne4ehe:

Hema nporueHa
y xrarua4arua PCI

20t7. 20L6

Crarue Ha noqerKy roAhHe

Hoae rcnpaaKe y roKy roAnHe

H a nnara nperxoAHo HcnpaB/beHilx norpaxil Baba

Crarue xa xpajy roAt4He

Pasrpaxnrene KypcHe pa3nrKe - 4yr.o6ae. n nor.

Paarpa nrveHn rpouJKoBt4

florpaxnearoa no ocHoBy l-l,'QB-a

HhJe

(1s.s12)
(1.3s6)

(1s.sos)
(16)

9

10. TOTOBhHA h TOTOBI4HCKh EKBhBMEHTI,1

Texyhn paqyH14

,[earaun paqyHLt

5n a raj na

LI. NOPE3 HAAOAATY BPEAHOCT h ABP

(16.s08) (1s.s12)

y xrarua4arua PCI
20L7. 20t6.

243
5.441.

119

5.584 119

20L7

y xraruagarua PCI
20L5

85

11"8

87

139

226

OCHOBHh KANhTM

OcHoeHr Kant4ra,n ,QpyrL:raa ilcKa3aH Ha AaH 31, geqervr6pa 2017. roAilHe y il3Hocy og 98.L13 xh.rbaAa

pCA (2009. roAilHe * 98113 xurbaAa PC,Q) ,lanra 98113 o6rqHnx axqr,rja (2009. roAhHe - 98L13

o6rqnrx axqraja), nojegunavHe HoMilHa.nHe BpeAHocrl'l o4 L000 AuHapa'

Crarue KanilTa/ta ra 6poj axr4raja cy perilcrpoBaHil KoA [eHrpaanor perilcrpa,.0,enoa v Knup4Hra xaprrja

oA BpeAHocrvl v1 KoAArexqnje 3a npilBpeAHe perhcrpe'

Ko.q AflP- a nocneAFbonn sa6eaex6oM oA 24.06.20\0. roAnHe npeHeceH je xanrran AreHqrjr ea

n pr earnaaqujy.

203

t2.

L3



CTPYKTYPA KANhTAN

Kannran 20L7 20L5
OcHoaHr Kanuran 98.113 98.113
Pesepae 432 432
H epacnopef ern 4o6rra x paunjnx roAhHa 57.4L4 56.343
H epacnopef enn 4o6nrax rexyhe roAnHe t.o7t
fy6nrax panujnx roAilHa (81.s02) (76.03s)

74.457 78.8s3

V roxy 2017. roguue lpyuLrao je xoprroaano ry6rrax paHujux roAhHa no ocHoBy npilM,rbeHof paqyHa y
1,13Hocy op,5.467 xulbaqa AhHapa 3a paAoBe Ha aAanralliljn o6jexra xojr ce ras4aje y 3aKyn xojr cy
r43BpueHil paunjnx roAn Ha.

Crpyxrypa ocHoBHor Kanilra.na ,{pyrLrrea 4ara je y HapeAHoM nperneAy:

20t7. 20t6.
spoj

axqrja % yqeurha
6poj

axqnja Yoyqewha
Qn3hqKa,nhua

Arenquja aa nprearrsaqnjy

13. ocTA/rE AyroPor{ HE oEABE3E

98.1L2 7000/o 98.7L2 tOO%

29722
68390

30%
70%

29722
68390

30%
70%

20t7 20L6

'0,yropovnr 
KpeAill4 n3 t4HocrpaHcrBa

,{yropovnlr KpeAilTt4 n3 3eM.rbe

35.246
0

36.733
U

14.

35.245 36.733

o6aaeee flpyuraa no ocHoBy KpeAnra il3 hHocrpaHcroa ( ,,Maecrpanroypc" 4oo Ey,qaa ) Ha ,4aH
3L'I2.2017. roAnHe y il3Hocy og35.246 xwba1a PC.! ce oAHoce Ha cpeAcrBa o4o6peHa oA crpaHe
noBe3aHnx npaBHilx anqa xoja cy 2010 toqvl+vl npecrana Aa 6yAy noBe3aHa. Cpe4craa cy o4o6peHa
6es xal are.

KPATKOPOI{HE O6ABE3E

y xrrua4ama PCfl
2017. 2016.

Kparxopov He Sr HaHcrajcxe o6a aege

llprnnruenr aBaHch

06aaese npeMa 4o6aaruavNnna y 3eM.rbil

Ocrane o6aeeee il3 noc.noBarba
O6aaese 3a Hero 3apaAe h HaxHa.qe

O6aaese 3a nope3e il AonpilHoce
O6aaese sa lllB
Ocrane KparKopoq He o6a eese
O6aaeae 3a ocrane nope3e,AonprHoce,4ax6rne

80.043
3,332

t9.329
52

1.874
1.810

1"1.988

L9.934
L6,O7L

85.205
3.620

19.183
1.54

1.851
1.206

13.395
17.372
16.605

I4

154.433 158,861



. mfiiHonoweue 
vs huuaucuicxe uEeewmoie ua dau 31,12'2017.eoduHe

Kparxopouue QrHan0ajcxe o6aaese ce oAHoce Ha xpeAhr h3 t4HOCTpaHCraa (,,Maecrpanroypc" AOO

Ey,qsa) xojn 4ocneo 201'4. rog.

O6aeese npeMa 4o6aeruavrnna Ha AaH 31. Aeqervr6ap2OtT' roAilHe oAHoce ce Hajaehrm AenoM Ha

cae4ehe 4o6aaruaue:
- JKn HoeocaAcxa ronnaHa Hoara Ca,q y il3Hocy op,LO'754 xh'rbaAa AtaHapa'

- EnC CHa6AeaaFbe 4oo SeorpaA y il3Hocy o4 2'386 xh'rbaAa Antapa u

.JKnBo4oao4ilKaHa,n]43a4ulaHoeuCa4yrasrrocyop,t,2l6xvllbaqaArHapa'

O6aseae aa fl,[B il3Hoce 11.988 xAIbaAa AhHapa'

ocrane KparKopoqHe o6aaese y il3Hocy og 19.934 xillbaAa AhHapa ce oAHoce Ha o6aaege no ocHoBy

KaMara ga He6naroBpeMeHo nlahene jaeHe npraxoAe y h3Hocy o4 L9.668 xillbaAa At Hapa' a

npeocranil il3HOC Ce oAHOCl4 Ha o6aaese 3a ornpeMHhHe' HaKHaAe oA60pa AhpeKTopa r4 Ap'

O6asese 3a ocrane nope3e, AonpnHoce,4ax6rHe y n3Hocy o4 16'071 x4/baAa Al4Hapa qilHe o6asese

3a nope3 Ha t4MoBt4Hy y 143HOCy Op,8.977 xillbaAa AilHapa, O6aeese 3a nope3 Ha,4O6rr y il3Hocy oA

5.6g2 xraruaAa AhHapa n o6aaeae 3a rpotuKoBe nopecKor nocrynKa y il3Hocy oa 1"L48 xvlbaAa AilHapa'

nPnxoAl,l oA nPoAAJE

fl p ra xo4ra oA y rocrilre.rbcKl4 x ycny ra r pean r a a u,rj a

cnneuraja
l-lpraxo4r oA aKrnBilpaFba yqilHaKa r po6e

16. OCTA/lh noc/loBHh nPhxoAl4

[lpnxo4r oA 3aKYnHilHa

Ocran r nocnoBHl'1 nPhxoAl4

HajsHavajxrajra aaxynqn Apyurrea y roKy 2017 ' roAnne 6unv cy:

a,q 6eorpaA, ,,VlP Mobile" 4oo Hoar Ca,q n 4pyrn'

L7. TPOIIIKOBh MATEPhJANA il TOPilBA

Tpouxoer marePrjana 3a h3PaAY

Tpoulxoer roprBa n enePruje

Tpou xoar pexrajcxor rrnareprjana

15.

y xraruagarvra PCfl

20L7, 2016.

79.580 74.789

79.580 74.789

y xrnra4arvra PCfl
20L6.2017

17.172 L9.926
39

L7.t72 19.955

,[y6aje p,oo Hoar Ca,q, Konnepqnjanna 6anxa

y xraruagarvra PCI
20L1. 20L6.

11.660
13.059

24.7t9

9,968
13.633

15

23.60L



mrreF

TPOulKOBl,l 3APMA U OCTA n /I'U9'HU PACXOAI4

Tpou:xoeu 6pyro aapa4a
Tpor.uxoen AonpuHoca Ha 3apa,qe
Ha reper nocnoAaBqa

Tpouxoan ornpeMHnHa
Tpouxoau HaKHaAa no yroBopy o Aeny
Tpourxoon HaKHaAa no ayropcKt4M yroBophMa
Tpourxoeu HaKHaAa no ocHoey ocr.yroB.
Tpouxoeu HaKHa4a qnaHoBa o,q6opa n[pyu:rea
Ocranu nvq*vl pacxoAt4

19. TPOrUKOBhAMOpTt43AqhJE14pE3EpBl4CAt-bA

Tporuxoer annoprrsaqrje

20. ocTA/t]4 noc/toBHh PACXOAI4

Tpor.r.l xoar rpa HcnoprH t4x ycnyra
Tpor.u xoen ycnyra oAplxa Barba

Tpouxoar pexnaMe h nponafaHAe
Tpouxoer ilcrpaxnBaFba
Tpou xoan ocra,n ilx ycnyra
Tpou:xoer Hen poil3BoAH t4x ycnyfa
Tpou: xoau pen peseura r-paje

Tpouxoar npennnja ocIrypaFba
Tpor.uxoar nnarHor npoMera
Tpouxoan qnaHapnHa

Tpoluxoer nope3a
Ocran n rerrnareprjanHI rpotuxoBh
Tporu xoar aABoKarcKt4x ycnyfa
Tpouxoar cyA.TaKce, KoM. TaKce, aAMilHt4crp.TaKce
Tpouxoeu 6opaan ulue raxce
Tpor.uxoer HaKHaAe )+c4BorHe cpeAilHe
Tpourxoon xcl4qalba raxce Ha $raprvry

2017.
y xnrua4anna PCfl

20L6.
30.9L4

5,536

82

r07

1.804
t.92s

30,523

5.482
493
82

74

26
1.804
L.981

40.368 40.565

Y xnruagarna PCfl
20L7. 2016.
9.061 10.559

9.051 10.559

20t7.
V xnruaganna PCfl

20t6.
804

1.095

L5

2.483
3.964

1.47

681
2.053

4
4.138

L52
693

88

2,3L3
238

64

659
1.322

1.44

2.586
3.490

1_15

684
1..754

18

3.744
27

625
288

2.320
238

64

t6

18.932 18.188



w nononeue ve huHaHc

ohHAHCl4JCKn nPhXOAl4

Y xnraganna PCA

20L7. 20L6.
flpnxo4ra oA KaMara r ocr.Qrx.nprx.
flogt,truaxe KypcHe pa3nx Ke

22. OI4HAHC]4JCKh PACXOflX

Pacxogr KaMara

Ocraa r Qu na ncnjcxr pacxoAr,r

Herarr eHe KypcHe pa3nilKe

23. OCTAnH nPltXOAl4

Br,rr.rixoen

po6u4n o4 npo4aje mareprjana
HanaaheHa ornucaHa norpalxtaBaFba

ilpr,rxo4r,r oA cMaFberua o6asesa
Ocraar nprxoAr4

OCTArll,l PACXOAI4

Fy6nr4r no ocHoBy npo4aje onpeMe

,Qnperran ornuc norpaxrl Ba rba

Pacxo4r,r no ocHoBy o6eaape[eroa:
- noTpaxrBalba
Hexperxrne

Ocrann pacxo.Al,r

t
4.870 L0

4.87L 10

20L7.

y xnruagama PCfl
20L6.

4.480

174

5.020

1.903

4,654 6.923

20L7.
y xrruagama PCfl

20L6.
t

16

3;

0

8

30
18

y xurua4ama PCA

20L7, 20t6.

5648

161.690

977 1.364

2.667 1,380

t7



noPE3 HA AO514TAK

Vcarnauraearoe go6nrxa npe onope3ltBalba h nopecKe ocHoBxqe

fy6urax - go6ur
Kopexqnje aa ry6rrax paHNjrx roAhHa

flopecxa ocHoBh4a

H ero,qo6ura x/ (ry 6maxl re xyhe roAH He

llon4eprcaxn 6poj o6rqnrx axqraja

20L7.

31_.L2.20L7.

y xrruagama PC,Q

20L6.
(6384)

AOEhTAK nO AKqt4Jl4

,{pyurao r3paqyHaBa ocHoBHy aapa4y/(ry6urax) no ax4nju Kao oAHoc Hero 4o6nrxalfy6nrxa) uz
KoHThHyhpaHor noc.noBarba xojr npilnaAa aKLl4oHapilMa xojn noce4yjy o6rqne axqraje vj

noHAephcaHor npoceLlHor 6poja o6ilqHrx axrlnja y onlar4ajy 3a nepiloA, He yararuajyhn y o6zup
concrBeHe axqnje creqeHe y roKy roAilHe oA crpaHe Apyu.rraa,

flpopavyn sapa4e/(ry6nrxa) no axqrajra il3BpueH je ua ocHoay cne4ehrx noAaraKa:

y xrrua4ama PCfl
20t7. 2016.

IOTL
t07t

26.

LOTt

98tLz
(6384)

98tLz

27. ynPAB/bAt-bE o1,1HAHC14JCK14M ph314t lhMA

[rrueer ynpaBrba]ba Qra xaxoajcx nM pu3uquna

flocnoeaFbe ,{pyu:rea je naroxeHo pa3nilqilrrnn $nnancnjcxvtt pt43nl"{nMa: Tpxt4uJHoM ptl3v+y,
KpeAilrHoM pN314Ky t4 pv3t4*y .nilKBnp,Hocrn, flporpann ynpaB/barua QranaHcnjcxraM ph3t4qhMa ,{pyu.rreaje ycMepeH Ha HennoryhHocr npe4arafiarua goraf aja Ha QrHaHcrjcxrnn rpxltxrilMa n rexlnA

MvlP'v1Mv13uparuy nnoryhnx HerarilBH14x eSexara na SNnaHoajcxe nepQopnnaHce,[,pyuraa.

.{pyuroo He Kopl,tcn4 HrKaKBe $raHagcnjcxe ilHcrpyMeHre 3aturhre o4 eQexara QnHaHoajcxnx pil3nKa
Ha nocloBaFbe h3 pa3nora uro raKBn hHcrpyMeHrn HVcy y r.unpoxoj ynorpe6n, uutvt nocroju
opraHil3oBaHo rpxl4tlre raKBhx t4HcrpyMeHara y Peny6nn 4n Cp1nju.

Tpxuurxr px3ltK

TpxrLuur pil3hK ce oAHoo4 Ha pr3ilK 4a o4pefene npoMeHe rplxr4rrlHl4x qeHa, Kao uro cy npoMeHe
KypceBa crpaHl4x Banyra il npoMeHa xaMarHLlx crona, Mory Aa yillr{y Ha Bhct4Hy npilxoAa ..{pyrL:rea ranr,r

BpeAHocr FberoBLlx QrHancnjcxnx nHcrpyMeHara. 3a4arax ynpaB/baFba rpxt4txHl,lM pr,t3t4LlilMa jecre 4a
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ce ynpaB,rba il KoHTpo/l]4uJe h3lloxeHocr Tpxh[lH]4M p]43141{hMa y oxBt4py nprxBaT.rbhBHX noKa3aTe/ba,

y3 onrl4M il3aqrjy nprnoca,{pyLurea.

Kamarxu plisnX

,Qpygrrao je uanoxeHo pt43t4Ky npoMeHe KaMarHilx crona Ha cpeAcrerMa il o6aaesal a xo4 xojnx je

KaMarHa crona eaprj a6nnua. Oeaj prasrax salncv o4 QrHaucrjcxor rpxuulra n ,{pyurBo HeMa Ha

pacno.na ra Fby t4 HcrpyMeHre xoj um a 6u y 1naxuno beroB yru qaj.

Kpe4rrxn ph3HK

fipyureo je nanoxexo KpeAilrHoM pl43l4Ky xojr npe4craB/ba pil3tlK Aa AyxHtllln Hehe 6wvt y

uoryhxOcrn Aa AyroBalba npeMa ,{pyurey H3Mrpe y noTnyHocrt v Ha BpeMe, Luro 6r ilMano 3a

pe3ynrar QranaHcrajCxra ry6rrax lpyLuraa. Kpe,qnrHr praux o6yxBara Ayropot'tHe h KparKopoqHe

$rHaHcnjcxe n/tacMaHe, norpaxHBaFba r Aare rapanr4rje r jemcraa rpehnm,nilqilMa'

V peny6nnqn Cp6n)n He nocroje cneqrjanrsoeaHe pejilnr arexqnje xoje Bpue He3aBilcHy

xnacrsnxaqrajy ra paHrrapaFbe npilBpeAHilx Apyruraaa. Vcne4 rora, ,{pyrurao je npruyleHo Aa Kop14cr14

ocrane jaexo 4ocrynne Quxancrajcxe ransopnnar-paje (nnp, no4arxe o 6onrrery xoje npyxa Arexqrja aa

nphBpeAHe perracrpe) h ilHrepHe ncroprjcxe noAarKe o capaAFb14 ca o4pef eHHM noc'floBH14M

naprHepoM y r-lyt/by o4pef rasaroa FberoBor 6oxnrera. Ha ocHooy 6osnrera Kynqa, yrepfyje ce il3Hoc

Fberoge MaKcilMa.nHe KpeAilTHe il3ltoxeHocrh, y cKnaAy ca noc.noBHoM nonilTilKom ycaojexom o4

crpaHe pyKoBoAcrBa .[pyruraa. l4gFtoc MaKchMa/rHe KpeAilTHe h3noxeHocrh peBilAilpa ce najnnarue

je4uoru roAiluJFbe.

V cayvajy nosehaFba r3Hoca Aocne,nhx norpaxhBaFba I cxoAHo ronne noeehaHe il3noxeHocrl'l

KpeAhrHoM pyt3ytKy,.Qpyurao nprnneruyje MexaHh3Me npe4eraf eue noc/loBHoM no/lilTr4KoM.

fipyLurao HeMa eHavajnrjy xonrleHrpar"pajy KpeAilrHor pv34Ka, jep ce beroBa norpa]KhBaFba n

n;lacMaHtl oAHoce Ha Be/tuKh 6poj rvrefyco6Ho senoae3aHhx Kynaqa ca nojeAhHaL{Ho ManIM

h3HOChMa AyrOBaFba.

P r,r s r.r x n H K Br.rAH ocrr4

pyxoao4creo lpyuraa ynpaB.rba pil3hKoM /rr4KBtlAHocrh Ha HaqrH xojra rvry o6er6efyje 4a '{pyurao 
y

cBaKoM rpeHyrKy HcnyFbaBa cBe ceoje o6aee:e. r[pyturao ynpaB.rba ph3hKoM nilKBl4AHocrt1

o4pxaeajyhra o4roeapajyhe Hoouaue pe3epBe, npaheruem n,naHilpaHilx H crBapHhx HoBLlaHrx roKoBa il

oAplKaBaFbeM aAeKBarHor oAHoca 4ocneha $nnaHcnjcxnx cpeAcraBa il o6aeeea.
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L.L2.20L7. eoduh

Po,rHocr 4ocneha QrHancnjcxnx o6aeeea lpyruraa gara je y cne4ehoj ta6enw:

Ao o4 t 4o og2 go
L2s

roArHe roAHHe roAt4Ha

npexo 5

roAyrHa

y xrruagama PCfl

Yxynxo

35.246

2O!7. rognua

,{yropovHr,r KpeAun4

Oruaucnjcxr,r nvgvl+l

Apyre 4yrop,o6aeeee
.{eo 4yr.o6aeeaa xojn

4ocneeajy aa 1 ro4rHy

5). Z.+O

35.246

80.043

115.289
flprxaaanr h3Hocvt 3acHoBaHh cy Ha HeAilcKoHroBaHHM HoBqaHilM roKoBilMa Ha ocHoBy Hajpanrjer
AaryMa ua xojr,r he .[pyLurao 6hril o6aeesHo Aa raKBe o6asese HaMr4pyt.

28. hcnPABKE t'pEluKE VI3pAHAIUX nEprOAA

[peuxe h3 nperxoAHXX neproAa cy nponycn4 h norpel.uHa hcKa3ilBaFba y SnHacrjcxhM h3BeuJrajranaa:a je4aH
nnh Bnwe nperxoAHmx neproAa xojr Hacrajy ycneA HeKopruherua hnv norpeuHor xoprLuheFba noy3AaHhx
nuSoprvraqraja. Taxae rpeuKe o6yxearajy eQexre MareMarrqKhx rpeuraKa, rpeuJaKa y nphMeHH
paqyHoBo,qcreHrx no.nilrilKa, nper.neqa unv norpeuHhx ryMaqeFba qHlbeHhqa. V rvrepr y xojoj je ro
usBoAIlvt9o, eHrhrer rpe6a 4a Bpr.ll14 perpoaaKTilBHy KopeKLlt4jy rvrareprjanno aHavajHhx rpeuJaKa n3
nperxoAHt4x nepiloAa y npBoM cery QruaHcvtjcxux raeeuraja o4o6penru sa o6jaaruraaaFbe HaKoH orKprBaFba
Tnx rpeuJaKa raxo uro he:

[lpenpasnrn ynopeAHe h3Hoce 3a npe3eHroeaH(e) panrajra(e) neprao4(e) y xojenn(ravra) cy ce rperxKe

AOtOAnne,. vnu

Axo ce rpeuKa AorcAnna npe Hajpanrajer npeaeHroBaHor nperxop,Hor nepiloAa, npenpaBill4 noqerHa

craFba rMoBHHe, o6aseaa, v Kannra/|a sa Hajpaxraju npe3eHToBaHil nperxoAHH nephoA.

29. YNPAB/bA}bE PI4314KOM KANhTMA

YnocrynxyynpaB/rbaba KanilTa.nHilM pr43hKoM, pyKoBoAcrBolpyurrea nwaga Lllt,rboqyBaFbe moryhnocrrp,a
nocnyje no npilHl-{ilny cranHocrt4 noc.floBaba, hcroBpeMeHo MaKcHMt43upajyhn nphHoce BracHV\tAMa u

ApyrnM hHTepecHhM crpaHaMa nyreM onn4nnraaquje oAHoca Ayra v Kanhrana. Pyxoeo4crso .[pyurraa
nperneAa crpyKrypy Kanhra,na na ro4nuruoj ocHoBl,i.

n{pyureo a+alu3upa KanilTa,n xpo3 noKa3are/b 3aAy}KeHocl4. oaaj noxasare/b h3paqyHaBa ce Kao oAHoc Hero
3aAyx{eHocrl,l 14 yxynHor xanilTana. Hero ea4yxeHocr ce o6pavynaaa raKo uJro ce yKynHe QraHaHcnjcxe

80.043

80.043
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o6aeese (xparxopovHe fi AyropovHe) ynnaroe 3a roroBr4Hy 14 foroBr4HcKe eKBrBa/teHre. VxynaH Kanilran
npeAcraB,rba a6np canx xareropnja Kanilra,na nphKa3aHilx y 1unaacy craFba h Hero 3aAyxeHocl4,

floxa3are,run3aAyxeHocl,i HaAaH31.4eqenn6pa2017.n2016. roAilHe cy6unu cre4ehn:

y xrrua4arua PCfl

20L7 20L6

YxynHa 3aAyxeHocr

foroeil xa il roroBt4 HcKil eKBil Ba.neHT[

Hero sa4yxenocr

Ka n uran

Vxynan KanilTa,rl

floxasare,rb 3aAyxeHocl4

L84062 200672

1L5289

5684

L2L938

119

i0960s

74457

L2t8t9
78853

59,55% 50,71%

30. noTEHqHJMHE OSABE3E

Cygcxr,r cnopoalr

,(pyurso je ryxranaq y Bnure cyAcKhx cnopoBa h3 nperxoAH vx to1u+a, a oBh nocrynqh cy y roKy il Ha,na3e

ce y pa3nrrlNrnnn Qasanna.

l-1pe4 llpnapeAHilM cyAoM y Hoeonn Ca,qy ce BoAil nocrynaK 3a hcnpaxFbeFbe ra npe4ajy nocnoBHe
npocropnje h Hannary norpax{ilBaFba npon4B ry}KeHor ECO HELIX AOO HOBl/ CAA, BpeAHocr cnopa je
4.993 xnruaAa AhHapa. Tyxr,rnar4 nyTHl4K AA je ycneo 4a raa.qejcreyje npraapeMeHy Mepy xojom ce
ea6parsyje ryxeHoM Aa npeAy3r4Ma paAFbe xoje nnory HaHerh rurery ry)t{hoqy h ro: AaBaFbe y noA3aKyn kl

Aalbe Kopr,tulheroe noc,noBHor npocropa xojr,r y npilpo4l,r npe4craB/ba pecropaH CEqyAH. Ovexyjenno
npBocreneHy npecyAy, a nocroje n3tneAt4 3a ycnex y napHilt_lyt.

Ocrnn lora, ,{pyr.r.rreo je npe4 Vnpaennnn cyAoM noKpeHyno ABa nocrynKa 3a noHrluJraj PeuLeroa

MrHrcrapcraa QnHaHcmja, flopecxe ynpaBe, no ryx6ama y npeAMery nocn.6p. lll-8 y. 161,01,/1,6 oA
30.11.2016. roAhHe r nocr. 6p. lll-4 y. 15102/16 og 30.11..2016. ro4raHe. l4cxog oBhx nocrynxa je
Her3BecTa H.

04 crropoea y xojrarvra ce ,{pyu:rao nojaeruyje Kao ryxeHil, Hapoqhro je eaxHo noMeHynl cnop 3a HaKHaAy
Hemarepnjan"le n ruareprajanxe urrere y xojenn cy ryx(horll,i Tarua Trrpnh u rang6. Axfena flaxroenh
irprh rs .flecxoaqa. nponia nyfHilK Afl ra l-ll/OHl/P I4HTEPHAThOHM ,QOO je noAHera ryx6a 2012.
roAhHe paAH HaKHage nnarepnjanHe H HennareprjanHe urere a6or cnnprn 6nucxor nnl{a y noxapy xojn ce

Aecilo y xoreny nyTH14K y 4eqenn6py 2007. roAilHe. flana 11.04.2018. roAnHe nyTH14K A,Q je nprarvrrao

npBocreneHy npecyAy xojotvt cy npBory)Kerr flVTHlzlK A! r Apyroryx{eHn I1V1OHV1P I4HTEPHATI4OHA/I

,QOO xao connAapHn AylKHilqh o6aeesanh Aa HaKHaAe [xrery ryxhor-{hMa y h3Hocy oA oxo 3,5 mnnroHa
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Al4Hapa ca nphnaAajyhotvt KaMaroM Kao x rpor.xKoBe nocrynKa y il3Hocy oA oKo ! rtunnou AilHapa.
nyTH14K An{ he Ha oBy npecyAy nzjaeurn xan6y y 3aKoHcKoM poKy.

lpyurao Hrje rsepuhno npoqeHy ilcxoAa cyAcKr4x cnopoBa, Kao Hh pe3epBhcaFba Ha reper pacxoAa
nocnoBHe roAilHe 3a eBeHryanue suavajHe nnareprjanHe ry6nrxe xojn nnory Hacrarh no oBoM ocHoBy.

31. nOPECKI4 PV1Bnu'U

Peny6nnxa Cp6uja, Mrnrcrapcrso $nHancuja, flopecxa Vnpaaa, Qnnnjana Hoar Ca4, gana 27.0L,201,6.

AoHoch Peuerue 6p. 2231,-433-05-442/2016 o npNny4noj Hannaril nope3a ua golvtr npe4yaeha y il3Hocy
17.935 xvlbaqa AilHapa il h3Hoc t6.263 xh,rbaAa AhHapa Ha ilMe nope3a Ha AoAary BpeAHocr, cBe ca

o6pavyxaronn KaMaroM Ha AaH 27.01,.20t6. FoAhHe oAHocHo Ha yKynaH il3Hoc oA 34.198 xvrba1a AnHapa.

l-{urrpauo Peuerue AoHero je xaxou nocrynKa repeHcKe KoHrpone y xojranna je l-lopecxa ynpaBa, Qvtnnjana
Hoar Ca4 AoHena Peuerua 6p. 47-0t193/2014-223L-051- o4 25,12.2015. roAilHe n PeLuerue 6p. 47-
01098/2015-2231,-Ot0 Aaaa 25.12.201-5. ro4raue, a Ha xoja je nopecKe o6eesHilx oAHocHo fipyLurao y^orKt4^o
xan6e 4aHa 13.01.2016. ro4raHe.

HaxoH rora je ycnep,hna 6noxa4a paqyHa nopecKor o6aeannxa no ocHoBy t-t.t4rrpaHor Peuema o npraHy4Hoj
Han.naril il ro noqeB op,04.02.2015. rop,nue, a xoja je rpajana je go 25.02.20L6. rogune KaAa cy Ha 3axreB
nopecKor o6sesHilxa oA crpaHe Muxrcrapcraa $rHaHcnja PC, l-lopecKe ynpaBe, Cexrop 3a nopecKo-npaBHe
nocnoBe n KoopAhHaqrjy, PernoHa,nHo oro,e,rbeFbe 3a ApyrocreneHil nocrynax AoHerh 3axruyvqn 6p.3AA-22-
00433/201.6--11000 r 6p. 300-433-22-0043412016--11000 xojrnna je ogaoxeno il3BpuleFbe Peu:eroa repeHcKe
KoHrpone 6p. 47-0t193/20I4-2231-051 o4 25.12.20L5. roAilHe n Peuerue 6p. 47-01.0981201,5-2231-010 ,qaHa
25.L2.201,5. roAilHe, Ao AoHotrerua oAnyKa no xan6anna Ha oBa peuleFba.

flocrynax no oBHM xan6anna je oxouvan AoHouebeM ApyrocreneHor Peu:eroa Mlrtncrapcraa $rHanoaja PC,

flopecxa ynpaBa, Cexrop 3a nopecKo-npaBHe noc.noBe n xoop4ranaqrjy, PeruroHanxo oAe,rbeFbe 3a

ApyrocreneHt4, 6p. 300-47-04-00386/20t6-11000 4aHa 04.10.20L6. ropune, a xoje je nopecxonn o6ae:xrxy
ypyqeHo 4aua 18.10.2016. ro4nne, Kao il Apyrocreneuor Peuerua Mnnucrapcraa $rHaHcuja PC, flopecxa
ynpaBa, Cexrop 3a nopecKo-npaBHe nocnoBe il KoopAilHaqnjy, PernouanHo oAe.rbeFbe 3a ApyrocreneHn, 6p,
300-47-04-00385/20L6-11"000 ,qana 04.1.0.20L6. roAilHe, a xoje je nopecxonn o6eesHhxy ypyqeHo AaHa
18.10.2016. roAhHe, a o6e xan6e nopecxor o6aegFrilxa cy o46rajene Kao HeocHoBaHe.

Haxou rora je ycnequna noHoBHa 6noxa4a paqyHa nopecKor o6eeaFrhxa Ha ocHoBy 3axruyvxa MrHrcrapcraa
QrHaHcrja PC, flopecxe ynpaae,Ourjana Hoer Caa 1- 6p. 223-433-05-7827/20t5-t-40 op,22.12.2L06. roArHe
xojrm je o,qpef exo HacraB.rbatte nocrynKa npr4HyAHe Han.nare nope3a noKpeHyro peuleruen 6p. 223L-433-05-
442 l2OtG op\ 27 .01.2016. ro4n He.

laaa 27.1-2,20L6. rognHe paqyHil nopecKor o6eesHilxa cy noHoBo 1noxnpaun n 6noxaga je rpajana 4o
16.03.20L7. roAilHe oAHocHo Ao AoHorxeroa Peuerua Vnpaenor cy,qa 6p. lll-4 y, LGIO2/IG oA27.0L.2017.
roAilHe r Peulerua Vnpaenor cy4a 6p. lll-8 y. L6t0L/t6 op\01.02.2017. rogune xojrnna cy yceojeHra 3axreBh
nopecKor o6ae3nuxa, caAa ryxholla il oAnoxeHo r43Bpuerue PeuLerua MrHncrapcrea QrHaucrja, flopecxe
ynpaBe/ Qunujana Hoara Ca4 1. 6p. 47-01098/201-5-2231-010 r Peurerua 6p. 47-01,19312014-223I-05L, Ao
oKoHqaFba cyAcKof cnopa xoje je nopecxra o6eesnLlx Kao ryxfinaLl noKpeHyo noAHotuerbervr ryx6r npe4
Vnpaexnnn cyAoM, a paqn nonru:raja peuJeFba ApyfocreneHof opraHa.
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Me?;yrnrvr,.6noxa4a paqyHa flpyu.rraa je xacraarueHa r rpajaaa je 4o 16'03'2017' roANHe no ocHoBy Bilule

peuJeFba o nprany4noj Hanlarh f1,QB-a xoja cy AoHera oA crpaHe MnHncrapcraa QraHancnja, flopecxe ynpaBe'

ennujanaHoar Ca4 1, a o4noce ce ua rexyhe o6aeeee aa l-l,QB us2Ot6.u20!7' roAhHe xoje,{pyrureo nnje

Molno Aa hcnyFbaBa yt3 pa3nora urg cy My paqyHl'l 6nnu y lnoxagu ra urO je roKoM Hcre ca paqyHa ,Qpyurea

npilHyAHo nanaaheno oxo 7 mnnroHa ArHapa xojra cy pacKrul4)+(eHil Ha nope3 Ha 4o6rr h3 peueba repeHcKe

KoHrpone. Tex xa4a je ,Qpyurrao yuno y nocrynaK 3a oAnafaFbe nnaharua AyroBaHor nope3a, 4ou:ao je 4o

4e6noxa4e paqyHa 4ana 16'03.2017. ro4nHe.

flopecxu npont4ct4 Peny6nrxe Cp6rje ce qecro pa3nilql4ro ryMaqe il npeAMer cy qecrhx h3MeHa' Tynnaverue

nopecKhx nponilca oA crpaHe ngpecKilX B.na6rh y oAHOCy Ha rpaHcaKLluje n axruelOcrr fipyutrBa Mory ce

pa3nhKoBarh oA ryMaqeFba pyKoBgAcrea. Vcne,q rora, rpaHcaxqraje nnory 6rrn ocnopeHe oA cTpaHe nopecKhx

B/lacTil il Apyurrey nnoxe 6nrn o4pefex AOAarHl4 143HOC nope3a, Ka3Hn il KaMaTa. llepno4 3acrapenocTl4

nopecKe O6aeese je ner rOArHa, 9AHOCHo nopecKe B/lacrr r'rrvrajy npaao Aa oApeAe nnaharue Heil3MhpeHilx

o6aeeea y poKy oA ner roAuHa oA KaAa je o6aaeaa Hacrana'

32. YCAMAUABAFbE NOTPA}IThBAhbA 1'I OSABE3A

,[pyurao je rsopnrnao ycarnauaaarue ceojnx norpaxnBaFba H o6asega ca cra]beM Ha AaH 31"t2' 20t7'

roAhHe.

Y nocrynxy ycarnauaBaba fipyrureo Hnje ycarnacilo crabe ca ,{oo l-laarh Cy6olaqa y crevajy n ca

Maestratours doo, 6y4aa, ca xojnnna je pacxrnyr Vroeop o npnBal43aqnju' Heclararue ce oAHocil Ha

rHBecrht_lt4oHa y/laraFba xoja cy u3BpuJrnh qnaHoBt4 Koneopr-$ajyrvra npaBHilx nilqa y caojcrey Kynlla y cKnaAy ca

yroBopoM o npnaarnsaqujn. klnnajyhra y BltAy Aa oBa ynaraFba Hhcy npuxBaheua o4 crpaHe AreHqrje aa

npnBaru3allLtjy Kao tlHBecrLll-ll4gHa ynaraFba a6or nercnybeFba yroBopurx o6aeesa Kynaqa ra 4a je qaaHOnn 9

HaBeAeHor yroBopa npe4erfeno 4a Kynaq, y cay'rajy pacKilAa Vroeopa a6or sencnyFbeFba npey3errx

yfoBopHr4x o6aeeaa Kao HecaBecHa crpaHa, ry6u npaoo xa noapahaj naaheHor h3Hoca Ha ilMe xynonpogajHe

qeHe r c6a npaBa H ngrpalKhBalba no oCHoBy VroaOpa, ,Qpyr.Ureo je rope HaBeAeHe O6aseee yKhHynO y Kopl4cT

nphxoAa y nperxoAHoM nephoAy. Taxo[e, Ha ocHoBy KoHaqHor Peuerua 6poi 47'01'193/20L4-2231-051 og

25.L2,2OL5. roAt4He, flopecxe ynpaBe, .{pyureo je y roxy 2016. roguue yKilHyno o6aaeae npeMa vcrnM

nilqrMa no ocHoBy ynaraFba xoja cy Lr3Bprxrnil [3HaA o6aeesFte rHoecrnqrje xoja je 6rna npe,qerTleHa

Yroaoponrt o npnBarh3aqrajr. flopecKa ynpaBa je naee4ennM peuleFbeM yrBpAilna HenprjaerueHy o6aaeay aa

nope3 Ha go6w r nope3 Ha AoAary BpeAHocr, xojy je ApyulrBo eBl4AeHrilpano y ceojnru nocnoBHl4M Kl-bnraMa'

,,[pyurao je noxpeHyao ynpaBHH cnop nporl4B KoHatlHor peuleFba flopecxe ynpaBe no oBoM ocHoBy'
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33. AEBI43H14 KyPCEBl,l

Cpe4rur KypceBh 3a AeBx3e, yrapfenN na nnefy6axKapcKoM rpx(hury AeBh3a, nphMerbeHil 3a npepaqyH
AeBr3Hhx noar4rja 6unaxca craba y AhHape, aa nojep,nne r.naBHe Banyre a1 6unu cae4ehn:

20t7.

L18,4727 123,4723

V Hoeon Ca4y
gana 24.04.2018. ro4.

.l'lr,rqe o4roeopHo 3a
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U3BE 1UTAJ H E3ABWCH O T PE BU3OPA

cKyn uJTl4 H 14 AKql,t OHAPA 14 OAEO Py Al4 PE KTO PA

nyTHl4K AA HOB]4 CAA

,lggeuJrai o Ouxaxcuicxhril [gaeuraihrila

Vzepwunu cMo peBh3r4jy npranoxeHrx QrHaHcujcxux raaeu:raja npuBpeAHor ApyrJrrBa flyrnux a4
Hoer,r Cag (y 4aruervr reKcry: ,,flpyr.rrao") xojr o6yxaarajy 6raaHc craba Ha AaH 31. 4er-1enn6ap 2017.

ro4hHe r o4roaapajyhu 6rnauc ycnexa, rsaeuraj o ocra.floM pe3ynrary, rseeuraj o npoMeHaMa Ha

Kanrrany r usaeu:raj o roKoBlaMa roroBl4He 3a roAuHy xoja ce 3aBpuaBa xa raj 4aH, Kao ta HanoMeHe

ys Qr uaucrjcxe raaeu:raje.

Odeoeopuocm pyxoeodcmeo 3q $uuoucujcxe ueeewmoje

Pyxoeo4crao flpyuraa je o4roeopHo 3a cacraB.rbalbe il uc-rnHuro npilKa3ilBalbe oBrx Quuaucrjcxrx
rseeuraja y cxnaAy ca paqyHoBoAcrBeHilM nponucrMa Peny6nrxe Cp6nje, Kao r 3a oHe rHrepHe

KoHrpore xoje pyxoeoAcrBo oApeAil Kao HeonxoAHe y nprnpennr QrHancujcxnx raeeuraja xojr He

caApxe mareprjanHo auauajue norpeuHe r4cKa3e, Hacrane ycneA Kpr4MxHarHe paAlbe il rpe[xKe.

Odeoaopuocm peewopo

Haura o4roBopHocr je 4a rapa3[Mo M]4ur.rbe]be o HaBeAeHr4M QruaucrjcxrM u3Beurajunna ua

ocHoBy o6as/beHe peeraraje. Peerasrjy cnno o6aarnil y cxnaAy ca Me[yHapoAH]4M craHAap4rMa

pesrsrje r 3axoHonn o peararju Peny6nrxe Cp6uje. Oar crax4ap4r Hanalxy Aa ce npr4ApxaBaMo

npxHl4ilna npoQecnoHanHe eruxe u Aa peBnguiy naaHrpanno u r3BpuJr4Mo Ha HaqhH xojr omoryhaea

Aa ce, y pasynnHoj Meph, yBeprMo 4a $rnancrjcxr usaeurajr He caApxe mareprjanHo auavajue

norpeuHe ucKa3e.

Peerarja yxruyvyje cnpoaoferue nocrynaKa y qrlby npr6aa,ruaroa peauarjcxlrx AoKa3a o ,,t3HocrMa

r ruQopruarlrjarvra o6eno4arueHrM y QnHaHcujcxrm rseeurajrnna. O4a6paxr nocrynqil cy

3acHoBaHil ua npocyfrBalby peBr3opa, yx.rby.ryjyhr npoqeHy pu3nta nnareprjanHo suavajHrx
rpeuaKa caApxaHrx y QrnaHoajcKtaM r43Berxtajuna, Hacra,nlx ycreA KpxMhHanHe paA]be t4nh

rpeuJKe. flprnrxonn npoqeHe oBrx pvsuxa, peBm3op pa3Marpa hHTepHe KoHrpone xoje cy

peneBaHTHe 3a cacraB,rbaFbe ra o6jexnaany npe3eHraL{iljy Qranancrjcxrax u:eeu:raja, y qhlby

ocMr4lx.IbaBaFba Haj6orurax ruoryhux peB[3opcxhx npoLleAypa, ant He y L{r4lby r43pa}RaBa}ba

Mr4uJ.Ibelba o eQrxacnocrr4 cl4creMa ilHrepHlax KoHrpo.fla npaBHor nrqa. Peeusraja raxofe yxruyvyje

oLleHy npilMelbeHilx paqyHoBoAcrBeHr4x nonvrtA*a u BpeAHoBame axavajHr4x npol{eHa xoje je
vr3Bplxilno pyxoBoAcrBo, kao r oqeHy onure npe3eHraqrje QrHaxcrjcxrx raaeu:raja.
Cruarparuo Aa cy pearsujcxu AoKa3u xoje cruo npu6aaunu AoBo,rbHr r oAroBapajyhu n ga

o6ea6e?1yjy pa3yMHy ocHoBy 3a h3pax(aBaFbe HauleI MruJ.rbeFba ca pe3epBoM.

Azexu,uja sa npuepedue pezucmpe: Sfi 45572/2017 * Mamu,ruu 6poj: 2A7279L8 * f|h5: 1078A4j7
Texyf'ru pauyn 6poj: 2A5-$640L-47, Hamepu,ujonua 6suxa ad 6eoepad



U3B E 1IJTAJ H E3A BVICH O f PE Byl3OPA ( xacra ea x)

cKvn uJT],l H 14 AKI{14O HAPA 14 OAEO Py A14 PE KTOPA

nyTHl4K AA HOB]4 CAA

ylsseuJra i o 6ra xa x cta icxr 
^,1 

u geeuJra i urila ( x a cra ea xl

Ocuoee sq u3pqvcoBobe Muwtbeho co p$epeoM

flpyn:reo arje nsBpwuno aKryapcxr4 o6pavyn KaKo 6n ce yrBpArna caAaulba BpeAHocr

axyMynrpaHrx npaBa 3anocneHlx Ha ornpeMHrHe KaKo ce ro 3axreBa no MPC 19 HaxHa4e

3anoc.fleHuMa. Kao pe3ynrar rora Hrje x3BpueHo pe3epBhcaFbe no oBoM ocHoBy y $rananoajcxrrvr
usaeurajunna flpyLuraa sa 2OL7. roAuHy. Carnacuo roMe, HucMo Mor.flh Aa ce yBephMo y

noreuqrjanne eQexre pe3epBilcaFba no HaBeAeHoM ocHoBy y QraHaHcrjcKilM r43Beurajr,rrvra flpyLurea
sa 2O17. ro4hHy.

Muwrcerte co p$epeoM

llo nau:enn MiluJ/beFby, ocl4M 3a eBeHryanHe e$exre nilTaba u3Herxx y oxBr4py nacyca ,,OcHoBe 3a

il3paxaBalbe Mhu,rbelba ca pe3epBoM", $huaHcujcxu rsaeurajr npraxaayjy ncruHrro r o6jexrusuo,

no cBr4M marepujanHo snauajnrnn nhralbrMa, QrHaHcrjcxy nosur-1rjy,{pyurea Ha AaH 31. 4eqenn6ap
20L7. roguue Kao ta pe3ynrare noc.noBaFba, npoMeHe Ha Kanlrany x roKoBe roroBuHe 3a roAilHy

xoja ce 3aBpuaBa na raj 4aH y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHhM nponrchMa Peny6rrne Cp6uje.

Cxpemorce nilKbe

Kao uro je o6eno4aFbeHo y HanoMeHh 6p. 32. ys QraHancrjcxe raaeuraje, ,{pyurBo HeMa

ycar.flaueHo cralbe ca qnaHoBhMa Konsopr4rajyma npaBHrx nrqa (llanrh 4oo Cy6orrqa u

Maecrparroypc Aoo Ey4aa) ca xojrnna je pacxranyr Yroeop o nprBarr43aqujn. Hecnaraue ce o4Hocl4

Ha HHBecn,r-p4oHa ynararba xoja cy v3Bpwvnn q.naHoBr4 KouaopqrjyMa npaBHtax nn\a y caojcrey

Kynqa y cKnaAy ca Yroaoponn o npuBarr3a1uju. hruajyhu y Br4Ay Aa oBa ynaralba Hrcy nprxBaheHa

oA crpaHe AreHr-paje 3a npilBarraaqrjy Kao r4HBecrrlltaoHa ynaralba s6or Hehcnybeba yroBopHr4x

o6aeesa Kynaqa r 4a je q.flaHoM 9 naee4enor Vroeopa npe4erfexo 4a Kynaq, y cnyvajy pacKrAa

Yroeopa e6or HercnyFbelba npey3errx yroBopHr4x o6asesa Kao HecaBecHa crpaHa, ry6r npaeo Ha

noepahaj nnaheHor h3Hoca Ha rMe xynonpo4ajHe qeHe h cBa npaBa r norpaxhBalba no ocHoBy

Vroeopa, fipyureo je rope HaBeAeHe o6aseee yKilHyno y Kopr4cr npilxoAa y nperxoAHoM nepilo4y.
Taxofe, Ha ocHoBy KoHaqHor Peu:eroa llopecxe ynpaBe, flpyureo je y roxy 20L6. rognae yKhHy/to

o6aeese npeMa ncrvlw nuquMa no ocHoBy ynaraFba xoja cy u3Bpulvnr h3HaA o6aeesHe rHaecrrqrje
xoja je 6rana npe4ar?;ena Vroeoponn o npnBarr3aqnju. Ilopecxa ynpaBa je Haae4euxM peueFbeM

yrBpAxna Henprjaarueuy o6aaeay 3a nope3 Ha 4o6ur r nope3 Ha AoAary BpeAHocr, xojyje ApyurBo
eBrAeHrrpano y csojuM noc.noBHr4M KlbtaraMa. flpylureo je noxpeuyno ynpaBHI cnop nporl4B

KoHaqHor peuelba llopecxe ynpaBe no oBoM ocHoBy. Haure nnnuruelbe He caApxr4 pe3epBy no oBoM

nr4Talby.



USBE 1UTAJ H E3ABVICH Of PE BU3OPA (xacra ea x)

cKynuJTl4HU AKI_IhOHAP A V1 OAEOpy AVIPEKTOPA
nyTHvlKAA HOBU CAA

l4geeurai o OhHaxcuicxhru hseeuraihn a (Hacraeaxl

Ocmana numaba

Peerarajy Qranancrjcxrx r43Beulraja flpyuraa sa 2016. roAvrHy je epr.rrao Apyrr peBr3op xojr je y
cBoM r43BeuJrajy o4 24. anpnna 2017 . rogune u3pa3uo Mr4u.rbeFbe ca pe3epBoM.

l4ggeuJrai o Apvrhrrn gaxoxcxhr$ r pervaaropHhrrn gaxteeuMa

Vlzapwunn cMo nperneA roAruruer rsaeuraja o noc.floBalby flpyurea. Pyxoeo4creo flpyurrsa je

oAroBopHo 3a cacraB.rbalbe h npe3eHr[paFbe roAurxFber r3Belxraja o nocaoBalby, y cxnaAy ca

3axreBrMa 3axoua o paqyHoBoAcrBy r 3axona o rpxo4ury Kanrra.na (Cnyx6eHr r.flacHuK PC 6poj
62/2OL3 n 3Ll20Lt). Hau:a ogroeopHocr je 4a rapasrMo Mr4lr,rbelbe o ycxnafenocrr roAyrulber
rsaeuraja o noc.noBaFby ca Qruaucujcxrm raaeu:rajrnna 3a noc.floBuy 2OL7. ro4rHy. Y eeail carvu,
Hauu nocryn\t4 vcnnruBalba cy orpaHhqeHil Ha npoqebilBaFbe ycarnaueHocrr4 paqyHoBoAcrBeH14x

ruQopruaqrja ca4pxanilx y roAruFbeM ta3Beurajy o nocnoBalby ca roAlarxr-brru $unaHcnjcxur,t
raeeu:rajrnna xojr cy 6unu npeAMer peeraaraje. Cxo4uo roMe HaLUr nocrynqil Hr4cy yK/byqulafln

nperneA ocra.flilx ruQopnnaqrja ca4pxanhx y roAurxFbeM r3aeurajy o nocnoBaFby xoje nporacrrvy
ra raHQopnnaquja u eera4eHr-laja xoje Hracy 6rne npe4nner peausuje.

flo saulenn MuuJ.belby, paqyHoBoAcreeue ruQopruaqrje npuKa3aHe y roAr,rlxFbenn rseeLurajy o
nocnoBalby cy, no cBr4M mareprjanno anavajxrnn nrrarbhMa, ycxnafeue ca QuHaHcrjcxuwt
usaeurajrnna,Qpyu:raa 3a roAilHy xoja ce 3aBpuilna Ha AaH 31.4er-1ervr6pa2O!7. roArHe.

Seorpag, 24. anpvn 2018. roAHHe

Il paa peB wltja Aoo SeorpaA

Oena uheHil peBH3op

Muna HKa PrcrNh

-- &rr/talr Lq 'Rrrrfr*t-
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 243847 251840 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 243847 248368 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3585 3585

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 166895 171712

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 4079 6669

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 28010 25124

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 41068 41068

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018 210 210

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03
275402
265290
0
16605
16071
13395
11988
20659
23618
154
52
19223
19329
0
19377
19381
3620
3332
85205
80043
0
85205
80043
0
158861
154433
955
1154
36733
35246
0
36733
35246
0
0
0
0
36733
35246
6384
0
69651
81502
0
76035
81502
1071
56343
56343
0
56343
57414
432
432
98113
98113
0
98113
98113
78853
74457
0
275402
265290
226
203
119
5684
0
0
0
0
251840
243847
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&Naziv=Bilans%20stanja&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 3472 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 0 3472

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 21443 23562 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 527 716 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 418 532

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

210
210
41068
41068
25124
28010
6669
4079
171712
166895
3585
3585
0
248368
243847


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 4

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 109 180

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 14736 21732 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 13604 20830

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 1132 902

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 293 769

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 5684 119

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 203 226

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 265290 275402 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 74457 78853

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 98113 98113 0

300 1. Акцијски капитал 0403 98113 98113

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 432 432

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 57414 56343 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 56343 56343

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1071

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 81502 76035 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 81502 69651

351 2. Губитак текуће године 0423 0 6384

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 35246 36733 0

0
3472
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 35246 36733 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435 35246 36733

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1154 955

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 154433 158861 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 80043 85205 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
21732
14736
180
109
4
532
418
0
716
527
0
23562
21443
3472
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 80043 85205

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 3332 3620

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 19381 19377 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 19329 19223

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 52 154

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 23618 20659

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 11988 13395

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 16071 16605

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 0

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 265290 275402

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
0
0
769
293
902
1132
20830
13604


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08240523 Шифра делатности 5510 ПИБ 100720542

Назив PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Илије Огњановића 24

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 96752 94755

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 1

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 1

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 79580 74789

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 79580 74789

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 39

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 17172 19926

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03
6384
1071
0
3
0
199
6387
1270
6387
1270
1364
977
56
48
16
1690
6913
217
1903
174
5020
4480
0
0
6923
4654
10
4870
1
0
0
10
4871
1850
3672
13359
14534
1
0
94755
96752
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
93080 92905

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 8

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 11660 9968

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 13059 13633

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 40368 40565

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 4398 4829

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 9061 10559

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 14534 13359

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 3672 1850

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 4871 10

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 1

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 4870 10

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 4654 6923

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

74789
79580
1


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 4480 5020

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 174 1903

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 217

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 6913

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 1690 16

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 48 56

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 977 1364

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 1270

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055 6387

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 1270

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 6387

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 199

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 0 3

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063 0

8
92905
93080
19926
17172
39
74789
79580


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 1071

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 6384

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

10559
9061
4829
4398
40565
40368
13633
13059
9968
11660


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08240523 Шифра делатности 5510 ПИБ 100720542

Назив PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Илије Огњановића 24

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 1071

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 6384

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03
0
0
6384
1071
6384
1071
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 1071

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 6384

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08240523 Шифра делатности 5510 ПИБ 100720542

Назив PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Илије Огњановића 24

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 128837 107922

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 127506 105700

2. Примљене камате из пословних активности 3003 1

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1330 2222

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 116927 102262

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 57767 49100

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 45036 45439

3. Плаћене камате 3008 380 1234

4. Порез на добитак 3009 3864 3228

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 9880 3261

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 11910 5660

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 4561 1838

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 4561 1838

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 4561 1838

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03
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123272
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128837
4549
1784
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2925
1784
1595
4549
1784
0
0
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4561
3228
3864
1234
380
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45036
49100
57767
102262
116927
2222
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1
105700
127506
107922
128837
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 1784 4549

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 1595

4. Остале обавезе (одливи) 3035 1784 2925

5. Финансијски лизинг 3036 29

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 1784 4549

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 128837 107922

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 123272 108649

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 5565

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 727

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 119 846

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 5684 119

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08240523 Шифра делатности 5510 ПИБ 100720542

Назив PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Илије Огњановића 24

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 98113 4020 4038 432

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 98113 4024 4042 432

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 98113 4028 4046 432

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 98113 4032 4050 432

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03
74457
4396
78853
78853
6384
85237
56343
28894
432
98113
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=82a363df-59a1-4a29-a02d-8a69b1df1a02&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=350F41345AD24C614457B9E5166A287BE41C8F03#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 98113 4036 4054 432

 

432
98113


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 69651 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094 56343

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 69651 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 56343

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 6384 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 76035 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 56343

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 76035 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 56343

432
98113


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 5467 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 1071

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 81502 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 57414

 

432
98113


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

69651
432
98113


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

56343
76035
6384
56343
69651
56343


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 28894 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 56343 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 85237 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

6384 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 78853 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 78853 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

57414
81502
1071
5467
56343
76035


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4396 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 74457 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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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 2016. годину састављени су у сагласности са МСФИ и МРС , па се извршило 
приказивање конзистентно са подацима за 2017. годину.  
Друштво је у 2017. години кориговало губитак ранијих година. (Веза Напомена Капитал)  

 
 

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% 



                Напомене уз финансијске извештаје на дан 31.12.2017. године 

 

4 

 

Метални ормани за драгоцености 10,00% 

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.  
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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. 

 
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. 
 
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. 
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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 
промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да 
утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
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На пословање Друштва у 2016. 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 2016. године               110      110 
Набавкe у тoку гoдинe        
Преноси        

31. децембар 2016. године 110      110 

        
1. јануар 2017. године 110      110 
Набавкe у тoку гoдинe        
Преноси        

31. децембар 2017. године 110      110 

        
Исправка врeднoсти         
1. јануар 2016. године 110      110 
Амoртизација         
Преноси        

31. децембар 2016. године 110      110 

        
1. јануар 2017. године 110      110 
Амoртизација         
Преноси        

31. децембар 2017. године 110      110 

        
Садашња врeднoст         
31. децембар 2017. године  0      0 

31. децембар 2016. године 0      0 
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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 2017. године 3.585  267.606  44.190  93.553  41.068  210  451.212 
Набавкe у тoку гoдинe -  -  582  3.980  -  -  4.562 
Смањење -  -  (103)  -  -  -  (103) 

31. децембар 2017. године 3.585  267.606  44.669  98.533  41.068  210  455.671 
              
              
Исправка врeднoсти               
1. јануар 2017. године -  95,894  37.521  69.429  -  -  202.844 
Амoртизација  -  4.817  3.151  1.094  -  -  9.162 
смањење -  -  (82)  -  -  -  (82) 
31. децембар 2017. године -  100.711  40.590  70.523  -  -  211.824 
              
Садашња врeднoст               
31. децембар 2017. године  3.585  166.895  4.079  28.010  41.068  210  243.847 
31. децембар 2016. године 3.585  171.712  6.668  25.124  41.068  210  248.368 

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

 

8. ЗАЛИХЕ 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Материјал  418  532 
Роба  -  4 
Дати аванси  109  180 

  527  716 

 
 

9. ПОТРАЖИВАЊА 

 хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Потраживања од купаца  31.644  37.244 
Потрaживања за преплаћене порезе  -  - 
Остала потраживања  293  769 

Минус: исправка вредности  (16.908)  (15.512) 

  15.029  22.501 
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Најзначајнији купац Друштва на дан 31.12.2017. године је: 
- Дубаје доо Нови Сад у износу од 12.122  хиљада динара. 
 
У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на одложени 
рок који у просеку износи 5 ( пет ) дана.  
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 2017 и 2016. годину су биле следеће: 
Нема промена 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016 

Стање на почетку године  (15.512)  (15.505) 
Нове исправке у току године  (1.396)  (16) 
Наплата претходно исправљених потраживања  -  9 

Стање на крају године  (16.908)  (15.512) 

     
 
 

10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Текући рачуни  243  119 
Девизни рачуни  5.441  - 
Благајна  -  - 

  5.684  119 

 
 

11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 

у хиљадама РСД 
 2017  2016 

 
Разграничене курсне разлике – дуг.обав. и пот.  -  - 
Разграничени трошкови  85  87 
Потраживања по основу ПДВ-а  118  139 

  203  226 

 

12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2017. године у износу од 98.113  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. 
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СТРУКТУРА КАПИТАЛ 
 

Капитал 2017 2016 

Основни капитал 98.113 98.113 

Резерве 432 432 

Нераспоређени добитак ранијих година 57.414 56.343 

Нераспоређени добитак текуће године 1.071 - 

Губитак ранијих година (81.502) (76.035) 

 74.457 78.853 

 
У току 2017. године Друштво је кориговало губитак ранијих година по основу примљеног рачуна у 
износу од 5.467 хиљада динара за радове на адаптацији објекта који се издаје у закуп који су 
извршени ранијих година. 
 
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2017.  2016. 

 Број 
акција 

 
% учешћа 

 Број 
акција 

 
% учешћа 

Физичка лица 29722  30%  29722  30% 

Агенција за приватизацију 68390  70%  68390  70% 

 98.112  100%  98.112  100% 

 
 

13. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
 2017  2016 

Дугорочни кредити из иностранства 35.246  36.733 
Дугорочни кредити из земље 0  0 

 35.246  36.733 

 
Обавезе Друштва по основу кредита из иностранства ( „Маестралтоурс“ доо Будва ) на дан 
31.12.2017. године у износу од 35.246 хиљада РСД се односе на средства одобрена од стране 
повезаних правних лица која су 2010 години престала да буду повезана. Средства су одобрена 
без камате. 
  

14. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Краткорочне финансијске обавезе 
Примљени аванси  

80.043 
3.332  

85.205 
3.620 

Обавезе према добављачима у земљи  19.329  19.183 
Остале обавезе из пословања  52  154 
Обавезе за нето зараде и накнаде  1.874  1.851 
Обавезе за порезе и доприносе  1.810  1.206 
Обавезе за ПДВ  11.988  13.395 
Остале краткорочне обавезе  19.934  17.372 
Обавезе за остале порезе,доприносе,дажбине  16.071  16.605 

  154.433  158.861 
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Краткорочне финансијске обавезе се односе на кредит из иностранства („Маестралтоурс“ доо 
Будва) који доспеo 2014. год.  
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2017. године односе се највећим делом на 
следеће добављаче: 
- ЈКП Новосадска топлана Нови Сад у износу од 10.754 хиљада динара,  
- ЕПС Снабдевање доо Београд у износу од 2.386 хиљада динара и 
- ЈКП Водовод и канализација Нови Сад у износу од 1.216 хиљада динара. 
  
Обавезе за ПДВ износе 11.988 хиљада динара. 
 
Остале краткорочне обавезе у износу од 19.934 хиљада динара се односе на обавезе по основу 
камата за неблаговремено плаћене јавне приходе у износу од 19.668 хиљада динара, а 
преостали износ се односи на обавезе за отпремнине, накнаде одбора директора и др. 
 
Обавезе за остале порезе, доприносе, дажбине у износу од 16.071 хиљада динара чине обавезе 
за порез на имовину у износу од 8.977 хиљада динара, обавезе за порез на добит у износу од 
5.692 хиљада динара и обавезе за трошкове пореског поступка у износу од 1.148 хиљада динара. 
 
 
 

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Приходи од угоститељских услуга и реализација 
смештаја  79.580  74.789 
Приходи од активирања учинака и робе  -  - 

  79.580  74.789 

 
 

16. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

у хиљадама РСД 
 2017  2016. 

Приходи од закупнина  17.172  19.926 
Остали пословни приходи  -  39 

  17.172  19.965 

 
Најзначајнији закупци Друштва у току 2017. године били су:  Дубаје доо Нови Сад, Комерцијална банка 
ад Београд, „VIP Mobile“ доо Нови Сад и други.  
 
 

17. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ГОРИВА 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Трошкови материјала за израду  11.660  9.968 
Трошкови горива и енергије  13.059  13.633 
Трошкови режијског материјала  -  - 

  24.719  23.601 
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18. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Трошкови бруто зарада   30.914  30.623 
Трошкови доприноса на зараде  
 на терет послодавца  5.536  5.482 
Трошкови отпремнина  -  493 
Трошкови накнада по уговору о делу  82  82 
Трошкови накнада по ауторским уговорима  107  74 
Трошкови накнада по основу ост.угов.  -  26 
Трошкови накнада чланова одбора Друштва  1.804  1.804 
Остали лични расходи  1.925  1.981 

  40.368  40.565 

 
 

19. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Трошкови амортизације  9.061  10.559 

  9.061  10.559 

 
 

20. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

У хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Трошкови транспортних услуга  804  669  
Трошкови услуга одржавања  1.095  1.322  
Трошкови рекламе и пропаганде  -  144  
Трошкови истраживања  15  -  
Трошкови осталих услуга  2.483  2.686  
Трошкови непроизводних услуга  3.964  3.490  
Трошкови репрезентације  147  115  
Трошкови премија осигурања  681  684  
Трошкови платног промета  2.053  1.754  
Трошкови чланарина  4  18  
Трошкови пореза  4.138  3.744  
Остали нематеријални трошкови  152  27  
Трошкови адвокатских услуга  693  625  
Трошкови суд.таксе, ком. таксе, администр.таксе   88  288  
Трошкови боравишне таксе  2.313  2.320  
Трошкови накнаде животне средине  238  238  
Трошкови истицања таксе на фирму  64  64  

  18.932  18.188 
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21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

У  хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Приходи од камата и ост.фин.прих.  1  - 
Позитивне курсне разлике  4.870  10 

  4.871  10 

 

22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Расходи камата  4.480  5.020 
Остали финансијски расходи  -  - 
Негативне курсне разлике  174  1.903 

  4.654  6.923 

 
 
 

23. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Вишкови  1  0 
Добици од продаје материјала  16  8 
Наплаћена отписана потраживања  -  - 
Приходи од смањења обавеза  -  30 
Остали приходи  31  18 

  48  56 

 
 

24. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

Губици по основу продаје опреме  -  - 
Директан отпис потраживања  1.690  16 
Расходи по основу обезвређења:     
   - потраживања  -  - 
     Некретнине 
Остали расходи  977  1.364 

  2.667  1.380 
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25. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 
Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

 
у хиљадама РСД 

 2017.  2016. 

Губитак – добит  1071  (6384) 
Корекције за  губитак ранијих година  1071    

Пореска основица  -  - 

     
     

 

26. ДОБИТАК  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 
 2017.  2016. 

Нето добитак/(губитак) текуће године 1071  (6384) 
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. 
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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 
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.  
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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 

  

        2017. година  

        
Дугорочни кредити 

    
          

 
35.246 

 

             
35.246  

Финансијски лизинг - 
 

- 

 
-            

 
- 

 
                -  

Друге дугор.обавезе - 
 

- 

 
- 

 
-  -                    

Део дуг.обавеза који 
доспевају за 1 годину 80.043 

 
- 

 
- 

 
- 

 

        
80.043 

 80.043 
 

- 
 

- 
 

35.246 
 

115.289 
 

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

28.  ИСПРАВКЕ ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

 
Грешке из претходних периода су  пропусти и погрешна исказивања у финасијским извештајима за један 
или више претходних периода који настају услед некоришћења или погрешног коришћења поузданих 
информација.  Такве грешке обухватају ефекте математичких грешака, грешака у примени 
рачуноводстених политика, прегледа или погрешних тумачења  чињеница. У мери у којој је то 
изводљиво, ентитет треба да врши ретроаактивну корекцију материјално значајних грешака из 
претходних периода у првом сету финансијских извештаја одобреним за објављивање након откривања 
тих грешака тако што ће: 

- Преправити упоредне износе за презентован(е) ранији(е) период(е) у којем(има) су се грешке 

догодиле; или 

- Ако се грешка догодила пре најранијег презентованог претходног периода, преправити почетна 

стања имовине, обавеза,  и капитала за најранији презентовани претходни период. 

 
 
 

29.  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. 
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Показатељи задужености на дан 31. децембра 2017. и 2016. године су били следећи: 
 
 

у хиљадама РСД 

 2017  2016 

    Укупна задуженост 115289  121938 

Готовина и готовински еквиваленти 5684  119 

 

   

Нето задуженост 109605  121819 

Капитал      74457   78853 

 

   

Укупан капитал 184062  200672 

 

   

Показатељ задужености 59,55%  60,71% 
 

 
 
 

30.  ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Судски спорови 

Друштво је тужилац у више судских спорова из претходних година, а ови поступци су у току и налазе 
се у различитим фазама.  
 
Пред Привредним судом у Новом Саду се води поступак за испражњење и предају пословне 
просторије и наплату потраживања против туженог ECO HELIX ДОО НОВИ САД,  вредност спора је 
4.993 хиљада динара. Тужилац ПУТНИК АД  је успео да издејствује привремену меру којом се 
забрањује туженом да предузима радње које могу нанети штету тужиоцу и то: давање у подзакуп и 
даље коришћење пословног простора који у природи представља ресторан СЕЧУАН. Очекујемо 
првостепену пресуду, а постоје изгледи за успех у парници. 
 
Осим тога, Друштво је пред Управним судом покренуло два поступка за поништај Решења 
Министарства финансија, Пореске управе, по тужбама у предмету посл. бр.  III-8 У. 16101/16 од 
30.11.2016. године и посл. бр.  III-4 У. 16102/16 од 30.11.2016. године. Исход ових поступка је 
неизвестан. 
 
Од спорова у којима се Друштво појављује као тужени, нарочито је важно поменути спор за накнаду 
нематеријалне и материјалне штете у којем су тужиоци Тања Ћирић и млдб. Анђела Пантовић 
Ћирић из Лесковца. Против ПУТНИК АД и ПИОНИР ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО је поднета тужба 2012. 
године ради накнаде материјалне и нематеријалне штете због смрти блиског лица у пожару који се 
десио у хотелу ПУТНИК у децембру 2007. године. Дана 11.04.2018. године ПУТНИК АД је примио 
првостепену пресуду којом су првотужени ПУТНИК АД и друготужени ПИОНИР ИНТЕРНАТИОНАЛ 
ДОО као солидарни дужници обавезани да накнаде штету тужиоцима у износу од око 3,5 милиона 
динара са припадајућом каматом као и трошкове поступка у износу од око 1 милион динара. 
ПУТНИК АД ће на ову пресуду изјавити жалбу у законском року.  
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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. 

 
 
 
 

31.  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 Решење 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.  

 
Након тога је уследила блокада рачуна пореског обвезника по основу цитираног Решења о принудној 
наплати и то почев од 04.02.2016. године, а која је трајала је до 25.02.2016. године када су на захтев 
пореског обвезника од стране Министарства финансија РС, Пореске управе, Сектор за пореско-правне 
послове и координацију, Регионално одељење за другостепени поступак донети Закључци бр. 300-22-
00433/2016--I1000 и бр. 300-433-22-00434/2016--I1000 којима је одложено извршење Решења теренске 
контроле бр. 47-01193/2014-2231-051 од 25.12.2015. године и Решење бр. 47-01098/2015-2231-010 дана 
25.12.2015. године, до доношења одлука по жалбама на ова решења. 

 
Поступак по  овим жалбама је окончан доношењем другостепеног Решења Министарства финансија РС, 
Пореска управа, Сектор за пореско-правне послове и координацију, Регионално одељење за 
другостепени,  бр. 300-47-04-00386/2016-I1000 дана 04.10.2016. године, а које је пореском обвезнику 
уручено дана 18.10.2016. године, као и другостепеног Решења Министарства финансија РС, Пореска 
управа, Сектор за пореско-правне послове и координацију, Регионално одељење за другостепени,  бр. 
300-47-04-00385/2016-I1000 дана 04.10.2016. године, а које је пореском обвезнику уручено дана 
18.10.2016. године, а обе жалбе пореског обвезника су одбијене као неосноване.  

 
Након тога је уследила поновна блокада рачуна пореског обвезника на основу Закључка Министарства 
финансија РС, Пореске управе,Филијала Нови Сад 1 бр. 223-433-05-7827/2015-1-40 од 22.12.2106. године 
којим је одређено настављање поступка принудне наплате пореза покренуто Решењем бр. 2231-433-05-
442/2016 од 27.01.2016. године.  

 
Дана 27.12.2016. године рачуни пореског обвезника су поново блокирани и блокада је трајала до 
16.03.2017. године односно до доношења Решења Управног суда бр. III-4 У. 16102/16 од 27.01.2017. 
године и Решења Управног суда бр. III-8 У. 16101/16 од 01.02.2017. године  којима су усвојени захтеви 
пореског обвезника, сада тужиоца и одложено извршење Решења Министарства финансија, Пореске 
управе, Филијала Нови Сад 1 бр. 47-01098/2015-2231-010  и Решења бр.  47-01193/2014-2231-051, до 
окончања судског спора које је порески обвезник као тужилац покренуо подношењем тужби пред 
Управним судом, а ради поништаја решења другостепеног органа. 

 
Међутим, блокада рачуна Друштва је настављена и трајала је до 16.03.2017. године по основу више 
решења о принудној наплати ПДВ-а која су донета од стране Министарства финансија, Пореске управе, 
Филијала Нови Сад 1, а односе се на текуће обавезе за ПДВ из 2016. и 2017. године које Друштво није 
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могло да испуњава из разлога што су му рачуни били у блокади и што је током исте са рачуна Друштва 
принудно наплаћено око 7 милиона динара који су раскњижени на порез на добит из решења теренске 
контроле. Тек када је Друштво ушло у поступак за одлагање плаћања дугованог пореза, дошло је до 
деблокаде рачуна дана 16.03.2017. године. 

 
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.   
 
 
 

32.  УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 
Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12. 2017.  

године. 

 У поступку усаглашавања  Друштво није усагласио стање са Доо Палић Суботица у стечају и са 

Maestratours doo, Будва, са којима је раскинут Уговор о приватизацији. Неслагање се односи на 

инвестициона улагања која су извршили чланови Конзорцијума правних лица у својству купца у складу са 

Уговором о приватизацији.  Имајући у виду да ова улагања нису прихваћена од стране Агенције за 

приватизацију као инвестициона улагања због неиспуњења уговорних обавеза купаца и да је чланом 9 

наведеног Уговора предвиђено да Купац, у случају раскида Уговора због неиспуњења преузетих 

уговорних обавеза као несавесна страна, губи право на повраћај плаћеног износа на име купопродајне 

цене и сва права и потраживања по основу Уговора, Друштво је горе наведене обавезе укинуло у корист 

прихода у претходном периоду. Такође, на основу коначног Решења број 47-01193/2014-2231-051 од 

25.12.2015. године, Пореске управе, Друштво је у току 2016. године укинуло обавезе према истим 

лицима по основу улагања која су извршили изнад обавезне инвестиције која је била предвиђена 

Уговором о приватизацији. Пореска управа је наведеним решењем утврдила непријављену обавезу за 

порез на добит и порез на додату вредност, коју је Друштво евидентирало у својим пословним књигама. 

Друштво је покренуло управни спор против коначног решења Пореске управе по овом основу.  
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33.  ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  

 
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 

 2017.  2016. 

    
ЕУР 118,4727  123,4723 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
У Новом Саду   Лице одговорно за састављање       Законски заступник 
дана  24.04.2018. год.                   финансијског извештаја      
       ______________________         м.п                    ________________ 
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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 

108/2016) и одредби Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњи 
и кварталних извештаја („Сл. гласник РС“ бр. 14/2012 И 24/2017), ПУТНИК АД НОВИ САД, матични број: 
08240523, шифра делатности: 5510 (хотели и сличан смештај), објављује следећи: 

 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА 

Период извештавања: 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 
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 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 
 
 Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у 
коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине Друштва у 2017. години: 
 

Билансне позиције биланса стања: 
           у хиљадама динара 

Актива 2015. 2016. 2017. 

Стална имовина 257.089 251.840 243.847 

Обртна имовина 21.977 23.562 21.443 
Укупна актива 279.066 275.402 265.290 

            
           у хиљадама динара 

Пасива 2015. 2016. 2017. 

Капитал 85.237 78.853 74.457 

Дугорочна резервисања и обавезе 37.779 36.733 35.246 

Одложена пореске обавезе 958 955 1.154 

Краткорочне обавезе 155.092 158.861 154.433 

Укупна пасива 279.066 275.402 265.290 
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Билансне позиције биланса успеха: 
Приходи, расходи, резултат        у хиљадама динара 

Резултат пословања 2015. 2016. 2017. 

Пословни приход 87.212 94.755 96.752 

Финансијски приход 600 10 4.871 

Остали приход 1.591 56 48 
Укупни приход 89.403 94.821 101.671 

            
у хиљадама динарa 

Резултат пословања 2015. 2016. 2017. 

Пословни расход 93.789 92.905 93.080 

Финансијски расход 2.347 6.923 4.654 

Остали расход 12.845 1.380 2.667 
Укупни расход 108.981 101.208 100.401 

 
           у хиљадама динара 

Резултат пословања 
2015. 2016. 2017. 

Пословни добитак/(губитак) (6.577) 1.850 3.672 

Финансијски добитак/(губитак) (1.747) (6.913) 217 

Остали добитак/(губитак) (11.254) (1.324) (2.619) 

Добит/(Губитак) (19.578) (6.387) 1.270 
Нето добитак/(Нето губитак) (19.503) (6.384) 1.071 

 
Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност,  

ликвидност,  економичност, рентабилност друштва 
 

Резултат пословања 2015. 2016. 2017. 

• принос на укупни капитал  
    (бруто добит/укупан капитал) 

- 
- 

- 

• нето принос на сопствени капитал  
    (нето  добит/капитал) 

- 
- 

- 

• степен задужености  
    (укупне обавезе/укупан капитал) 

 
2,26 

 
2,48 

 
2,57 

• I степен ликвидности  
    (готовина/крат.обавезе) 
    II  степен ликвидности  
    (обртна средстава - залихе/крат.обавезе) 

0,0054 
 
 

0,0034 

0,00075 
 
 

0,0045 

0,03680 
 
 

0,00341 

• нето обртни капитал  
   (обрта имовина - краткорочне обавезе)  
    у хиљадама динара 

 
0,1417 0,1483 

 
0,13885 

• цена акција - највиша и најнижа у извештајном   
периоду, ако се трговало (посебно за редовне и 
приоритетне) 

 
- - 

 
- 

• тржишна капитализација - - - 

• добитак по акцији  
    (нето добитак/број издатих акција) 

 
- 

- 
- 

• исплаћена дивиденда по редовној и 
приоритетној акцији, за последње 3 године, 
појединачно по годинама 

 
- - 

 
- 
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1.3 Финансијски инструменти и процена финансијског положаја 
 
Друштво је у току 2017. године извршило упис заложног права на више покретних ствари као 
средство обезбеђења плаћања по основу Споразума о одлагању плаћања дугованог пореза, у 
корист Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Нови Сад 1, а по Решењу Агенције за 
привредне регистре бр. Зл. 4142/2017 од 27.03.2017. године. Основни износ обезбеђеног 
потраживања је 6.180.111,11 РСД. 

 
Друштво је издало  менице само као средство обезбеђења потраживања ЈП,  према којима  има       

              и највеће обавезе. 
 
1.4  Стање имовине Друштва 

 
У погледу имовине, Друштво није имало промене у 2017. 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 је било у току текуће године у блокади и то у 
периоду од 27.12.2016. године до 16.03.2017. године, а из разлога спровођења принудне наплате на 
основу коначних и извршних решења Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Нови Сад 1 
која су донета у поступку теренске контроле из 2014. године.  

 
 Решењем  Управног суда бр. III-4 У. 16102/16 од 27.01.2017. године и Решењем Управног суда 

бр. III-8 У. 16101/16 од 01.02.2017. године  којима су усвојени захтеви пореског обвезника, сада 
тужиоца одложено је извршење Решења Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Нови Сад 
1 бр. 47-01098/2015-2231-010  и Решења бр.  47-01193/2014-2231-051, до окончања судског спора које 
је порески обвезник као тужилац покренуо подношењем тужби пред Управним судом. 

 
 Међутим, блокада рачуна Друштва је настављена и трајала је до 16.03.2017. године по основу 

више решења о принудној наплати ПДВ-а која су донета од стране Министарства финансија, Пореске 
управе, Филијала Нови Сад 1, а односе се на текуће обавезе за ПДВ из 2016. и 2017. године које 
Друштво није могло да испуњава из разлога што су му рачуни били у блокади и што је током исте са 
рачуна Друштва принудно наплаћено око 7 милиона динара који су раскњижени на порез на добит из 
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решења теренске контроле. Тек када је Друштво ушло у поступак за одлагање плаћања дугованог 
пореза,  дошло је до деблокаде рачуна дана 16.03.2017. године. 
 
 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. 
 

Средства добијена од Купца и то од члана Конзорцијума, Палић ад Суботица, у износу од 91.471 
хиљада динара која, сходно Уговору, представљају улагање Купца изнад износа обавезне инвестиције 
била су евидентирана на конту 449200, али након што је решење теренске контроле постало коначно и 
извршно, а којим је поступајући порески инспектор утврдио да су се стекли законски услови да се иста 
оприходују у 2013. години, Друштво је морало поступити у складу са цитираним решењем и извршити 
корекцију почетног стања на дан 01.01.2016. године кроз корекцију резултата пословања из 
претходних година. 

 
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. 
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2.5.          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. 

 
3. ВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ ПОСЛЕ ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ 
 
 Као што је већ поменуто у одељку 2.3 Ризици и претње друштву, Друштво је почев од 

27.12.2016. године било у блокади рачуна која је трајала све до 16.03.2017. године, као што је то 
детаљно објашњено у овом одељку.  

  
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. 
 
 
7. ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 
 
 Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања који је усвојила Скупштина акционара 

Друштва на седници одржаној 28.06.2012. године. 
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 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:  

 
 ИЗЈАВА 

 
 Изјављујем да је, према сопственом најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај 

састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и да даје 
истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима 
и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва 
која су укључена у консолидоване извештаје. 

 

Лице одговорно за састављање Годишњег извештаја        Извршни директор 

                        ПУТНИК АД НОВИ САД      ПУТНИК АД НОВИ САД 

 

              ____________________________                                                      __________________________ 

 Тања К. Опалић, шеф рачуноводства                     Милош Тутуновић 
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8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
 
Извештај за статистичке потребе ПУТНИК АД НОВИ САД за 2017. годину који чине Биланс стања, 

Биланс успеха  и Статистички извештај одобрен је од стране Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД 
на седници одржаној дана 27.02.2018. године и достављен Агенцији за привредне регистре у 
законском року. 

 
Годишњи извештај Друштва у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног 

органа Друштва односно Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД.  
 
Друштво ће накнадно у целости објавити одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину. 
 
 
9. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОДНОСНО ПОКРИЋУ ГУБИТКА 
 
Одлука о усвајању финансијског извештаја Друштва, као и одлука о расподели добити,  биће 

донете на редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД  и Друштво ће их накнадно 
објавити. 

 
Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за 

ХоВ, као и регулисаном тржишту односно МТП, с обзиром да су хартије од вредности Друштва 
укључене у трговање. Рок за објављивање односно достављање Годишњег извештаја је: најкасније 
четири месеца од завршетка сваке пословне године. Друштво је, такође, у обавези да обезбеди да 
годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана 
објављивања. 

 
Друштво одговара за тачности и истинитост података наведених у Годишњем извештају. 
 
У Новом Саду, април 2018. године. 

 

Лице одговорно за састављање Годишњег извештаја                      Извршни директор 

                        ПУТНИК АД НОВИ САД     ПУТНИК АД НОВИ САД 

              ____________________________                                               __________________________ 

 Тања К. Опалић, шеф рачуноводства         Милош Тутуновић 
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Агенција за привредне регистре: БД 45572/2011 * Матични број: 20727918  * ПИБ: 107030437 

Текући рачун број: 205-166401-47, Комерцијална банка ад Београд 

 
 
 
 

 

Путник ад Нови Сад 

Илије Огњановића 24, Нови Сад 

 
 

  
 

Предмет: Изјава о независности  
 
 
 
Као ангажовани екстерни ревизор финансијских извештаја за 2017. годину, потврђујемо 
следеће:  
 
Друштво за ревизију Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори, као и сви његови 
запослени ангажовани на пословима ревизије финансијских извештаја за 2017. 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, 23. април 2018. 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 2017. 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, 23. април 2018. Године 
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Ha ocxoey q.naHa 50' 3axosa o rpx]4ury Kanilrana (,,cn. raacx v1K pc,, 6p. 3t/20t1,, tL2/2015 n
1'08/201'6) ra o4pe46ra flpaelnurxa o caApxrxr, Qopnnr h HaqilHy o6jaarurearua roAruJFbhx, nonyroAil.uFbhh KBapranHr4x h3Beurraia (,,cn. rnacHvlK PC" 6p. 1,4/2012; 5/2015 U 24/2OI7), nyTHl4K M HOB]4 CAA,
MarhLf H14 6poj: 08240523, uLr'rQpa AenarHocrh: 55L0 (xorean vt cnvqaH cneuraj), o6jaeruyje cne4ehr:

roAn uFbh h3BEUJTAJ JABHOT ApyrxTBA

21000 HoBt4 CAA

info@putnikns.rs

M14/tOllt TyryHoBt4h

flepro4 il3BeuraBaFba: 01.01.2017. go 3L.12.2017. roguae



* H3BEUJTAJ O nOC/tOBAt-by

PA3BOJ, PE3y/lrATl4 noc/loBAl-bA, oI4HAHCI4JCKO CTAIbE 14 CTAFbE 14MOBl4HE ApyLurBA

Paaeoj flpyurrea

1.

1.1.

nyrHhK M HoBl4 cM (y Aa,rbeM rexcry: .{pyrureo)ie axqr,roHapcxo ApyrurBo ocHoBaHo z4,o4.tgg1..
roAHHe. Ce4Nure lpyurrea je y Hoeonn ca4y, va. Anuje o*aaHoailha 6poj2a.

Y nocrynxy nphBarh3aqr,rje AreHqraja sa npraearraar4rajy je 4aHa 24.02.2009. roAilHe 3aK,rbyq4na
Yroaop o npo4ajr ApytxrBeHor KanLlra.na MeroAoM jaeue ayxqrje ca KoHaopqrajynnom npaBHhx nuqaunju je
oenauheHN npeAcraBHhx l-lMt4l ArQ Cy6oflaqa, AoK je 4pyrr qnaH Koxsopr+ajynna MAESTRALTOURS Aoo,
6ygea, Peny6nrxa L{pna l-opa.

Peueroem Bruer nphBpeAHor cyAa y Seorpa4y flor16p. 24/1,0 og 1,2.04.2010. rogrire aKL{r4oHap
Koxaopqnjyr"r JMEI-: Ko08106070 rma nphBpeMeHy Mepy sa6paHe oryferoa r npaBa r.flaca Ha 6g.390 axr4aja
H3AaBaoLta yTn nyTHhK M HOBI4 CAfl (ca4a nyTHt4K M HOBI4 CM).

Haxou tora, Arexqnja sa npraanaaar.$,rjy je 4aHa 23.06.2ot0. roAilHe AoHena oplyxy 6p.1,0-2510/tO-
1'464/02 o pacKhAy Yroeopa o npo4ajr,r ApyuJrBeHor KanLlra.na mero4onn jaaHe ayxqraje cy6jexra
nphBarh3aqrje Wl-l nyTHl4K HOBI4 CAr{ (ca4a nyTHl/K AA HOBI/ CM) r,r npeHocy Gg,7O% Kanilra,rra
.Qpyuraa xojr je noAe,rbeH y 68.390 axqr,rja HoMrHa.nHe Bpe4Hocn4 1.000,00 AhHapa Ha Arenqrjy ra
npilBarh3aLlujy pagn npo4aje Ha HaqhH nponhcaH 3aKoHoM.

V oxenpy r{pyLlrea perrcrpoBaHh cy orpaHLlt4:

t.2, PeeynrarrnocnoBalbaflpyurraa

flpNxaa paraoja h pe3ynrara nocnoBaba ApyurBa, a Hapoqhro $rnano,rjcxo crax"e/nonoxaj y
KoMe ce oHo Ha/la3h 

' Kao n noAaTKe Bax{He 3a npolleHy cra}ba hMoBhHe flpyurea V 20L7. foAAHn:

Sraaxcse noauqnje 6nnanca cralba:

Axrilga 2015. 2016. 2017.
CranHa ilMoBnHa 257.089 25t.840 243.847
O6prHa hMoBhHa 21,977 23.s62 21.443
VxynHa aKTilBa 279.066 275.402 265.290

flacnea
v1 Ma AhHapa

2015 2016. 2017.
Kanuran 85.237 78.8s3 74.457
AyropovHa pe3epBhcaFba r o6aeese 37.779 36.733 35,246
OAnoxeHa nopecxe o6aeese 9s8 955 L.154
KparxopoqHe o6aeese 155.092 158.861 1_54.433
VxynHa nacilBa 279.066 275.402 265.290



Srnaxcxe noanqrje 6unauca ycnexa:

Axanrga ocrBapeHhx nphxoAa, pacxoAa h pe3ynrara nocnoBalba ca noce6prM ocBproM Ha co.nBeHTHocr,
n h KBhAHocr, eKoHoM l4r{ Hocr, pe xra6rl xocr Apylllraa

cxo"4t4

Pesynrar nocnoBaFba
xwbaAaMa AnHa

2015. 201,6. 2017.
I trJL., tu6H t4 I I p14xoA

OrnaHcnjcxn npnxog
Ocralr nphxoA
VxynHr nphxoA

87.212 94.755 JO. / 5t
600 10 4.87L

1.591. 56 48
89,403 94,821. 101_.671

pesynrar nocnoeaFba
l-locnoeHh pacxo.a

OrHascrlc*, pffi

-

oqrg4r pr-qrgA_
YxynNr pacxoA

XV16AAaMa AilH
201.5. 2016. 2017.

93.789 92.90s 93.080
2.347 6.923 4.654

12.845 1.380 2.667
108,981 101.208 100.401

Pesynrar noc,{oBarua
xv1 Ma AhHa

2015. 201,6. 2017.
r rocnoaHh Aoohrax/(rybrra x) (6.s77) 1.850 3.672

(1.747) (6.s13) 21.7
O cr a n n Ao 6 m ax / (ry 6 m a x)

_ Ao6*/(ry6,
(1.1.2s4) (r.324) (2,61,9)
(1e.s78) (6.387) r.270

I rsrv l.+uur,ildK/lHeTo ryohTaK) (1e.s03) (6.384) 1..071

Pesynrar noc,noBaFba 2015, 20L6. 2017.- llPyrf-fuL Hd yKynHr RannTan
(6pyro lo6rar/yxyna H xa n rran)

- frulu rrpr4Hoc Ha concTBeHn KanvTan
(Hero Ao6rar/xa nraran)

. cTeneH 3aAyxeHocTl4
(yNynHe oOaeese/vxvnaH xannran) 2,26 2,48 2,57. I cTeneH nuRBnAHocTn
(roroar Ha/xpar.o6a eeae)
ll crenex nvllnAlocrn
(o6prna cper,craBa - 3alrxe/xoar.o6anpac)

0,0054

0,0034

0,00075

0,0045

0,03690

0,00341. Hero o6prur Kanhran
(o6pra rMoBrHa - KparKopor{He o6aaese)
Y xl4,rbaAaMa AhHaPa

o,t4I7 0,1493 0,13995

r qeHa aKqhJa - Ha1Bhtxa n uajnnxa y rseeurajHonn
nepnoAy, aKo ce rproBano (noce6xo 3a peAoBHe H

npnoprrerHe)
p/r{ rif uJ Hrd Ka n A-r a nv3a 4n n

. 4o6rrax no ax4rjra
( Hero Ao6rara x/6poj ras Aar vxa xqr.lja )

- ylLr,/rdrleHa AnBVAeHAa no pegoeuoj r
nphophrerHoj axqnjvt,3a nocneAFbe 3 ro4rue,
n9ie4!F11o no roAhHaMa



1.3 tDnxaxcnjcxn nnctpyMeHrh h npolleHa $raxancnjcxor nonoxaja

,Qpyu'rrao je y roxy 2017' roguHe t,t3Bpr.xhno ynhc 3a.noxHor npaBa Ha Bilue noKperHXX crBaph KaocpeAcrBo o6ea6eferoa nnaharua no ocHoBy cnopasynna o oAnaraFby nnaharua AyroBaHor nope3a, y
Kopt4cr Muxrcrapcraa SnHaxcuja, flopecxe ynpaBe, Qnnniana Hoera ca4 L, a no peueruy Arenqraje aanphBpeAHe perucrpe 6p' 3n. 41'42/2Ot7 op, 27.03.2077. roArHe. OcHoeHr h3Hoc o6ea6efeHor
norpa)+(h Ba Fba je 6. 190. 1 tI,LI pCA.

.{pyurreo je us4ano MeHhqe caMo Kao cpeAcrBo o6ea6eferua norpaxhBarua Jf'|, npeMa xojrnna nnna
u xajeehe o6aeese.

1,4 Crarre hMoBhHe flpyurrea

V norne4y hMoBhHe, flpyurrao Hnje rnnaao npoMeHe y 2017. rcAnHu.

2.

2.t.

ot{EKl4BAHl4 PA3BOJ, nPOMEHE y nOc/loBH ot nonurvltlh 14 ocHo BHn pu3v1|i14 h npETt-bE

Oqexlreaxh paeeoj

ovexyje ce npoMeHa r ycMepeHocr xa noeehaFby Kareroprasar4raje xorena, re ,{pyulreo nocreneHoycMepaBa aKThBHocrh xa no6oruu.taFbe caMor KBa/rhrera ycnyre n xnrrjeHe y xoreny ,,l1yrlt1K,,.Cse ro y qnrbvnoeehaba rcxoput'uheHocrh pacnonoxhBt4x cnneurajuux Kanal{ilrera h 3alHrepecoBaHocr rrJr4per Kpyrarocrrjy.

2.2. llpomexe y nocnoanoj nonuruqtn

V Hape4Holr nepxoAy xehe 6nrn npoMeHa y nocnoBHo j nonwuqn,{pyu:raa.

2,3. Pnsnqn H nperlbe flpyr.urey

flocnoeaFbe ,{pyulrea je ranoxeno pa3nhqhrrnn Qrnaxcr icxu pvsn4nMa: Tpx{r4lrJHoM pr4314Ky, pv3n*y
nHKBl4AHoCTh, KpeAilTHOM ph314Ky, Kao h pVgnKV Kanhra.na n p,//3t/l(y cyAcKt4X cnopoBa xOjr Ce BoAe npoTt4B
ApyurrBa.

v 4eay rpxhlllHor pv3nla, flpyrureo he npaherueM npoMeHa rpxr4r.rHr4x qeHa h Kypca eBpanprnarof aearh LleHe ceojrx ycnyra, eo4ehr paqyHa o KoHKypeH {uju n FbhxoBl4M qeHaMa.

ca craHoehrxra ph3hKa n7,{Bt AHocru, flpyureo ie 6nno y roKy rexyhe roArHe y 6noragu v1 ro ynephoAy oP\27'1'2'2016. ro4rne,qo 16.03.2017. roguue, a h3 pa3nora cnpoaofelba nphHyAHe Han.nare Ha
ocHoBy KoHaqH[x 14 l43BptlJHl4x peuerba Mruucrapcraa QrHaHcrja, llopecxe ynpaBe, ennnjana Hoera Ca4 1xoja cy AoHera y nocrynKy repeHcKe KoHrpone us ZOI4.roAhHe.

Peu:eruenn vnpaexor cy4a 6p. lll-4 y. L1to2/t6 og27.0L.2017. rogune r peuLeruenn vnpaaHor cy4a6p' flf-8 y' t610L/L6 o4 01.02.2017. roAhHe xojunna cy yceojenra 3axreBh nopecKor o6eesHrxa, ca,qa
ryx(l4oL{a oAnox{eHo je Naepruerue Peulerua Mrnrcrapcraa Qrxancnja, flopecxe ynpaBe, ennujana Hoeu ca4
1' 6p' 47-81098/2015-2231-010 n Peuerua 6p. 47-otTgzlznt+-zzzL-051, Ao oKoHLraFba cyAc*or cnopa xojeje nopecxn o6aegHhx Kao ryxhnaL{ noKpeHyo noAHouebervr ryx6ra npe4 vnpaeHuM cyAoM.

Mefyilann, 6noxa4a paqyHa fipyurea je xacraaruena ra rpajana je 4o 1,6.og.zot7. roAilHe no ocHoBy
BiluJe peueFba o nphHy4noj uannail,t fl,{B-a xoja cy AoHera oA crpaHe Mrnrcrapcraa QnHaHcnja, flopecxeynpaBe, Qnnuiana Hoan Ca4 L, a op,xoce ce Ha rexyhe o6aeese sa I]flB ns zOt6. n 2011. ro4rHe xoje
nQpyureo xrje morao Aa hcnybaBa h3 pa3nora uro cy My paqyH n 6nnvt y 6noxa4n h urro je roxorvr hcre capaqyHa,{pyu'rraa nphHyAHo Hanaahexo oxoT raunuoHa AhHapa xojn cy pacxlbxxeHil Ha nope3 na po6ut uz



peueFba repeHcKe KoHrpone. Tex xa4a je .{pyu:reo yuno y nocrynaK 3a oAnarabe nnaharua AyroBaHor
nope3a , AoL!.no je 4o 4e6noKaAe paqyHa 4ana 16.03.20!7. rognae,

lljro ce rilqe KpeArrHor pl4svla, y HapeAHoM nepiloAy ce He ovexyje sxavajnr,rjra yrrr-1aj
Hennoryhnocr[ vl3Mnperua o6aseaa AylxHilKa. t'lpoqeroyje ce Aa o4pefenr,r Kynllh Nrvrajy npo6nervr y
l't3Mnpeby Hacrannx o6aeesa, a.nr oHe xe 6r rpe6are sxavajuo yrxl{arh Ha pe3ynrar noc,floBaFba. l-lope4
rora,.Qpyurao he npe4y3ern HeonxoAHe Mepe y nocrynKy Han/rare FbrxoBl4x norpaxhBaFba.

v 4eny Qr'rxaHcr'rjcx[x nnacMaHa, nopeA Aarvx MeHhqa o4pefenrnn 4o6aeruaurMa 3a peAoBHo
nocnoBaFbe, n(pyu:rao rnna o6aaega no Ayropovxnnn QuxaHcnjcxrnn KpeAun4Ma.

v norne4y pn3nP.a Kanhrana, flpyrureoje y nocrynxy Heycne/re npt,lBarh3aquje npvllnno cpeAcrBa oA
noBe3aHor npaBHor nhLla ca Kousopqrajynnonn Kynqa, a no ocHoBy:

5y4ea, Peny6nuxa L{pna l-opa y il3Hocy o4 684.000,00 eepa ca poKoM epaharua 5 ro4rxa o4
AaryMa xopruherua;

Pox epaharua oBor KpeAhra ie 31'.12.2014. rognue, xoje lpyurreo xrje Eparhlo, aeh ra rcxasyje Ha
KoHrhMa ,Qeo 4yropor{Hor KpeAhra n3 ilHocrpaHcrBa xoje 40cneaa 40 1 ro4hHy AaHa

MAESTRALTOURS AOO, 5y4ea, Peny6nnxa l-lpxa l-opa y h3Hocy op,297.500,00 eepa.ca poKoM
apaharua L5 ro4rua oAAaryMa xopnuherua.

Pox epaharuaie2024' roAttHa h 3a caAa ra flpyurreo BoAh Ha o6aeesarua no AyropoqHnM KpeAhrhMa
t43 hHOCTpaHcTBa.

flprmrueHa cpeAcrBa no oBt4M ocHoBaMa 
'.(pylureo 

he peuraearr y nocrynKy KoHaqHof peuJeFba
pacKraa Vroeopa o npo4ajr KanHra.na MeroAoM jaerie ayxrlraje.

Cpe4crea 4o6rajena o4 Kynqa il ro oA q,naHa Koxsopqrajynna, flanrh a4 Cy6oflaqa, y n3Hocy og9L47I
xh'rbaAa AhHapa xoja, cxo4uo Vroaopy, npeAcraB,rbajy ynarar+e Kynrla h3HaA h3Hoca o6asesHe rHeecrrqnje
6unacy eBhAeHrhpaHa Ha KoHry 44g2oo, anr4 HaKoH u.rro je peueFberepeHcKe KoHrpone nocrano KoHaqHo u
]43Bpl"nHo, a xojrm je nocrynajyhr nopecxr ilHcneKrop yrBpAl4o Aa cy ce creK,nr4 3aKoHcKr4 ycno1n Aa ce hcra
onpnxo4yjy y 2013. toAnHn,,{pyr.ureo je nnopano nocryntaril y cKnaAy ca qhrhpaH]4M per.ueFbe M n vsBpwvlrt4
xopexqujy noqerHor craFba Ha AaH 01.01.2016. roAr4He Kpo3 xopexqrajy pe3ynrara nocnoBaFba v13
nperxoAHt4X fOAnHa.

2.4. {rrueer u nonurune Be3aHe 3a ynpaB/barue Qnnaxcnjcxram ptsnqintvta,Kao h nonhrhga
3aurlire cBaKe axavajxraje rpancaxr4raje

flocroeaFbe flpyurrea je tanoxeHo pa3nhqr4Trnn SrnaHcnjcxnrvr pr43hqhMa: Tpxh[11HoM pus11y,
KpeArrHoM pn3nKy n pn3vKY nrKBilAHocrtt. f'lporpam ynpaB/baFba $rHancrjcxvlM pv3n\nrvra ,{py1:rea jeycMepeH xa xeruoryhHocr npeABrafarua 4orafaja Ha QrHancnjcxrann rplxlr.rJrhMa n ru+<t4 Mvj1vlM13npafty
moryhnx HgrarnBHxx eQexara ua Qrnaucnjcxe nepQopMaHce .{pyrlrea.

flpytL:reo He Kop14cr14 HhKaKBe Qrxancrjcxe hHcrpyMeHre 3aurhre o4 eSexara $rHauc njcxnx
pvsuKa Ha nocnoBalbe h3 pa3nora uro raKBil l4HcrpyMeHrn Hncy y r.urapoxoj .ynorpe6n, nutvt noctoju
opraHr3oBaHo rpxt4ture raKBtax 14HcrpyMeHara y peny6n n4n Cp6ujn.



2.5. Cy4cxu cnopoB14

ffi$ffirtffi:::ilJ 
Br4ue cvAcKr4x cnopoBa ,n3 nperxoAH nx to*nHa,a oBr nocrynqh cy y roKy h Ha,.a3e ce

flpe4 flpnapeAHilM cyAoM y Hoaonn ca4y ce BoAu nocrynaK 3a xcnpal*Fberbe h npeAajy nocaoeHenpocroprje h Hannary norpaxrBaFba npoil4B ryxeHor Eco HELIX Aoo HoBl4 cAfl, ape4nocr cnopa je 4.993xvbaAa ArHapa' Tyxrnaq nyrHl4K M je ycneo 4a rs4ejcreyje npraepervr""v r.pv xojoru ce sa6parsyjery)KeHoM Aa npe4y3l4Ma paAFbe xoje rvrory HaHerh u,Tery ry,{l4o'ry h ro: AaBa}be y noA3aK vn v Aarbexopnu:herue noc'fioBHor npocropa xoiu y npnpoun npeAcraB,rba pecropaH cEqyAH. ovexyjervro npBocreneHynpecyAy, a nocroje n3tne1n 3a ycnex y napHilqt4.

oct'tu rora' 
'{pyr'lrao 

je npe4 vnpaaurru cy4oM noKpeHyno ABa nocrynKa 3a noHnuraj peuleruaMrHrcrapcrea QruaHcrja, flopecxe ynpaBe, no ryx6anna y 
'npeAMery 

noca. 6p. 1r-g y. t61,ot/r6 op,30'11'2016' roAhHe n nocn' 6p' lll-4 y' 16702/tG o4 30.11.201.6. ro,qraHe . ltcxog oBr4x nocrynxa jeHeh3BecTaH.

04 cnopoea y xojranna ce nQpytureo nojaaruyje Kao ryxeHil, Hapor1ilro je eaxHo noMeHyr,r cnop 3aHaKHaAy xennarepujanHe u nnareprajanne rxrere y xojervr cy ryxroqh Tarua Erpr,rh u rang6.AHfeaaflaHroarh Fraprh rs 'rlecxoeqa. flporre nyrHl/K egu nuouup uurr.puATr4oHA/rfloo je noAHeraryx6a 2o12' ro4nne paAu HaKHaAe mareprjanue u HeMarepujanHe u,rere s6or cnnprr 6nvrcxor nnrqay noxapy xojr ce Aecho y xoreny nyrHl4K y 4eqervr6py zool. rogune.,Qaxa ti.o+.zog.ro4hHenyrHLlK A,{ ie nprnnro npBocreneHy npecyAy xojorvr cy npBoryxexra flwHr4K M ,a ApyroryxeHrnvo{uP I4HTEPHATI4oHM .{oo xao con.4rapHvl Ay*<HuLy o6aeegaHu Aa HaKHaAe ureryrylKhoqhMa y h3Hocy oA oKo 3,5 nnunuoxa AxHapa ca npilnaAajyhorvr KaMaroM Kao h rpo.u*oBe

i:-TilfiJ#il:cv 
oA oKo L rannuon ArHapa' nvrHl4K M he Ha oBy npecycy neiaawn xan6y y

3. BAXH]4J]4 AorAT'AJr4 HAcrMr4 noc/rE nporEKA noc/roBHE roALiHE

Kao uro je aeh noMeHyro y oAe/bKy 2'3 Pnw4n r nperFbe ApyurBy, .{pyr.,rao je novee o427'12'2016' roAhHe 6nno y 6not<agu'paqyHa xoja je rpajana cBe Ao 16.03.2017. roA*He,xao u:ro je roAerarbHo o6jau.lrceno y oBoM oAe/bKy.

4. noc/toB]4 CA noBE3AHt4M nrqnMA

'{pyurao 
je y 2013' ro$u*vl3aK'rbyqxno vroaop o noBepaBaFby Ha ynpaB/baFbe oAy3eroM r4MoBr4HoM6p' 401-00-18h3-o2 o4 L4'1'o'20L3' ro4raue ca flrpexqrajorvr 3a ynpaB/baFbe oAy3eroM r4MoBr4HoM onoBepaBalby Ha ynpaB/babe rpr anaprMaHa ua 3narn60py, nor., o4 1.5.10.2013. ro4raue.Taxo[e' flpyu'rreo je aaxruyvrano vroeop o nor"prrrFby Ha xopr,ruherue [MoBr,rHe 6p. 46-00-1'60/2012-02 o414'17'2013' ro4r'*re ca rQrapexr4rajonn sa ynpaB/baFbe oAy3eroM r4MoBr4HoM o noBepaBaFby Haxopru:herue nyrHhqKor MoropHor Bo3hna MapKe VoLKWAGEN rrna pAssAT L,g rDl noqeB og t4.13_.20t3.roAhHe.

tQpyu'rreo je aaxruyvrno vroeop o noBepaBaFby Ha xopr,rrL:herue hMoBhHe 6p. a6-00-1 6t/203,2-02 ogt5'0r'20L4' roAhHe ca ,{rapexr4rjonn ea ynpaB/baFbe oAy3eroM r,lMoBl4HoM o noBepaBaFby Ha xopru:heroenyrHrlf KOr MoropHor Bo3h.na Map*e AyAutnna A4r noqeB o415.01,201.4. rogune.

5. AKThBHOCTI4 HA NO/bY ]4CTPA}K]4BAFbA 14 PA3BOJA

v xape4Holvt nephorqy flpyurreo nrje nnaxrpano aKr,rBHocrl,i Ha no/by xcrpaxilBa,oa ra paaaoja,



6. I,IHOOPMAql,lJE O Y/IATAFbI4MA Y ql4lby 3A1UT14TE }KI4BOTHE CPEAl4HE

,(pyureo He Bp[tll4 noce6Ho ynafaFbe y 3aurrry xnBorHe cpeAhHe, anu ce y cBeMy npilApHaBa
nponrca xoju perynrauJy oBy npo6nennarhKy il cnpoBIAV atrulHocrh Be3aHe 3a KperaFba ornaAa xojr ce
crBapa nprnhKoM npoqeca npoH3BoAt-be oAHoCHO nphnpeMe xpaHe.

Ocrnn rora, ,{pyu"rrao ypeAHo raannr,rpyje o6asege y norneAy HaKHaAe 3a
xoja je yrepfieHa oA crpaHe noKarHe caMoynpaBe.

7. n pErn EA n pAB 14lIA KOp n OpATl4 B H Or yn pAB/bAFbA

3al.urhry ]KrBoTHe CpeAhHe, a

.{pyureo nprarvreroyje Konqexc KopnoparnBHor ynpaB/baroa xojr je yceojrana CxynurrHa aKL{r4oHapa
flpyurea Ha ceAHrqr o,qpxaHoj 2g.06.2OIZ. roAuHe.

* concTBEHE AKLU4JE APyIUTBA



* I43JABA

l4sjaaruyjervr Aa je, npeMa concrBeHoM naj6oruervr ca3HaFby, roAhuJFbr4 Qranangajcxr uaeeuraj
cacraB'tbeH W npilMeHy o4roaapajyhrax nnefyrrapoAHt4x craHAapAa Qrananoajcxor h3geuJraBalba r 4a 4ajet{cruqure n o6jexruaHe noAarKe o nMoBAHrl, o6aeeaanna, QrxancrjcxoM nonolxajy r nocnoaaruy, 4o6rqrnnan ry6n4uwta, roKoBl4Ma roroBhHe r npoMeHaMa Ha Kanhrany jaaxorApyrlrBa, yxruyvyjyhu il FberoBa ApyrurBaxoja cy yK/byqeHa y KoHconu4oBaHe raaeuraje.

.l'lnqe o4roaopHo 3a cacraB.rbaFbe fo4rulroer raeeuraja
nyrHklK M HOB]4(Rq

0 ,p*.e{ d Flvq,t
\

Tarua K. Onannh, ureQ pavyrroBo4crBa
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*%\

o\

rnt* 
S

FA

l,lsapu.lxu AhpeKTop
nyTHl,lK M ttoBt4 cAA



8. OMyKA O yCBAJAFby roAltulhbEr oltHAHct4JcKor il3BEllrTAJA

l4seeuraj 3a cran4crl4vxe norpe6e flvTHhK M HoBl4 cAfl:a 2o!7. rognay xojn qnxe Srnasc craFba,
Srnasc ycnexa n crarucrnaKil h3Beurraj ogo6peH je o4 crpaHe o46opa ArpeKropa nyTHl4K AA HoBl4 cAA
Ha ceAHhqh o4pxanoj gaaa 27.02.2018. roAilHe r AocraB.rben AreHqrajn sa npvlpeAHe perhcrpe y
3aKOHCKOM pOKy.

fo,qNurur Nseeu:raj .(pyurrea y MoMeHry o6jaerurearoa jou: yaex Hraje yceojeH oA crpaHe HaA.flexHor
opraHa.^Qpyurea oAHocHo Cxynurrue aKqiloHapa nyTH14K M HOBLI CArq.

,{pyureo he xaxua4no y qenocrt4 oljaewn og/yKy o yceajaruy l-o4uuroer raeeu:raja ga 2015 . roAhHy.

9. OMyKA O PACnOAEnU AOBVITU OAHOCHO noKpl46y TEhTKA

o4nyxa o yceajaruy QnHaxcnjcxor h3BeuJraja flpyr.r.rrea, Kao h oA/tyKa o pacnoAen u go6vnn, 6rahe
AoHere Ha peAoBHoj ce4Hrqra Cxynulrnne aKqxoHapa nyTHl/K M HOB]4 CA,Q r flpyu.rrao he rx naxHa4xo
o6jaawn.

Jaeno 4pyu.rreo je AylKHo Aa cacraBh [o4ru:rur 13eer.uraj, o6jaen jaenocrr H AocraBta ra Konnrcnjn aa
XoB, xao h peryn[caHoM rpxl4tllry oAHocHo MT['|, c o6anponn Aa cy xaprraje oA BpeAHocrn flpyurea
yK/byqeHe y rproBabe. Pox sa o6jaerunearue oAHocHo AocraB.rbaFbe l-o4ru:ruer raaeruraja je: rajxacunje
Llerhpl4 MeceL{a oA 3aBpuerKa cBaKe nocnoBHe roAhHe. flpyr.ureo je, raxofe, y o6aeeer 4a o6es6e4r 4a
roAhurbh QnHauct,rjcxh t43Beuraj 6yae AocrynaH jaeHocrr roKoM xajmarue ner roAnHa oA AaHa
o6jaerurearua.

flpyureo oAroBapa 3a raqHocrtl u ncrlHurocr noAaraKa HaBeAeHilx y fo4ruruenn rseeurajy.

V Hoso^ Ca4y, anpun 2018. ro4rHe.

/lrqe o4roeopHo 3a cacraB,baFbe fo4nuruer rseeu:Taja
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Tarua K, Onanrh, ureQ pavynoBoAcrBa
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