
Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, 

formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012),     

„PUTNIK“ AD iz  MB.: 08240523, šifra delatnosti: 5510 hoteli i slične delatnosti, objavljuje sledeći: 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

 

 

Period izveštavanja: 01.01.2011 do 31.12.2012. godine 

POSLOVNO IME: „PUTNIK“ AD NOVI SAD 

MATIČNI BROJ: 08240523 

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 21000 NOVI SAD 

ULICA I BROJ: Dunavska 25 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: office@putnikns.rs 

INTERNET ADRESA: www.putnikns.rs 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: POJEDINAČNI 

USVOJENI (da ili ne) NE 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:  

SEDIŠTE:  

MATIČNI BROJ:  

USVOJENI (da ili ne)  

 

OSOBA ZA KONTAKT: MIRJANA OBRADOVIĆ 

TELEFON: 6615778 

FAKS: 6615292 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: office@putnikns.rs 

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

 

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE: 

    (u hiljadama RSD) 

AKTIVA: 31.12.2011. 31.12.2010. 

UKUPNA AKTIVA: 291651 296739 

Stalna imovina 271550 277749 

 Neuplaćeni, upisani kapital   

 Goodwill   

 Nematerijalna ulaganja 35 11 

 Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 271515 277738 

 Nekretnine postrojenja i oprema 268682 274681 

 Investicione nekretnine 2833 3057 

 Biološka sredstva   

 Dugoročni finansijski plasmani   

                        Učešća u kapitalu   

 Ostali dugoročni fin. plasmani    

Obrtna imovina 20101 18990 

     Zalihe 2922 4460 

 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva 
poslovanja koje se obustavlja 

  

 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina 17179 14530 

 Potraživanja 3727 2784 

 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak   

 Kratkoročni finansijski plasmani   

 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4804 2386 

 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 
razgraničenja 

8648 9360 

Odložena poreska sredstva   

Poslovna imovina 291651 296739 

Gubitak iznad visine kapitala   

Vanbilansna  aktiva   

 

(u hiljadama RSD) 

PASIVA: 31.12.2011. 31.12.2010. 

UKUPNA PASIVA: 291651 296739 

Kapital: 78921 11863 

 Osnovni kapital 98113 98113 

 Neuplaćeni upisani kapital   

 Rezerve  432 432 

 Revalorizacione rezerve    

 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti   

 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti   

 Neraspoređena dobit 67058  

 Gubitak 86682 86682 

 Otkupljene sopstvene akcije   

Dugoročna rezervisanja i obaveze 212602 284748 

 Dugoročna rezervisanja   

 Dugoročne obaveze 102448 182663 



 Dugoročni krediti 102448 182663 

 Ostale dugoročne obaveze   

 Kratkoročne obaveze 110154 102085 

 Kratkoročne finansijske obaveze   

 Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i 
sredstava poslovanja koj se obustavlja 

  

 Obaveze iz poslovanja 98781 95584 

 Ostale kratkoročne obaveze  10746 6143 

 Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i 
pasivna vremenska razgraničenja 

471 358 

 Obaveze po osnovu poreza na dobitak  156  

Odložene poreske obaveze 128 128 

Vanbilansna pasiva   

 

BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINE: 

    (u hiljadama RSD) 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Poslovni prihodi: 81431 64769 

 Prihodi od prodaje 69265 52237 

 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 12 2 

 Povećanje vrednosti zaliha učinaka   

 Smanjenje vrednosti zaliha učinaka   

 Ostali poslovni prihodi 12154 12530 

Finansijski prihodi 39 434 

Ostali prihodi 80517 78 

Poslovni rashodi 93062 81528 

 Nabavna vrednost prodate robe 29 8 

 Troškovi materijala 25175 29109 

 Troškovi zarada i ostali lični rashodi 43099 32290 

 Troškovi amortizacije i rezervisanja 10456 7953 

 Ostali poslovni rashodi 14303 12168 

Finansijski rashodi 132 784 

Ostali rashodi 1559 3423 

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 
OPOREZIVANJA 

67234 (20454) 

NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE 
OBUSTAVLJA 

(20) (2) 

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA 67214 (20456) 

POREZ NA DOBITAK   

Poreski rashodi perioda 156  

Odloženi poreski rashod perioda   

Odloženi poreski prihod perioda   

Isplaćena lična primanja poslodavcu   

NETO DOBITAK (GUBITAK): 67058 (20456) 

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima   

Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog 
lica 

  

ZARADA PO AKCIJI    

1. Osnovna zarada    

2. Umanjena zarada po akciji   

 



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE: 

    (u hiljadama RSD) 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI   

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 92369 44427 

Prodaja i primljeni avansi 91840 44427 

Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 39  

Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 490  

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 83548 40952 

Isplate dobavljačima i dati avansi 32941 11627 

Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 43099 29325 

Plaćene kamate 121  

Porez na dobitak   

Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda 7387  

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 8821 3475 

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti   

   

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA   

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 360 38 

Prodaja akcija i udela (neto prilivi)   

Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, 
opreme i bioloških sredstava 

360 38 

Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)   

Primljene kamate i aktivnosti investiranja   

Primljene dividende   

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6276 33979 

Kupovina akcija i udela (neto odlivi)   

Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja, opreme i bioloških sredstava 

6276 33979 

Ostali finansijski rashodi   

Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja   

Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja 5916 33941 

   

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA   

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja   

Uvećanje osnovnog kapitala   

Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)   

Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze   

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 487  

Otkup sopstvenih akcija i udela   

Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze   

Finansijski lizing 487  

Isplaćene dividende   

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja   

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 487  

   

SVEGA PRILIVI GOTOVINE 92729 44465 

SVEGA ODLIVI GOTOVINE 90311 74931 

NETO PRILIV GOTOVINE 2418  

NETO ODLIV GOTOVINE  30466 

   



Gotovina na početku obračunskog perioda 2386 32852 

Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine   

Negativne kursne razlike poosnovu preračunagotovine   

Gotovina na kraju obračunskog perioda 4804 2386 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU: 

    (u hiljadama RSD) 
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Stanje na 01.01. prethodne godine 98113    432   

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - povećanje 

       

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - smanjenje 

       

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. prethodne godine 

98113    432   

Ukupna povećanja u prethodnoj 
godini 

       

Ukupna smanjenja u prethodnoj 
godini 

       

Stanje na dan 31.12 prethodne 
godine 

98113    432   

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
tekućoj  godini - povećanje 

       

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
tekućoj godini - smanjenje 

       

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. tekuće godine 

98113    432   

Ukupna povećanja u tekućoj godini        

Ukupna smanjenja u tekućoj godini        

 
Stanje na dan 31.12 tekuće godine 
 

98113    432   
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Stanje na 01.01. prethodne godine   66226  32319  

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - povećanje 

      

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - smanjenje 

      

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. prethodne godine 

  66226  32319  

Ukupna povećanja u prethodnoj 
godini 

  20456    

Ukupna smanjenja u prethodnoj 
godini 

    20456  

Stanje na dan 31.12 prethodne 
godine 

  86682  11863  

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
tekućoj  godini - povećanje 

      

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
tekućoj godini - smanjenje 

      

Korigovano početno stanje na 
dan01.01. tekuće godine 

  86682  11863  

Ukupna povećanja u tekućoj godini  67058   67058  

Ukupna smanjenja u tekućoj godini       

 
Stanje na dan 31.12 tekuće godine 
 

 67058 86682  78921  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

 
 

1. RAZVOJ, REZULTATI POSLOVANJA, FINANSIJSKO STANJE I STANJE IMOVINE DRUŠTVA 
 
 

1.1. Razvoj Društva 
 
„PUTNIK“ AD Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo) je akcionarsko društvo registrovano za hotelijerstvo i 
turizam koje je osnovano 24.04.1991. godine, sa sedištem u Novom Sadu, Dunavska 25. 
 
U postupku privatizacije Agencija za privatizaciju je dana 24.02.2009.godine zaključila Ugovor o prodaji 
društvenog kapitala metodom javne aukcije sa Konzorcijumom pravnih lica čiji je ovlašćeni predstavnik bio 
PALIĆ AD Subotica (u daljem tekstu: Ugovor). Drugi clan Konzorcijuma je bio MAESTRAL TOURS, Budva, 
Republika Crna Gora. 
  
Rešenjem Višeg privrednog suda u Beogradu Poi1br. 24/10 od 12.04.2010.godine akcionar Konzorcijum 
JMBG: KO08106070 ima privremenu meru zabrane otuđenja I prava glasa na 68.390 akcija izdavaoca UTP 
“PUTNIK” AD NOVI SAD (sada “PUTNIK” AD NOVI SAD). 
 
Nakon toga, Agencija za privatizaciju je dana 23.06. 2010.godine donela Odluku br. 10-2510/10-1464/02 o 
raskidu Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije UTP “PUTNIK” 
NOVI SAD (sada “PUTNIK” AD NOVI SAD) i prenosu 69,70 kapitala Društva koji je podeljen u 68.390 akcija 
nominalne vrednosti 1000,00 dinara na Agenciju za privatizaciju radi prodaje na način propisan zakonom 
U okviru Društva u 2011. godini poslovali su ogranci: 
 

 hotel „PUTNIK“, Ilije Ognjanovića 24; 
 kineski restoran „SEČUAN“, Dunavska 16; 
 restoran „LIPA“, Miletićeva 7-9; 
 restoran „DUNAVSKA OAZA“, Dunavska 25 

 
Svi objekti Društva se nalaze u starom jezgru grada, na atraktivnim lokacijama. 
 
 

1.2. Rezultati poslovanja Društva 
 
Poslovna 2011.godina, bila je treća godina poslovanja u uslovima svetske ekonomske krize, naročito krize u 
Evro zoni sa nekoliko mera intervencija od strane Evropske unije na finansijskom tržištu, što je nesumnjivo 
imalo odraza i na finansijsko tržište i privredna kretanja u Republici Srbiji. Ove okolnosti, kao I neuspela 
privatizacija imale su dominatan uticaj na stvaranje vrlo složenog i nepovoljnog ambijenta za poslovanje 
Društva.   
 
Nakon raskida Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije ov.br. II 231/2009 (u daljem 
tekstu: Ugovor) 21.06.2010. godine, od strane Agencije za privatizaciju  zbog neispunjenja ugovornih obaveza 
Kupca u pogledu ulaganja i aktiviranja uloženih sredstava., objekat hotela„Putnik“ (u daljem tekstu: hotel) je 
ostao nedovršen u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom. 
 
Višegodišnja neulaganja u modernizaciju objekata uticala su, da Društvo u prethodnim periodima iskazuje 
gubitak i posluje sa nedostatkom obrtnih sredstava. Ovim, kao i zbog nedovršenosti objekata u periodu 
neuspele privatizacije, Društvo  nije bilo u mogućnosti pružanja usluga na nivou koji zahtevaju gosti.  
 
Činjenica, da je poslovna godina započeta sa gubitkom od 86,7 mil. dinara i nedovršenom rekonstrukcijom  
hotela, u najvećoj meri su uticali na ostvarene rezultate Društva. 
 
 



 
U protekloj godini, Društvo je ostvarilo sledeće rezultate poslovanja: 
 

                                                   

 
 
Poslovne prihode u tekućoj godini Društvo je ostvarilo obavljanjem delatnosti hotelijerstva u hotelu i 
pružanjem ugostiteljskih usluga u restoranima „Sečuan“, „Lipa“ i „Dunavska oaza“. 
 
Hotel je u tekućoj godini ostvario prosečnu popunjenost smeštajnih kapaciteta u iznosu od 35,81%. 
Ovakva popunjenost je, u najvećoj meri, rezultat nedovršenosti objekta u procesu privatizacije i 
nemogućnosti pružanja usluga hotela na višem konkurentnom nivou. Ovo se naročito odnosi na rashladnu 
opremu u smeštajnim kapacitetima hotela. Rashladna oprema je predviđena projektom ali nije dovršena u 
skladu sa istim, tako da u periodu visokih dnevnih temperatura, hotel nije bio u mogućnosti da udovolji 
zahtevima gosta. 
Takođe, nedostatak obrtnih sredstava onemogućava ulaganja u modernizaciju opreme i nabavku sitnog 
inventara kojima bi se usluga hotela podigla na viši standard i zadovoljila zahteve korisnika. 
 
Pružanje ugostiteljskih usluga u restoranima „Sečuan“, „Lipa“ i „Dunavska oaza“ nisu ostvarene na 
potrebnom nivou. 
„Sečuan“ je ostvario poslovni gubitak u iznosu oko 13% u odnosu na poslovni prihod, „Lipa“ oko 43%, dok je 
poslovni gubitak u „Dunavskoj oazi“ preko 60%. 
Ovakvi rezultati su posledica starosti objekata, opreme i inventara i nemogućnosti prilagođavanja usluge 
potrebama i zahtevima korisnika.  
Obzirom da se objekti nalaze u strogom centru grada, sve više je konkurentnih objekata koji, na mnogo višem 
nivou, mogu da zadovolje tražnju korisnika.   
 
Pored osnovne delatnosti, Društvo je u tekućoj godini ostvarilo i prihod od zakupa poslovnog prostora u 
iznosu od 11.664 hiljade dinara, uglavnom prostora u hotelu. 
 
U delu ostalih prihoda Društvo je iskazalo iznos od 80.517 hiljada dinara, a na osnovu Odluke Upravnog 
odbora, kojom je 80.000 hiljada dinara uplaćenih od strane Kupca po osnovu obaveznog investiranja u skladu 
sa Ugovorom o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije ov.br.II 231/2009 (u daljem tekstu: 
Ugovor) i knjiženih na obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, otpisalo u korist ostalih prihoda. 
Upravni odbor je, donoseći navedenu Odluku, ocenio da su se stekli uslovi da se navedena sredstva otpišu u 
korist ostalih prihoda vodeći se činjenicom da je Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) navedeni 
Ugovor raskinula zbog neispunjenja ugovorenih obaveza Kupca kao nesavesna strana kojom je izgubio pravo 
na povraćaj plaćenog iznosa na ime kupoprodajne cene i sva prava i potraživanja po osnovu Ugovora. 
 

pozicija 2011 2010 index

Poslovni prihodi 81,431 64,769 125.7%

Poslovni rashodi 93,062 81,528 114.1%

Poslovni dobitak

Poslovni gubitak 11,631 16,759 69.4%

Finansijski prihodi 39 434 9.0%

Finansijski rashodi 132 784 16.8%

Ostali prihodi 80,517 78

Ostali rashodi 1,559 3,423 45.5%

Dobitak pre oporezivanja 67,234

Gubitak pre oporezivanja (20,454)

Neto gubitak koji se obustavlja 20 2 1000.0%

Poreski rashod perioda 156

Neto dobitak 67,058

Neto gubitak (20,456)



 
Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 93.062 hiljade dinara i to:  
 

 troškovi materijala u iznosu od 25.175 hiljada dinara, odnosno 27%;  
 troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u iznosu od 43.099 hiljada dinara, odnosno 

46,3%;  
 troškovi amortizacije i rezervisanja u iznosu od 10.456 hiljade dinara, odnosno 11,2% 
 i ostali poslovni rashodi u iznosu od 14.303.hiljade dinara, odnosno 15,8%. 

 
Društvo je u 2011. godini iskazalo dobitak iz redovnog poslovanja kojim je, posle oporezivanja u iznosu od 
156. hiljade dinara, pokriven gubitak iz ranijeg perioda u iznosu od 67.058 hiljade dinara, tj do visine neto 
dobitka. 
 
 

1.3. Finansijsko stanje 
 
Rezultati poslovanja Društva u 2011. godini ukazuju da je finasijsko stanje, uglavnom u direktnoj zavisnosti od 
uticaja ostvarenja gubitaka iz ranijeg perioda, kao i procesa neuspele  prodaje društvenog kapitala metodom 
javne aukcije.  
Ostvarenim rezultatom u tekućoj godini, tj iskazanim dobitkom iz redovnog poslovanja, stvaraju se uslovi da 
Društvo u narednom period usmeri aktivnosti na obezbeđenju nedostatka obrtnih sredstava neophodnih za 
redovno poslovanje, apliciranjem kod poslovnih banaka, kojim bi se omogućila dogradnja i opremanje 
objekata, pre svega hotela, i time omogući podizanje usluge na viši nivo. Ovim će se povećati iskorišćenost 
postojećih kapaciteta hotela, što će za rezultat imati i bolje ostvarenje poslovnih prihoda. 
 
 

1.4. Stanje imovine Društva 
 
U pogledu imovine, Društvo nije imalo značajnije promene u 2011. godini. 
U delu stalne imovine, izvršena su značajnija ulaganja: 
 

 uređenje letnje bašte u restoranu „Lipa“                     322 hiljade dinara; 
 dogradnja instalacija za grejanje u hotelu                 2.427  hiljade dinara; 
 nabavku opreme i nameštaja u hotelu                        376 hiljada dinara; 
 nabavka dostavnog vozila DACHIA LOGAN                  767 hiljade dinara. 

 
Navedena ulaganja Društvo je finansiralo iz sopstvenih sredstava tj. prilivom iz poslovnih aktivnosti. 
 
 
 

2. OČEKIVANI RAZVOJ, PROMENE U POSLOVNOJ POLITICI I OSNOVNI RIZICI I PRETNJE 
 

2.1. Očekivani razvoj 
 
U narednom periodu Društvo će usmeriti aktivnosti na dovršetak rekonstrukcije hotela kako bi se usluga 
podigla na viši nivo i povećala iskorišćenost postojećeg kapaciteta. 
Pre svega,  navedena sredstva će se iskoristiti za:  
 

 nabavku i ugradnju opreme za centralno rashlađivanje unutrašnjosti hotela, a prevashodno 
smeštajnih kapaciteta; 

 nabavka opreme za održavanje higijene i čistoće u hotelu; 
 nabavku nameštaja i sitnog inventara za kvalitetniju ugostiteljsku uslugu ; 
 investiciono i tekuće održavanje objekata, opreme i instalacija u hotelu. 
 
 
 



2.2. Promene u poslovnoj politici 
 
U narednom periodu, zbog neostvarenja ugostiteljskih usluga na potrebnom nivou, u restoranima „Sečuan“, 
„Lipa“ i „Dunavska oaza“, kao i nedostatka obrtnih sredstava za značajnija ulaganja u ove objekte, 
menadžment Društva planira promenu poslovne politike, u pravcu izdavanja navedenih objekata u dugoročni 
zakup. Cilj ove poslovne politike je obezbeđenje: 
 

 smanjenje poslovnih rashoda Društva; 
 ulaganja od strane zakupaca u rekonstrukciju ovih objekata;  
 zadržavanje postojećih zaposlenih u ovim objektima, tako što bi se ugovorom o zakupu, zakupac 

obavezao njihovo preuzimanje. 
 
Pored toga, u narednom periodu menadžment Društva će sagledati broj zaposlenih u svrhu njihovog 
usklađivanja sa ostvarenjem poslovnih prihoda I poslovnih  rashoda. 
 
 

2.3. Rizici i pretnje Društvu 
 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijski rizicima : tržišnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom 
riziku, kao i riziku kapitala i riziku sudskih sporova koji se vode protiv Društva. 
 
U delu tržišnog rizika, Društvo će praćenjem promena tržišni cena i kursa eura prilagođavati cene svojih 
usluga, vodeći računa o konkurenciji i njihovim cenama. 
 
Sa stanovišta rizika likvidnosti, Društvo, uglavnom izmiruje obaveze u skladu sa poslovnim dogovorima i 
ugovorima sa dobavljačima. U tekućoj godini nije bio blokiran račun Društva.  
U narednom periodu, nedostatak obrtnih sredstava, može na kratko da prouzrokuje nemogućnost 
ispunjavanja dospelih obaveza prema dobavljačima, pri čemu menadžment Društva procenjuje da ovakve, 
eventualne pojave, neće značajno prouzrokavati problem u obavljanju poslovnih aktivnosti. 
 
Što se tiče kreditnog rizika, u narednom periodu se ne očekuje značajniji uticaj nemogućnosti izmirenja 
obaveza dužnika. Procenjuje se da određeni kupci imaju problem u izmirenju nastalih obaveza, ali one ne bi 
trebale značajno uticati na rezultat poslovanja. Pored toga, Društvo će preduzeti neophodne mere u 
postupku naplate njihovih potraživanja. 
U delu finansijskih plasmana, pored datih menica određenim dobavljačima za redovno poslovanje, Društvo 
nema obaveza po datim dugoročnim i kratkoročnim finansijskim plasmanima, datim garancijama i jemstvima 
trećim licima.   
 
U pogledu rizika kapitala, Društvo je u postupku neuspele privatizacije primilo sredstva od povezanog 
pravnog lica sa Konzorcijumom Kupca, a po osnovu: 
 

 Ugovora o zajmu br. 1523/2009 zaključenog 21.12.2009. godine sa Maestraltours d.o.o. iz Budve, 
Republika Crna Gorau iznosu od 684.000,00 eura sa rokom vraćanja 5 godina od datuma korišćenja; 

 Ugovora o finansijskom kreditu br.01/2009 zaključenog  02.10.2010. godine  sa Maestraltours 
d.o.o.u iznosu od 297.500,00 eura sa rokom vraćanja 15 godina od datuma korišćenja; 

 
Primljena sredstva po ovim osnovama Društvo je iskazalo na kontima grupe Dugoročnih kredita i ona će biti 
rešavana u postupku konačnog rešenja raskida Ugovora.  
 
Pored toga, Društvo je u istom postupku primilo sredstva od Kupca  u iznosu od 91.471 hiljada dinara i koja , 
shodno Ugovoru, predstavljaju ulaganje Kupca iznad iznosa obavezne investicije. Ova sredstva Društvo je 
evidentiralo na kontima grupe obaveze iz specifičnih poslova.  
 



U proteklom periodu, Društvo je pokrenulo više sudskih sporova za naplatu svojih potraživanja, ukupne 
vrednosti od oko 40.986 hiljada dinara. Istovremeno, protiv Društva su pokrenuti sudski sporovi po različitim 
osnovama, koji su u različitim fazama čija ukupna vrednost iznosi preko 20.303 hiljade dinara. 
Društvo nije izvršilo procenu ishoda sudskih sporova, kao ni rezervisanja na teret rashoda poslovne godine za 
eventualne značajne materijalne gubitke koji mogu nastati po ovom osnovu. 
 
 

3. VAŽNIJI DOGAĐAJI NASTALI POSLE PROTEKA POSLOVNE GODINE 
 
Nakon isteka poslovne godine nastali su određeni važni događaji i donete odluke u skladu sa tim. 
 
Na početku, u januaru 2012. godine održana je vanredna Skupština akcionara Društva gde su donete 
određene odluke: 
 

 Odluka o donošenju Osnivačkog akta Društva radi usklađivanja s odredbama Zakona o privrednim 
društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011); 

 Odluka o donošenju Statuta Društva radi usklađivanja s odredbama Zakona o privrednim društvima 
(Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011); 

 Odluka o razrešenju dosadašnje uprave Društva (Upravni i Nadzorni odbor); 
 Odluka o izboru nove uprave Društva – direktori Društva (1 izvršni i 2 neizvršna); 
 Odluka o imenovanju člana Komisije za reviziju u skladu sa članom 410 Zakona o privrednim 

društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011); 
 Odluka o naknadama Direktorima Društva; 

 
Shodno navedenim Odlukama organi upravljanja Društva su Skupština akcionara i Odbor Direktora koji čine 
tri direktora, od kojih je jedan direktor izvršni (u radnom odnosu), gdje je imenovana Milica Tomin, a druga 
dva su neizvršna i nezavisna, i to Zoran Stanković i Jelena Tomašević. 
Do momenta registracije izabranih direktora nadležnosti iz delokruga poslova Odbora direktora vrši Upravni 
odbor. 
 
Pored toga, održavane su sednice Upravnog odbora na kojima su, pored usvojenih finansijski izveštaja za 
poslovnu godinu, donete i druge odluke. 
 
Najznačajnija odluka Upravnog odbora odnosi se na izdavanje u zakup restorana „Dunavska oaza“. 
Navedeni objekat, zajedno sa prostorijama u kojima je bilo smešteno i sedište Društva, izdat je u zakup 
shodno zaključenom Ugovoru o zakupu dana 23.03.2012.godine. Ugovor je zaključen na period od 5 godina, 
sa obavezom ulaganja u objekat i položenim depozitom i bankarskom garancijom. 
Naime, zbog velike nerentabilnosti rada ovog ogranka, Upravni odbor je ocenio da je celishodnije isti izdati u 
zakup. Zaposleni iz restorana su raspoređeni u druge objekte, dok je administrativno osoblje i menadžment 
Društva premešteni u prostorije hotela. 
 
U skladu sa tim, postupak promena adrese sedišta Društva je u toku. 
 
 

4. POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA 
 
Shodno Ugovoru o poveravanju na upravljanje privremeno oduzetom imovinom Ministarstva pravde RS, 
Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom br. 46-00-10/2010-02 od 18.06.2010. godine, Društvo nema 
poslove sa povezanim licima. 
 
 

5. AKTIVNOSTI NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA 
 
U narednom periodu Društvo nije planiralo aktivnosti na polju istraživanja i razvoja. 
 
 



 SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA 

Razlog sticanja sopstvenih akcija:  

Broj stečenih sopstvenih akcija:  

Procenat stečenih sopstvenih akcija:  

Nominalna vrednost sopstvenih akcija:  

Imena lica od kojih su akcije stečene:  

Iznos koji je isplaćen po osnovu sticanja sopstvenih 

akcija, odnosno naznaka da su stečene bez 

naknade: 

 

Ukupan broj sopstvenih akcija:  

 

 IZJAVA 

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu 

odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o 

imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i 

promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane 

izveštaje. 

 

Predsednik Upravnog odbora 

Zoran Stanković, 

_____________________________ 

Finansijski direktor 

Slobodan Knežević 

____________________________ 

Glavni knjigovođa 

Nataša Milanović 

____________________________ 

 

 

Prilozi godišnjeg izveštaja javnog društva: 

 GFI-PD obrazac godišnjeg izveštaja 

 Izveštaj ovlašćenog revizora, u celini 
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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 отворено 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. 

 

Седиште Друштва је у Новом Саду, улица Дунавска 25. 

 

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 и ревизији 

(Службени гласник РС, бр. 46/2006 и 111/2009) 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. 
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Начело сталности пословања 

 

 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања. 

 

Упоредни подаци 

 

Одређени подаци за 2010. годину састављени су у сагласности са МСФИ и МРС , па се извршило 

приказивање конзистентно са подацима за 2011. годину. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Нематеријална улагања 

 

Нематеријална улагања се иницијално признају по набавној вредности. Накнадно вредновање 

нематеријалних улагања врши се по набавној вредности умањеној за исправку вредности по 

основу амортизације и евентуалне губитке по основу умањења вредности. 

 

Амортизација се обрачунава на набавну вредност, применом пропорционалног метода.  

 

Примењене стопе амортизације за нематеријална улагања су следеће: 

 

Улагања у развој 25 % 

  

  

 

Некретнине, постројења и опрема 

 
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по 

цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна 

вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу ових средстава у 

стање функционалне приправности. 

 

Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема вреднују се по набавној 

вредности умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 

кумулиране губитке по основу умањења вредности. 

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне 

методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 

 

 

Зграде 1,80% 

Бојлери и остала опрема за загревање 10,00% 

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

Агрегати 12,50% 

Собни намештај  у хотелима од дрвета 11,00% 

Собни намештај у хотелима од осталог 

материјала 10,00% 

Намештај за ресторане од метала 10,00% 

Намештај за ресторане од дрвета 11,00% 

Намештај за ресторане од пластике и 

осталог материјала 12,50% 

намештај у кухињи од дрвета 10,00% 

Намештај у кухињи од емајла 15,00% 

опрема за производњу и чување хране 15,00% 
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Сервисно посуђе од кристала 12,50% 

Опрема за хлађење 12,50% 

Рацепцијски пултови 10,00% 

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 фер вредности, коју 

годишње утврђују екстерни проценитељи. Фер вредност се заснива на ценама понуде на 

активном тржишту коригованим, уколико је неопходно, за специфичности средства. Промене у 

фер вредностима инвестиционих некретнина се евидентирају у билансу успеха као део осталих 

прихода, односно осталих расхода. 
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Залихе 

 

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 

вредности, у зависности која је нижа.  

 

Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 

трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 

материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у цену 

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. 

 

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 
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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 

обавезе признају се у билансу успеха у оквиру осталих прихода и расхода, као део добитка или 

губитка насталог променом фер вредности обавезе. 

 

Остале финансијске обавезе 

 

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  по фер 

вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције. 
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Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 

вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 

билансу успеха обрачунског периода. 

 

Резервисања 

 

Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или уговорену), 

која је резултат прошлих догађаја, и када је вероватно да ће одлив ресурса који стварају 

економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе може поуздано 

проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке. 

 

Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену 

дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне 

специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање. 

Повећање резервисања услед протека времена се признаје као расход по основу камата. 

 

Порез на добитак  

 

Текући порез 

 

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 

опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом 

пореске стопе од 10% 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. 

 

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.  
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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 три 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. 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

Ефекти позитивних и негативних курсних разлика по основу уговорене валутне клаузуле и 

прерачуна дугорочних потраживања и дугорочних обавеза у страној валути су књижени у корист 

или на терет временских разграничења. Сразмеран износ разграничених курсних разлика 

преноси се у биланс успеха на дан доспећа дугорочних обавеза, односно дугорочних 

потраживања по основу којих су курсне разлике обрачунате. 

 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 

прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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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. 

На пословање Друштва у 2011. 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 
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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.  

 

5. НEMAТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 

у хиљадама РСД 

 Улагања  

У развој 

  

Лиценце 

 Улагања у 

припреми 

  

Укупно 

        

Набавна вредност        

1. јануар 2010. године                17                     17   

Набавкe у тoку гoдинe        

Преноси        

31. децембар 2010. године 17      17 

        

1. јануар 2011. године 17      17 

Набавкe у тoку гoдинe 35      35 

Преноси        

31. децембар 2011. године 52      52 

        

Исправка врeднoсти         

1. јануар 2010. године 6      6 

Амoртизација  11      11 

Преноси        

31. децембар 2010. године 17      17 

        

1. јануар 2011. године 6      6 

Амoртизација  11      11 

Преноси        

31. децембар 2011. године 17      17 

        

Садашња врeднoст         

31. децембар 2011. године  35      35 

31. децембар 2010. године 11      11 
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6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

 

у хиљадама РСД 

 Земљиште и 

грађевински 

објекти 

  

 

Oпрeма 

 Аванси и 

средства у 

припреми 

  

 

Укупно 

        

Набавна вредност        

1. јануар 2010. Године 

 

185260  14463  192520  392243 

Корекција почетног стања        

Набавкe у тoку гoдинe 137861  29682    167543 

Преноси на инв.некрет.     (152218)  (152218) 

Отуђења и расходовања        

31. децембар 2010. године 323121  44145  40302  407568 

        

1. јануар 2011. године 323121  44145  40302  407568 

Набавкe у тoку гoдинe 3565  2710    6275 

Преноси        

Отуђења и расходовања        

31. децембар 2011. године 326686  46855  40302  413843 

        

Исправка врeднoсти         

1. јануар 2010. године 111883  13051  171158  296092 

Корекција почетног стања        

Амoртизација  7953      7953 

Преноси     (171158)  (171158) 

Отуђења и расходовања        

31. децембар 2010. године 119836  13051    132887 

        

1. јануар 2011.  године 119836  13051    132887 

Амортизација 6257  4139    10396 

Преноси   1078    1078 

Отуђења и расходовања        

31. децембар 2011. године 126093  19068    145161 

        

Садашња врeднoст         

31. децембар 2011. године  200593  27787  40302  268682 

31. децембар 2010. године 203285  31094  40302  274681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

7. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 

Набавна (ревалоризована) вредност     

Стање на почетку године  12431  11630 

Набавкe у тoку гoдинe     

Процена вредности     

Преноси    801 

Отуђења и расходовања     

Стање на крају године  12431  12431 

     

Исправка врeднoсти      

Стање на почетку године  9375  8788 

Амoртизација   223  587 

Процена вредности     

Преноси     

Отуђења и расходовања     

Стање на крају године  9598  9375 

     

Садашња вредност  2833  3056 

 

Процена фер вредности инвестиционих некретнина је извршена са стањем на дан 31. децембра 

2010. године oд стране  проценитеља. Процена је извршена комбинованом применом тржишног, 

приносног и трошковног приступа. 

 

 

 

8. ЗАЛИХЕ 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 

Материјал  754  876 

Роба  8  11 

Дати аванси  2160  3573 

  2922  4460 

 

 

 

9. ПОТРАЖИВАЊА 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 

Потраживања од купаца  6338  5636 

Потрaживања за преплаћене порезе     

Остала потраживања  943  317 

Минус: исправка вредности  (3554)  (3152) 

  3927  2801 
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У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на одложени 

рок који у просеку износи 5 ( пет ) дана. Старосна структура потраживања на дан 31. децембра 

2011. и 2010. године представљена је на следећи начин: 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 

0-30 дана  4530  4173 

30-60 дана  775  592 

60-90 дана  344  520 

90-180 дана  30  76 

180-360 дана  659  10 

преко 360 дана    265 

  6338  5636 

 

 

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 2011 и 2010. годину су биле следеће: 

 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010 

Стање на почетку године     

Нове исправке у току године  402  3152 

Наплата претходно исправљених потраживања     

Стање на крају године  402  3152 

     

 

 

10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 

Текући рачуни  2001  11794 

Девизни рачуни  2802  12060 

Благајна    1 

  4803  23054 

 

11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 

 

у хиљадама РСД 

 2011  2010 

 

Разграничене курсне разлике  8627  9351 

Потраживања по основу ПДВ-а  21  15 

  8648  9366 

 

 

Разграничене  курсне разлике односе се на дугорочене кредите од  „Маестралтоурс“ ДОО Будва 

који доспевају за 5 ( пет ) и 15 ( петанаест ) година. 
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12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2011. године у износу од 98113  хиљада 

РСД (2009. године – 98113  хиљада РСД) чини 98113 обичних акција (2009. године – 98113  

обичних акција), појединачне номиналне вредности од 1000 динара.  

 

Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга хартија 

од вредности и код Агенције за привредне регистре.  

 

Код АПР- а последњом забележбом од 24.06.2010. године пренесен је капитал Агенцији за 

приватизацију. 

 

 

КАПИТАЛ 

 

Капитал 20111 2010 

Основни капитал 98113 98113 

Резерве 432 432 

Нераспоређени 

добитак 

67058  

Губитак (86682) (86682) 

 78921 11863 

 

 

 

Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 

 2011.  2010. 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

Физичка лица 29722  30%  29722  30% 

Агенција за приватизацију 68390  70%  68390  30% 

 98112  100%  98112  100% 

 

 

 

 

13. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2011 2010 

Дугорочни кредити 101829 102663 

Обавезе које се могу 

конвертовати у капитал 
 80000 

Фин.лизинг 619  

 102448 182663 

 

Обавезе Друштва по основу кредита на дан 31.12.2011 године у износу од 101829 хиљада РСД се 

односе на средства одобрена од стране повезаних правних лица која су 2010 години престала да 

буду повезана . 
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14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Примљени аванси  2624  92725 

Обавезе према добављачима у земљи  4659  2765 

Остале обавезе из пословања  26  22 

Обавезе за нето зараде и накнаде  5956  1811 

Обавезе за порезе и доприносе  4359  4232 

Обавезе из спец.послова према др.лицима у дин  91471   

Остале краткорочне обавезе  903  585 

Обавезе за порез на добит  156   

  110154  102210 

 

 

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 

Приходи од угоститељских услуга  69213  52237 

Приходи од активирања учинака и робе  12  2 

  69225  52239 

 

 

16. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

 

у хиљадама РСД 

 2011  2010. 

 

Приходи од закупнина  11664  12022 

Остали пословни приходи  536  508 

     

  12200  12530 

 

 

 

17.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Трошкови материјала за израду  14501  12252 

Трошкови горива и енергије  9972  8559 

Трошкови режијског материјала  702  394 

  25175  16124 

 

 

18.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Трошкови бруто зарада   32512  24693 

Трошкови доприноса на зараде  

 на терет послодавца  5820  4420 

Трошкови отпремнина    135 
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Остали лични расходи  2268  3042 

  40600  32290 

 

 

19. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 

У хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Трошкови амортизације  10456  7953 

  10456  7953 

 

 

20. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

У хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Трошкови судских такси  190  655 

Трошкови адвокатских  услуга  321  237 

Трошкови услуга одржавања  888  834 

Трошкови закупнина  2  4 

Трошкови рекламе и пропаганде  150  317 

Трошкови истраживања  171  50 

Трошкови репрезентације  183  249 

Трошкови премије осигурања  1565  1801 

Трошкови платног промета  697  574 

Трошкови чланарина  97  73 

Трошкови пореза и доприноса  1116  565 

Трошкови осталих услуга  3400  2817 

Остали нематеријални трошкови  2116  1315 

Трошкови транспортних услуга  723  630 

Трошкови осталих непроизводних услуга  3195  2047 

  14814  12168 

 

 

 

21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

У  хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Приходи од камата  39   

Позитивне курсне разлике    434 

  39  434 

 

 

 

22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Расходи камата  121  715 

Негативне курсне разлике  11  69 

  132  784 

 

 

23. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Вишкови  96  18 

Наплаћена отписана потраживања  12  6 
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Приходи од смањења обавеза  80001  12 

Остали приходи  516  42 

  80517  78 

 

 

 

24. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Губици по основу продаје опреме  2  27 

Директан отпис потраживања  16  5 

Расходи по основу обезвређења:     

   - потраживања  413  3152 

Остали расходи  1127  239 

  1558  3423 

 

 

25. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Губитак-добит  67214  (20456) 

Корекције за  губитак ранијих година   (65647)   

Пореска основица  1567  (20456) 

     

     

 

 

 

26. ГУБИТАК  ПО АКЦИЈИ 

 

Друштво израчунава основну зараду/(губитак) по акцији као однос нето добитка/(губитка) из 

континуираног пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и 

пондерисаног просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир 

сопствене акције стечене у току године од стране Друштва. 

 

Прорачун зараде/(губитка) по акцији извршен је на основу следећих података: 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

Нето добитак/(губитак) текуће године 67058  (20456) 

Пондерисани број обичних акција 98112  98112 
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27. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

Циљеви управљања финансијским ризицима 

 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 

кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва 

је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи 

минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 

 

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика 

на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 

организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 

Тржишни ризик 

 

Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су промене 

курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или 

вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да 

се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, 

уз оптимизацију приноса Друштва. 

 

 

Каматни ризик 

 

Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је 

каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на 

располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

 

 

 

 

Кредитни ризик 

 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 

могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 

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 
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Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у 

сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности 

одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и 

одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  

 

 

 

 

 

 

Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 

 

у хиљадама РСД 

 

      

преко 5 

година  Укупно 

2011. година         

Дугорочни кредити      101829  101829 

      101829  101829 

 

2010. година          

Дугорочни кредити     102663  102663   

     102663  102663  

 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег 

датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 

 

 

28. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 

 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување  

могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући 

приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и 

капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи. 

 

Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као 

однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне 

финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. 

Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето 

задужености. 

 

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2011. и 2010. године су били следећи: 

 

 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 

Укупна задуженост 102448  182663 

Готовина и готовински еквиваленти 4804  2386 

    

Нето задуженост 97644  180277 

Капитал 78921  11863 

    

Укупан капитал 176565  192140 

    

Показатељ задужености 55,30%  93,83% 
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29. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Судски спорови 

 

На дан 31.12.2011. године против Друштва се води већи број спорова. Изнoси кoначних губитака 

пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих затeзних камата дo датума 

oкoнчања спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo спoрoвима. Рукoвoдствo сматра да 

судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Друштва нeће проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo 

Друштво. 

 

 

 

30. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 

Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити 

оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни 

и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет  година, односно пореске власти имају 

право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.   

 

 

31. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 

 

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. октобра 

2011. и 2010. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена 

материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 

 

 

 

32. 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: 

 

 2011.  2010. 

    

ЕУР 104,6409  105,4982 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Новом саду   Лице одговорно за састављање       Законски заступник 
данa    23.04 .2012. год.      финансијског извештаја      
    ______________________ м.п ________________ 
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IIPBA PEBI{3HJA

11000 Eeorpa4, Case Maruroerha 3/10
TedQaxc: (+381 I 1) 2467-334, 4140-418
E - mail: office@prvarevizi ja.rs

, t' c ifiop t ut' u cttped colr.r

l43BE1UTAJ H E3ABl4CHOT PEB1430PA

cKynuTltH[ AKU],toHApA h ynpABHoM oAEopy
nyTHl,tK AA HOBh CAA

Vtapwunu cMo peBI43hjy nprnoxexrx QrxaHoajcxrx raeeuraja nphBpeAHor ApyuJrBa flyrxrx a4 Hoeu

Cag (y AarbeM reKcry: ,,flpyurao") xojr o6yxearajy 6unanc craba Ha AaH 31. 4er-1ervr6ap 2011. toAt4le v

o4roaapajyhu 6nnanc ycnexa, uaaeuraj o npoMeHaMa Ha Kanr4Tany u uglewraj o roxoerMa roroBrHe 3a

roA[Hy xoja ce 3aBpuaBa xa raj 4an, Kao u HanoMeHe y3 Qnnanoajcxe uaaeulraje.

Odeoeopuocm pyxoeodcmeo 30 Qunancujcxe useeutmaje

Pyxoeo4creo flpyu:rea je o4roaopHo 3a cacraBlbalbe n AcrtHuro nphKa3r4Balbe oBtax $ruancrjcxux
rsaeu:raja y cxnaAy c MefyxapoAHl,lM craHAapAxMa Qrxaxoajcxor h3BeuraBaba, Kao r,i 3a oHe hHrepHe

KoHrpone xoje pyxoeoAcrBo oApeAx Kao HeonxoAHe y npHnpeM[ $raHaHoajcxrx h3Beuraja xojra xe

caAplxe mareprjanxo anauajxe norpe[xHe rcKa3e, Hacrane ycneA Kpr4MhHanHe pa4Fbe h rpeluKe.

Odaoeopnocm peenopo

Haura o4roeopHocr je 4a uapaa[Mo Mr4ru.rbeFbe o HaBeAeH[M QraHaxcrjcxrM h3Beurajuma Ha ocHoBy

o6ae/bexe pearasrje. Pearaarajy cano o6asrnta y cKnaAy ca Me[yHapoAHr4M craHAapAhMa peeraraje ra

3axosorvr o paqyHoBoAcrBy x peentuju Peny6nraxe Cp6rje. Oeu crax4apAh Hanaxy Aa ce nprApxaBaMo
npuHl4ltna npoQecuoxa/rHe erxKe u Aa peBx3xjy nnaHrparvro v vsBpwvMo Ha HaqrH xojr onnoryhaBa Aa

ce, y pa3yMHoj mepr, yBeprMo 4a Qr,ruaxcrjcxr raaeu:rajr xe caApxe nnareprjalHo sHavajxe norpetxHe

14cKa3e.

Pearauja yxruylyje cnpoaof;erue nocrynaKa y qhlby npr6aaruarua pearsrjcxhx AoKa3a o v3locuwa u

uuQoprvraqrajanna o6enoAarbeHxM y QrxaxcrjcKrM h3BeuJrajrrvra. O4a6paxr nocrynL{x cy 3acHoBaHh Ha

npocyf rearuy peBlr3opa, yxruyuyjyhr npoqeHy pvl3vta rvrareprajanxo anavajnnx rpeuaKa caApxaH!4x y

QrxaHcrajcxt4M l43BeuJrajuna, Hacra/r]4x ycneA KpxM[HanHe paAlbe ]4.nx rpeuKe. Ilpunrxom npol{eHe

oBrx pt43r4Ka, peBx3op pa3Marpa hHTepHe KoHTpone xoje cy peneBaHrHe 3a cacraB.rbaFbe r o6jexrrauy
npe3eHraqxjy QrHaxcrjcxrx uaeeurraja, y \Atby ocMl4uJ,rbaBarua xaj6orurx moryhrx peBt43opcKt4x

npoqeAypa, a.fl14 He y qx/by r43paxaBaFba MHu.rbeFba o eQuxacHocrl4 chcreMa r4HrepHtax KoHTpona

npaBHor n!.rqa. Pearsrja raxo?;e yxruyvyje oqeHy npilMelbeHr,rx paqyHgBoAcrBeHrx no.flt4nlKa n

BpeAHoBaFbe axavajxux npoqeHa xoje je r43Bprurno pyKoBoAcrBo, Kao x oqeHy onulre npeaexraqrje

Qrxaxcrjcxrx rsaeuraja.

AreHr4rja 3a nprBpeAHe pen4crpe: 6F,45572/2A11 * Marh,lHr 6poj:20727918 * l-,l145: L07030437
Texyhr,r pavyH 6poj: 205-166401-47, KorvrepqrajarHa 6axxa a4 6eorpa4



l43BElllTAJ H E3ABhCHOf PEBl43OPA (xacraeax)

cKynuTltHl,t AKul,toHApA 14 ynpABHOM OAEOpy
nyTH[K AA HOB[4 CAA

Odaoeopuocm peeusopo ( nacmaea x)

Cnnarpamo Aa cy peBhzuicxn Aoxa3h xoje cmo npulaeuau AoBo.rbHh t4 oAroBapajyhu n 4a o6ea6efyjy
pa3yMHy ocHoBy 3a x3paxaBaFbe Halxer M14lx.rbelba ca pe3epBoM.

ocuoee 30 u3ponoeobe Muwtbeba co p$epeoM

flpyureo xraje raapr.urno axryapcxra o6pavyH KaKo 6ra ce yrap4rna caAarxlba BpeAHocr aKyMynlpaHqx
npaBa 3anocreHt4x Ha ornpeMHlHe KaKo ce ro 3axreBa no MPC 19 Haxna4e 3anoc.neHHMa. Kao pe3ynrar
rora xuje H3BpueHo pe3epBxcalbe no oBoM ocHoBy y QraxaxoajcxhM r43Beurajr,rma flpyu.rraa sa 2O1,L.

roAxHy. Carnacxo roMe, HHcMo Mor.nr Aa ce yBepHMo y noreHqrajanHe eQexre pe3epBLrcalba no
HaBeAeHOM OCHOBy y Qr,+raxcrjcKrM u3Beurajrarua ,Qpyu.rraa za 207L. roArHy.

flpyurao je noxpexyno BuuJe cyAcKr,rx nocn/naKa 3a Hannary caojrx norpaxr4Barba, yKynHe BpeAHocrr4
oA oKo 40.968 xl4lbaAa ArHapa. Taxo[e, nporr4B flpyu.rrea cy noKpeHyru cy1ctu cnopoBr4 no pa3nhqurrM
ocHoBaMa, xojr cy Y pa3nrqururu Qaaana u uuja yxynHa BpeAHocr usHocu npeKo 20.303 xh,rbaAe ArHapa.
flpyureo xuje npoqelbxBano hcxoAe cyAcKl4x cnopoBa, nutu je r3Bpr.ur4no pe3epBrca;ba Ha reper
pacxoAa rexyher neproAa 3a eBeHryanne marepraja.nHo 3Haqajne ry6rrxe xojra rvrory Hacrarr no oBoM
ocHoBy.

Muwrcerce co p$epeoM

flo xauem Mhu.rbelby, oct4M 3a eBeHryanHe eQexre nhrarua t,t3Herrx y oKBr4py nacyca ,,ocHoBe 3a
x3paxaBalbe Mru,Ibeba ca pe3epBoM", QuHaHcujcxu Nsaeurajr npraxaayjy uctuluro r,r o6jexrreuo, no
CBHM Marepnianno sxavajnrm nhralbrMa, Qranaxcrjcxy noar,rr-qrajy flpyuraa Ha AaH 31. 4er-qervr6ap 2011.
roArHe Kao r pe3ynrare noc.noBaba, npoMeHe Ha Kan[Ta.fly t4 roKoBe roroBuHe 3a roArHy xoja ce
3aBpuJaBa ua raj 4au y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHrM nponrcrMa peny6nuxe cp6raje.

Cxpemorce nil+cbe

flaxa 21.05.2010. roAhHe Arexqrja 3a npr4Barraar4rajy je O6aeeurelbeM 6p. La6a/02-ZLO6-]AHT-275,
pacxr4Hyna Yroaop o npo4ajra ApyurrBeHor Kanrrana MeroAoM jaaHe ayxquje oa.6p. ll Z3I/2OO} xojra je
3aK,Ibyqlrna ca Koxsopqujyrtnorvr npaBHrx nraqa (y AalbeM reKcry Kynaq), g6or ueucnyFbelba yroBopHr4x
o6aeesa Kynqa. Vaarame xoje je Kynar4 x3gprul4o y l43Hocy o4 80.000 xy.rbaAa Ar4Hapa urje nprxaaheHo
Kao rHBecrhl4l,roHo ynaraFbe. C o6arapoan 4a je ,rnaxom 9 uaee4exor Vroaopa npe4eufexo 4a Kynar.t, y
cny'lajy pacKnAa Yroaopa a6or ueucnylbelba npey3errx yroBopHt4x o6aeesa Kao HecaBecxa crpaua, ry6r
npaBo xa noepahaj nnahexor h3Hoca Ha taMe xynonpo4ajHe qeHe u cBa npaBa r norpax]4Ba]ba no
ocHoBy Yroaopa.Qpyu.rreo je rope HaBeAeHe o6aeeee y u3Hocy o4 80.000 xu76arya AhHapa yKhHyno y
Kopxcr npxxoAa nepxoAa. Haue mru:nerbe He caApxl4 pe3epBy no oBoM nuralby.



I43BE1UTAJ H E3ABI4CHOf PEBl43OPA (nacraaax)

cKynuJTl,tHl4 AKU14OHAPA 14 ynpABHOM OAEOpy
nyTHl,tK AA HOBH CAA

Cxpemarue nuilbe (uocmoeo x)

Y oxerpy AOII-a 119 t4cxasaHa je o6aaeaa npeMa npaBHoM nn4y llannh 4oo Cy6orraqa y il3Hocy oA
91.47L xttn,aryy A!4Hapa no ocHoBy ynaraFba r43HaA o6aseeHe uueecrrqrje, AoK je y oxerapy AOI-l-a 114

rcKa3aHa o6aaesa npeMa ApyurrBy Maecrpanroypc Aoo raa 6y4ee y u3Hocy o4 10L.829 xt4tbaAa AxHapa
no ocHoBy Ayropot{Hxx noaajmuqa flpyurey. Haee4exa npaBHa nnqa 6una cy qnaHoBl,t Konaopqrajyrvra

npaBHhx nxqa ca xojrma je pacxrxyr Yroeop o nphBarh3a4njn. Cnpoeenr cMo nocrynaK He3aBrcHe

norBpAe carAa ca cralbeM Ha AaH 31.4eqem6ap 2011. roArHe, anv Ao AaHa [3AaBaFba oBor rsaeuraja
HxcMo Ao6nnn oAroBop. Haule ruuu:ruehbe He caApxr4 pe3epBy no oBoM nrraFby.

Apyeo numobo

Ouxaxcrjcxr raseu:raju flpyuraa, 3a roANHy xoja ce 3aBpuraBa Ha AaH 31. 4er-1ervr6ap 2010. roArHe, cy

6rnr npe4mer peeuarje oA crpaHe Apyror peBr3opa, xoju ce y cBoM raeeu.rrajy og L4. anpnna ZOIL.

roAxHe h3pa3xo M!4uJ.rbebe ca pe3epBoM ra cne4ehrx pa3nora: 1. Hexperxrxe, nocrpojeFba h onpeMa

yK/by.{yjy HeKpeTHrHe xoje ce He KophcTe y nocnoBHr4M aKThBHocrranna n{pyuTBa !4 H}4cy TecTupaHe 3a

o6esepe[erue y cKnaAy ca 3axreBrMa MPC 36 Vruamerce BpeAHocrx cpeAcraBa;2. Huje npr6aa,rueua

He3aBXCHa nOrBpAa CTalba no ocHoBy Ayropo'.rH]4x KpeANTa oA noBe3aHhx npaBHxx nu\a y h3Hocy oA

t02.653 xhlbaAe AHHapa; 3. flpyr.urao xnje raepr.ur,rno o6pa.ryu r norpe6ua o6eno4auuBalba nope3a Ha

4o6rrax y cuaAy ca MPC 12 l'1opea Ha 4o6rrax; 4. flprnoxeur Qrxancrjcxr raeeurraju xe yxny,ryjy

pe3epBncalba 3a HaKHaAe 3anocneHrMa no ocHoBy ornpeMHhHa y cMaAy ca 3axreBhMa MPC 19

Ilpttmana 3anocreHux; 5. flpunn*A v oryuBh np[Ka3aHr y l4saeu:rajy o roKoBrMa roroBnHe He

o4paxaaajy crBapHe npoMeHe roroBr4He r roroBr4HcKr4x cpeAcraBa y cKnaAy ca MPC 7 l4aeeuraj o
roKoBxMa roroBrHe; 5. flporue flpyurea je noxpexyro Bhure cyAcKr4x cnopoBa, nrje rvroryhe WBpAAru
HerarhBHe eQexre xoje xa Qrnar+crjcxe rsaeuraje Mory rMarh cyAcKr4 cnopoBr4; 7. ,Qpyu.rreo je y 2010.

toAVHA r4cKa3ano ry6r,rrax y x3Hocy o920.456 xrlbaAe AtaHapa. l-lope4 rora, KparKopoqHe o6aaeae cy aa

83.095 xt1/ba4e AnHapa eehe o4 o6prne rMoBrHe, u.rro yxaayje ua nocrojaroe axauajxe Heu3BecHocrr4

xoja moxe Aa x3a3oBe cyMlby y o4Hocy xa cnoco6Hocr ,{pyr.ursa 4a nocayje no Haqeny cranHocn4

noc.noBalba.

Eeorpa4, 25. anpnn2OL2. ro4uue

t3 OanauJhexr peBH3op

Munaxxa Pucrnh



O14 HAHCI4JCK14 h3B ETUTAJ h
31. 4eqem6a p 20LL, roArHe

llyrxrx ag Hoar Ca4

514/IAHC CTAIbA

AKT14BA

CTMHA 14MOB14HA

H EYNIAI E H N Y NVCAHIA KAN ilTAlI
GOODWILL

H E MATE P LIJAlI HA Y/IATAFbA

H EKPETH 1/ H E, NOCTPOJ EI-bA, ONPEMA 14

61/O/lOr"XKA CPEACTBA

HexperHrHe, nocrpojerua t4 onpeMa
l4xaecru qnoHe HeKperHu He

Sronou:xa cpeAcrBa

AyroPoq H il ot4 HAHCI4JCKil nIACMAH 1/

V.{euJha y xanrrany
Ocraau Ayropoq H 14 n.nacMaH I

OEPTHA 14MOBHHA

3M1/XE
cTMHA CPE,qCTBA HAMET'bEHA npOAAJ14 14

CPEACTBA nOCnOBAt-bA KOJE CE OSyCTAB/bA
KPATKOPOI{ HA NOTPA}K]4BAI-bA, N/lACMAH 14 14

TOTOB14HA

[lorpaxraarua
llorpaxrearua 3a Brue nnaheu nope3 Ha

Ao6rrax
Kparxopov x r,r Qr,tra ncr,rjcKh nnacMa H H

foroarHcxr4 eKBil Ba.neHT[ h roroBhHa
l-lflB u ABP

oA,IoIKEHA nOPECKA CPEACTBA

noc/loBHA 14MoBl4HA

ryEUTAK 143HAA Bl4Cl4HE KAnITMA
YKYNHA AKT]4BA

BAHE]4'IAHCHA AKT]4BA

(y xrarua4arvra grxapa)
31.geqervr6ap 3l.4eqertn6ap

2011. 20LO.

35

27L.515
268.682

2.833

1;

277.738
274.681

3.057

271.550 277.749

2.922 4.460

77.179

3.727

4.804
8.648

14.530

2.784

2.386
9.360

20.101 18.990

291.651 296.739

291,.6s1 296.739



O14 HAHC HJCK14 1438E 1UTAJ 14

31. 4eqervr6a p 2OLL. roAhHe
flyrurx a4 Hoar Cag

EI4IIAHC CTAI.bA

NAChBA

KANhTM
OCHOBHN KANhTM
H EYNTAhE H U Y NVCAHIA KAN hTM
PE3EPBE

PEBA/tOPl43AqNOH E PE3EPBE

HEPEAIh3OBAH14 AO514qh nO OCHOBy
XAPThJA OA BPEAHOCTI4

HEPEMl43OBAHN ry6rqil nO OCHOBy
XAPTHJA OA BPEAHOCT]4

H EPACnOPEBEHT4 AO5]/TAK
rY6ilTAK
oTKyn/bEH E COnCTBEHE AKql4J E

AyroPoi{HA pE3EpBl,tCA}bA 14 OEABE3E

AyroPot{ HA PE3EPBNCAFbA

AyroPot{HE o6A8E3E

,(yropovur,r KpeAhrt4

Ocraae AyropoqHe o6aBe3e

KPATKOPOT{HE OSABE3E

Kparxopov He QrHa ucrajcxe o6a eese

O6aeese no ocHoBy cpeAcraBa HaMelbeHhx

npo4ajr H cpeAcraBa nocnoBalba xoje ce

o6ycraarua

O6aeese il3 noc.floBaroa

Ocrane Kparxopor.tHe o6aaese
O6aeese no ocHoBy nope3a Ha AoAary BpeAHocr
u ocrannxjaeHrx nprxoAa u l-lBP

O6asese no ocHoBy nope3a xa go6rrax

oAnox{EHE noPEcKE OEABE3E

YKYNHA NACTBA

BAHEl4/IAHCHA NAChBA

(y xr.rrua4arvra gn xa pa )

31. geqervr6ap 31. geqem6ap

201L. 2010.

98.113

432

67.0s8
86.682

98.113

432

86.682

78.921 11.863

LOz.448

LOz.448

110.154

98.781

1o.746

471.

L56

182.66;
182.663

102.085

95.584

6.1,43

3s8

2L2.602 284.748

L28 L28

291.551 296.739



OH HAHCI4JCKh I43B ETTITAJ 14

31. 4eqervr6a p 20tL, ro4hHe
llyrxrx a4 Hoer Ca4

BhltAHC ycnEXA

nocIoBH14 nPhxoAl4
Ilprxo4u oA npo4aje
IlpNxo4r,r oA aKrHBt4palba yqhHaKa r po6e
lloeeharoe BpeAHocrr4 3anvxa yqilHaKa

Cnnarueue BpeAHocrr4 sannxa yq I Ha Ka

Ocral u noc,no BH l,r n pr4xoAh

noc/roBH14 PAcxoAh
Ha6aeHa BpeAHocr npo4are po6e
Tpor.uxoer nnareprjana
Tpou:xoem 3apaAa, HaKHaAa 3apaAa h

ocTata4 nvqH'|,,. pacxoAh

Tpouxoan aMoprr3aL{ilje u peaepaIcatoa
Ocranr noc.noBH14 pacxoAh

noc/roBHH Aosr4TAK/ryErTAK

OuHancnjcxA np.4xoAv1

OrHaHcnjcxr pacxoAl,l

Ocranr nphxoAr
Ocranr pacxoAh

AOE]4TAK/ryEhTAK H3 PEAOBHOT n OC/tOBAlbA

Hero 4o6r.rraK noc.noBalba xoje ce o6ycraarua
Hero ry6raraK noc.noBalba xoje ce o6ycraB/ba

AOEI,|TAK/ryEhTAK n pE OnOpE3l4 BAI-bA

noPE3 HAAOEI,iTAK
Ilopecxr pacxoA nephoAa
O4aoxexn nopecK[ pacxoAt4 nepiloAa
O4roxeur nopecKh npilxoAl4 nepiloAa

l4cuaheHa,nH'{Ha nphMa}ba nocnoAaBqy
HETO AOET4TAK/ryEhTAK
Hero 4o6rrax xojr,r nphnaAa MaFb. ynaraqhMa

Hero 4o6rrax xojra nprnaAa BnacHrqilMa
MaTrqHor npaBHor nhqa

3APMA nO AKI_lt4J]4

Ocuoaua 3apaAa no axqrajr

VnnarueHa 3apaAa no axqrajra

(y xr,rrua4arvra 4n xapa )
20L1. 2010.

69.25s
t2

D.E;

52.237
2

12.530

8L.431 64.769

29

25.175

43.099

10.456
14.303

8

29.709

32.290

7.953
t2:.68

93.062 81.528

(11.631)

39

132
80.517

1.559

(15.7ss)

434
784

78

3.423

67.234 (2O.4s41

zo 2

67.214 (20.4s6)

(1s6)

(1s6)

57.058 (20.4s5)



O14 HAHCl4JCK14 143BE IUTAJ 14

31. 4erlenn6ap 2011. roArHe
llyrxrx a4 Hoer Cag

]43BETUTAJ O TOKOB]4MA TOTOB]4HE

TOKOB]4 TOTOBT4HE h3 nOC/tOBHr4X AKThBHOCTT4
flp uanen roro B 14 He 13 nocrt o B H hx a Krll BH ocrl,t
l"lpogaja r npuM,rbeHh aBaHch

IprnnrueHe KaMare il3 nocroBHl4x aKTrBHocrh

Ocrarr npnnnlr x3 peAoBHor nocnoBarba
Oqnusn roroB14He rr3 nocnogHhx aKTltBHocrr.l
hcnaare Ao6aB,rbaqhMa v Aarv aBaHcta

3apa4e, HaKHaAe 3apaAa v ocranv nuqHu pacxoAt
fhaheHe KaMare

flopee ua 4o6rrax
lhahaua no ocHoBy ocranrxjaeHrx nphxoAa
Hero nprana roroBl,tHe x3 nocroBHlrx aKThBHocnt
Hero ogare roroBhHe ta3 nocnoBHr,tx aKThBHocrtl

TOKO BH TOTOB]4 H E h3 AKTh B HOCTH h H B ECT]4 PA I.bA

npunnan roroBl4 He ta3 axTlt B Hocrl,t t4 H Becrx pa lba
llpo4aja axqrja vyAena (Hero nprnrar)
l-lpo4aja uennareprjaaHux yraraFba, HeKperHIHa, nocrpojersa,
onpeMe n lnonowxux cpeAcraBa
O cr a nu Q ra H a H cr j c x r n, a c M a H r ( n ero n p r,l a r,r a r )
n pxM,rbeHe Ka Mare 13 a KTx BHocrh t4 HBecrx parba

Ipunnruexe.qhBlaAeHAe
Ogluen roroBhHe ta3 aKTHBHocrh xHBecrhparoa
KynoauHa axquja Ay4e^a (Hero o4nrar)
Kynoauua HemareprjaaHt4x ynaralba, HeKperHrHa, nocrpojerua,
onpeMe n 6uonouxnx cpeAcraBa
Ocranu $rHaHcrjcxr n.nacMaHx (Hero o4nren)
Hero nprnre roroBxHe h3 aKThBHocrr4 HHBecrxpatoa
Hero o4ara roroBr,rHe h3 aKThBHocrx hHBecrhpalba

TOKOBI4 TOTOB h H E 143 AKTh B HOCTI4 O14 HAHC]4 PAI-bA

npunueu roroBxHe H3 aKTt4BHocrr Qrxaxcrparua
Yeehalbe ocHoBHor Kanr4Ta,na

,{yropovnra x KparKopoeHt4 KpeAArn (Hero nprnrar)
Ocrare AyropoqHe r KparKopoeHe o6asete
Oqnneu roroBuHe H3 aKrytBHocrr $nxaxcrpatoa
Orxyn concraeHrx axqrja nyAena
p,yropovHr I KparKoportH]4 KperqilTil t4 ocra,ne o6aaeae (xero
o4rrer)
<DruaHcrjcxr nn3v+t
14cnnaheue ArBhAeHAe
Hero nprara roroarHe h3 aKTxBHocrr $rxarcuparca
Hero o4nre roroBxHe h3 aKTltBHocrr Qxxaxcuparua

Caera npunraH roroBt4He

Caera op,nrar roroBuHe
Hero npuana roroBr4He

Hero o4nua roroBhHe
l-oroexHa Ha noqerKy o6pavyxcxor nephoAa
lloahthaHe KypcHe pa3nxKe no ocHoBy npepaqyHa roroBr,tHe
HerarraHe KypcHe pa3nrxe no ocHoBy npepaqyHa roroBrHe
lorosrlra xa xpajy o6pavyxcxor nephoAa

y xhrbaAaMa ArHapa

201t. 2010.

92.369
91.840

39
490

83.548
32.941
43.099

72L

7.387

44.427
44.427_

40.952
lL.627
29.325

8.821 3.475

360

360

6.276

6.276

33.979

33.979

38

38

5.916 33.941

487

487

487

92.729
90.311
2.4t8

2.386

44.465
74.931

30.455

32.852

4.804 2.385



O14 HAHC 14JCK14 l43BETUTAJ 14

3 1. geqervr6a p 20tL, ro.qhHe
llyrurx a4 Hoar Cag

],I3BEIIJTAJ O NPOMEHAMA HA KANhTA/IY
V nepno4y oA 01. jaxyapa go 31. geqeru6pa 2011. ro4rane

Axuricxr
Pe3eDBe

kanl,lTan flo6rarax

(Y xrrua4arvra graapa)

ly6rrax Vxynxo

Cratoe 01. jaxyapa 2010. ro4xxe

Pesynrar rexyhe roAhHe

Craroe 31. geqem6pa 2010. roghHe

Peayarar rexyhe roAhHe

Craroe 31. 4eqeru6p a ZOLL. roArHe

98.113 432 (66.2261 32.3Le

(20.4s6) (20.4s6)

98.113 432 (86.682) 11.863

67.05867.058

98.113 432 57.0s8 85.582 78.92L



OH HAHC}4JCK14 143BEIIJTAJ 14

31. 4eqenn6a p 2OLI-. roAhHe
llyrxrx a4 Hoar Ca4

HANOMEH E Y3 O14 HAHC]4JCKE H3BE1UTAJE

1. OnUJTE14HOOPMAqI4JE

,,nwHlAR" M HoBl4 cA,{ (y Aa.rbeM reKcry,,ApyuJrso")je ocuoaaxo 24 anpnaa 1991. ro4uxe.

,[pyu:rao je oprauraoBaHo Kao orBopeHo aKu,r4oHapcxo Apyr.xrBo H perrcrpoBaHo je xo4 Arenqrje sa
nprBpeAHe perxcrpe peueFbeM 6p. EA 6t13612005. Axr4rjama flpyuraa ce o.q AaHa 01.06.2009. ro4ilHe
rpryje ua aax6epaaucKoM rpxt4ulry Seorpanqcxe 6epse.

Ocnoaxa 4eaaruocr p,pyrurBa je Xorenr r cnilqaH cnneuraj.

Ce4rure Apyr.uraa je y Hoaonn Ca4y, yruqa .{yxaecxa 25.

Maril.{Hr 6poj.[pyu.rrea je08240523 a nopecxr r4eurrQrxaLluoHr4 6pojtoo72o542.

2. OCHOBE 3A CACTABTbAIbE 14 nPE3EHTAqUJy OHHAHCI4JCKI4X ]43BE1UTAJA

Ocxoee 3a cacraBrbarce Qrxaxcnjcxrx uaeeuraja

Orxaucrjcxx reeeurajr r(pyurea cy cacraB,rbeHil y cKnaAy ca 3axosom o paqyHoBoAcrly v1 peauzuju
(Cnyx6eHra rnacHrx PC, 6p. 4612006 u LLU2O09) r ApyrhM paqyHoBoAcrBeHhM nponHcHMa xojr ce
npurueruyjy y Peny6nrar-pa Cp6ujn.

Ha ocuoey 3axosa o paqyHoBoAcrBy 14 peeusuju, npaBHa nv\a u npeAy3erH[ttu y Penylnnqu Cpluju cy y
o6aaeslt ,qa aoferue noc,noBHr4x Krbhra, npil3HaBa]be H npolleFbilBaFbe taMoBt4He h o6aseea, np[xoAa h
pacxoAa, cacraB.rbaFbe, nptaKa3ilBaFbe, AocraB.Ibarue r o6eaoAa]bfiBaFbe Qruaucrjcxrx raeeu:raja Bpue y
cKnaAy ca 3axoHcKonn r npoQechoHanHoM perynarrBoM, xoja no4pa3yMeBa Oxaup 3a npt4npeMaFbe h
npilKa3uBaFbe Quuaucrajcxux uaeeLuraja (,,Oxanp"), MefyHapo4ne paqyHoBoAcrBeHe craHAapAe
(,,MPC"), oAHocHo Mefynapo4He craHAapAe QrnaHo,rjcKor n3Beuraaaroa (,,MCOVl"), xao x ryMaqeFba
xoja cy cacraBH[ Aeo craHAapAa.

Ilpeeo4 oxarpa, MPc, Mcol4 u ryMaqeba, n3Aarnx oA crpaHe o46opa 3a rvre[yHapo4He
paqyHoBoAcrBeHe craHAapAe ta Koanrtera 3a ryMaqeFba nnefyxapoAHt4x craHAap4a QraHaHcrjcxor
r3EeuJraBalba, yrepfiyje ce peulerbeM Mrurcrpa $rnaHcrja n o6jaeruyje y Cayx6exonn macHrxy PC.

flprloxeHr $uuaucrjcxu raeeurajr ce Mory cMarparr $rHaucrjcxr,rm raaeurajrMa cacraB,rbeHilM y
car.nacHocn4 ca MCO]4 r MPC.

fl perexraq,rja Sr,rraxo,rjcxrx rseeutraja

Oruaucujcxr rsaeurajr cy nphKa3aHra y Qoprvrary nponrcaHoM llpaarnxrxoM o caApxrur r Qoprrnr
o6paaaqa QuHaHoajcxrx rsaeuraja aa npuBpeAHa ApyrurBa, 3aApyre, Apyra npaBHa nHqa vt

npeAy3erHrKe (Cayx6enr r,nacHrK PC, 6p, 11,412006, LL9|2OOB, g/2O09 n 4lZO]:Ol.

Ornano,rjcxr reaeu:rajr cy HcKa3aHr y xx,rbaAaMa ArHapa (PCA), oct4M yKonhxo unje 4pyravraje
HaBeAeHo. flrxap npeAcraB,rba 3BaHtaqHy reseu:rajuy Banyry y peny6ar,rqra Cp6uju.
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Pavyuoeo4crBeHil MeroA

Orxaucrjcxu rseeu:raju cy cacraB.rbeHn no MeroAy npeo6lrrue sa6aaue BpeAHocrt4, oct4M yKo.nHKo

MCO[4 He aaxresajy 4pyravujr ocHoB BpeAHoBaFba Ha HashH onilcaH y anauajurnn par{yHoBoAcrBeH[M

no.nuTilxaMa,

H aqeao cra.[ Hocrr nocnoBa Fba

OrHaucrjcxr uaaeulraju flpyuraa cacraB.rbeHr cy Ha ocHoBy Haqera cra.flHocl4 nocnoBalba.

Ynope4nr noAaqil

Ogpe}eun noAaLllr sa 2010. roAhHy cacraB.rbeHh cy y carnacHocr[ ca MCOI/ ra MPC , na ce u3BptlJilno
nphKa3uBalbe KoH3r4creHrHo ca noAaqilMa sa201,L. roArHy.

3. nPErn EA 3HA[{AJH 14X PATTyHOBOACTBEH HX no/l HTl4KA

HennareprjalHa ynaraFba

HennareplrjaaHa ynaraFba ce uuutlujanuo npraHajy no ua6asxoj BpeAHocrt4. Haxxa4uo BpeAHoBabe
xemareprajanHhx ynaraFba Bpur4 ce no sa6aeuoj ape4Hocrr yMa[beHoj ea rcnpaBKy BpeAHocril no
ocHoBy aMoprh3aqhje r eeeuryaaue ry6rrxe no ocHoBy yMalbeFba BpeAHocl4.

Arrnoprusaqrja ce o6pavyHaBa Ha Ha6aeHy BpeAHocr, npilMeHoM nponopLlt4oHanHor MeroAa.

flprmerueue crone aMopruaaqrje 3a HeMareprjaaHa ynararua cy cae4ehe:

Vnararoa y paesoj 25%

HexperuNue, nocrpojerua h onpeMa

Hexperunxe, nocrpojerua r onpeMa ce uuu4ujanuo nprsuajy no xa6aexoj BpeAHocrt4, oAHocHo no UeHr
KoulraFba 3a cpeAcrBa rapafeHa y concraeuoj pexrajra. Ha6asHy BpeAHocr vrHn $axrypHa BpeAHocT
yeehaua 3a cBe rpotuxoBe xojr ce Mory AHpeKTHo nplanrcarr goaofelby oBl4x cpeAcraBa y craFbe

$yHxquoHanHe nptanpaBHocrr.

HaxoH noqerHor nph3HaBaba, HeKperHilHe, nocrpojerua x onpeMa epe4nyjy ce no Ha6aeuoj ape4Hocv
yruarueuoj 3a KyMynHpaHy ilcnpaBKy BpeAHocrl4 no ocHoBy aMoprilsaLluje n aa eBeHryanHe RyMynrpaHe

ry6rrxe no ocHoBy yMalbelba BpeAHocn4.

AnnopruaaqNja Hexpernrua, nocrpojeba il onpeMe ce u3pai{yHaBa npilMeHoM nponopLp4oHa.nHe MeroAe
y roKy npoqeFbeHor Kopt4cHor BeKa ynorpe6e cpe4craaa, y3 npilMeHy cae4ehrx crona:
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3rpa4e L,80%
Soinepr 14 ocrana onpeMa 3a 3arpeBalbe LO,OO%

Onpema 3a npeHoc H Al4c. ron.eueprrje Ll,00%
Arperarr !2,50%
Co6un xanneu:raj y xore,fl hMa o.q ApBera 'J,L,00%

Co6nn Hanneu:raj y xorentaMa oA ocranor
mareprjaaa L0,00%
Hatlneuraj 3a pecropaHe oA Merana LO,OO%

Hameu:raj 3a pecropaHe oAApBera L!,OOo/o

Hanneu:raj 3a pecropaHe oA nnacrhKe il
ocra.nor nnarepNjana L2,50%
HaMeuraj y Kyxl4lbl4 oA ApBera LO,OO%

Harueu.rraj y Kyxl4FbH o,a, ennajla 15,00%
onpeMa 3a npox3BoAr-by 14 r{yBa}be xpaHe t5,oo%
Ceparcxo nocyfe oA Kpt4crana 12,50%
Onperrna sa xnaheHre 12,5A%

Paqenq,ujcxr nvnroBt4 10,00%
Merarxr opMaHta 3a AparoueHocrr 10,00%
rycreplt,MoHTaxHe caVHe, 6un.ctonoeu n Ap 5,00%
l-apurrype v ocranu uanneulraj 3a ceAeFbe,

MaurHe 3a npabe nocy[a u py6ma 15,00%

YCACnBar{U 20,00%
Ocrana HenoMeHyra onpeMa t4,30%
flyrurvxr ayromo6rru 15,500/o

Teae$oucxr anaparh 10,00%
Krunna vpehaiu 1,6F0%
Ilehra ra .a.Dvra onoeMa 3a 3aroeBahbe 12.50%
KaHqenapricKu H aMeurai oa apeera 12,500/o

KasqeaaprjcKil HaMeurai oA nneraaa 10,00%
Erexrpruue nrcahe MauJt4He L4,30%
MexaxNqxe nncahe MauilHe 12,50%
Pavyxapr r ocra.na onpeMa aa o6pagy
noAaTaKa 20,00%
Onpenna 3a yMHolxaBalbe L4,30%
TB I Anve]aqxv anaoa'rv 12,50%
Ocrana HenoMeHVTa onpeMa 71,,00%

O6pavyr+ annoprraaqrje noqillbe oA HapeAHor Meceqa y oAHocy Ha Meceq y xojervr je cpe4creo
craB,rbeHo y ynorpe6y. AnnoprraaLlroHe crone ce pearaArapajy cBaKe roAuHe paAh o6pavyxa
aMopr[3aqhje xoja oApaxaBa crBapHh yrpouaK oBHX cpeAcraBa y roKy nocnoBa]ba il npeocranl4
HaMepaBaHil Bex Fbl4xoBor xopuuherua.

Cpegcreo ce ucxt-b[xaBa il3 eBhAenr-paje y MoMeHry ory[erua unu ylonnlo ce He oqexyjy 6y,qyhe
eKoHoMcKe Kop14cr14 o4 ynorpe6e ror cpeAcrea. flo6rr-la uau ry6u4u no ocHoBy npoAaje unn ornvca
cpeAcrBa (xao pa:nrxa raaruefly Hero npo4ajHe BpeAHocn4 14 KtbilroBoAcrBeHe ape,qHocru) npuaHajy ce y
6uaaHcy ycnexa o,qroeapajyher nepiloAa.
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HxaecrrqroHe HexperHtaHe

lrlneecruqroHe HeKperHune o6yxaarajy xexpernrne
yaehama BpeAHocl4 Kanhra/ra.

flpyureo rs4aje y 3axyn vnu Apxtn paAu

Vlau4ujanao npr3HaBalbe ilHBecruqroHr4x HeKperHhHa BpuJx ce no lbt4xoaoj na6aaHoj BpeAHocnl iln[
qeHu Kourata. Ha6aexy BpeAHocr vraxr QaxrypHa BpeAHocr yaehaxa 3a cBe rpotxKoBe xoje ce anory

AilpeKTHo npHnilcaru ,qoaofeuy oBr,rx cpeAcraBa y cralbe $ynxquoxaaHe nptanpaBHocn4.

Haxos noqerHor npil3HaBalba uHBecrilr-p4oHe HeKperHilHe ce BpeAHyjy no Qep BpeAHocn4, xojy ro4ru:r+e
yrBptyjy eKcrepHr npoqeHilre,rbr. Oep BpeAHocr ce 3acHilBa Ha q,eHaMa noHyAe Ha aKr[BHoM rp]Kt4ury
KopuroBaHl4M, yKo/l14Ko je Heonxo4Ho, 3a cneqr$nvnocrx cpeAcrBa. Ilponnexe y oep BpeAHocrhMa
ilHBecrilqrroHt4x HeKperHuHa ce eBrAeHvpajy y 6unaacy ycnexa Kao Aeo ocranhx npilxoAa, oAHocHo
ocTa,flhx pacxo.qa.

3anrxe

3aarxe ce epe4Hyjy no na6aeuoj BpeAHocrH, oAHocHo qeHx Koulralba, unA Hero npo4ajnoj epe4Hocrr, y
3aBilcHocrr4 xoja je Hrxa.

Ha6aaxa BpeAHocr yxruyvyje BpeAHocr no $axrypr ,qo6asruava, yBo3He 4ax6une, rpaHcnoprHe
TpotxKoBe h Apyre 3aBhcHe rpouJxoBe Ha6aexe. l-l,exa xourarua o6yxaara rpotxxoBe AhpeKTHor
nnarepujana, AHpexrHor paAa 14 UHA[peKrHe rporxxoBe npoil3BoAFbe. Tpouxoen cy yK.rbyqeHh y qeHy

Kouralba sa 6a:u HopManHor creneHa rcxopruheuocrh Kanaqrrera, He yxruyuyjyhra rporuKoBe KaMara.

Hero npo4ajua epe4uocr npeAcraB.rba BpeAHocr no xojoj 3a,nrxe nnory 6nru npoAare y HopManHilM
ycnoBilMa noc.floBaFba, HaKoH yMalbeFba 3a rporiJKoBe npo4aje.

06pavyH h3na3a 3antaxa yrspfyje ce Mero.qoM npocer{He noHAeprcaHe qeHe.

Yrua ruerue BpeAHocrr,r r,rMoBr4 He

Ha 4ax cBaKor 6nnanca craFba, flpyureo npercnraryje KlbtaroBoAcrBeHy BpeAHocr caoje marepujaaue u

HennarepnjanHe ilMoBuHe 4a 6ra yrap4vno Aa nr nocroje nx4nxaqnje 4a je 4ou:no 4o ry6rrxa no ocHoBy
yMalbeFba BpeAHocrt4 l4MoB[He. Vxonrxo raKBe hHAt4Kaqrje nocroje, npoqeruyje ce HaAoKHaAilBl4 l43Hoc

cpeAcrBa ga 6r ce Morao yrBpAhrt4 eBeHryanHil ry6nrax. Axo xraje ruoryhe npoqeHilr4 HaAoKHaA[Bt4

raxoc noje4[Hor cpeAcrea,.Qpyu:rao npo4euyje HaAoKHaAilBr4 r,r3Hoc je4ranrqe xoja reHeprue HoBaq, a
xojoj ro cpeAcrBo nprnaAa.

Ha4oxua,qraa BpeAHocr je uero npo4ajna qeHa ilnH BpeAHocr y ynorpe6r, 3aBhcHo oA rora xoja je
ehuJa. 3a norpe6e npoqeHe BpeAHocrI4 y ynorpe6r, npoqeFbeHh 6y4yhra HoBr{aHh roKoBt4 4rcxoxryjy ce

Ao caAauFbe BpeAHocril np[MeHoM AHcKoHTHe crone npe onope3hBa]ba xoja oApaxaBa caAauFby
Tpxt4txHy npoqeHy BpeMeHcKe BpeAHocn4 HoBLla 3a px3rKe cner-pa$ruue 3a ro cpeAcrBo.

Axo je npoqebeH HaAoKHaArBu ,!3Hoc cpeAcrBa (nnu jeguauqe xoja reHephue noaaq) MaFb[ oA
KlbhroBoAcrBeHe BpeAHocr4, oHAa ce KlbhroBoAcrBeHa BpeAHocr ror cpeAcrBa ymaruyje Ao
HaAOXHaAilBOT [3HOCa. fy'utlU OA yMa]beFba BpeAHocTH nprasuajy ce oAMax Kao pacxoA, ocuM aKo
cpeAcrBo nperxoAHo nnje 6uno npeAMer peBanoph3aqraje. Y ronn cnyvajy .Aeo ry6rarxa, Ao H3Hoca
peBanop[3aqrje, nprsuaje ce y oKBt4py npoMeHa Ha Kanilrary.

xoJe
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{Dr xa xcujcxr,r x H crpyMeHr}l

KnacrQrxaq,nja Qrnaxcrjcxrx rxcrpyMeHara

Ornaucrjcxa cpeAcrBa yK/byqyjy AyroporrHe $ruaucrjcxe n.flacMaHe, norpaxuBaba h KparxopoqHe

Qrnancrjcxe nracMaHe roroBr4Hy il roroBr4Hcxe exBhBaneHre. flpyu.rrao xracrQuxyje QrHaxcrjcxa
cpeAcrBa y HeKy oA cneAehHx xareroprja: cpeAcrBa no $ep BpeAHocrH xpoa 6n.naHc ycnexa,
rxaecrrqrje xoje ce rqpxe Ao A,ocneha, KpeArrH (sajrvroara) 14 norpax]4Ba]ba h cpeAcrBa pacno.nox{ilBa 3a

npo4ajy. Knacr$uxaquja taencu oA cBpxe aa xojy cy cpeAcrBa creqeHa. Pyxoao4crao .Qpyurea yrapfyje
xnacr$r xaqrajy Qra na Hoajcxrx cpe4cra Ba n prn h Ko n unu4ujannor n pil3Ha Ba rba.

Ouuaucnjcxe o6aeese ylubyqyjy AyropoqHe Qrxaucujcxe o6aeeae, KparKopoqHe QrHaHoajcxe o6asese,
o6aeese h3 nocroBalba h ocra,ne KparxopoqHe o6aBe3e. ,Qpyr.ureo xnaoaQraxyje Qrananoajcxe o6aaese y

ABe Kareroprje: o6aeese no Sep BpeAHocfl4 xpoa 6raauc ycnexa H ocra.ne $rHaHcrjcxe o6aBe3e.

Mero4 eQexrrare KaMare

Mero4 e$exrrexe KaMare je rvrero4 ta3paqyHaBalba aMopl43oBaHe Bpe.qHocru QrxaucNjcxor cpe4crea
unu $uuaucrjcxe o6aee3e H pacnoAene npilxoAa oA KaMare r pacxoAa oA KaMare roxoM o4pefeuor
nephoAa. EQexrrena KaMarHa crona je KaMarHa crona xoja rar{Ho Ar4cKoxryje 6y.qyhe roroBt4HcKe
[cn/tare nnt npuMa.l"a roKoM oqeK]4BaHor poxa rpajaroa $uuanoajcxor HHcrpyMeHra nnu rp:e je
npilK.naAHo, roKoM xpaher nepiloAa Ha Hero KlbilroBoAcrBeHy BpeAHocr Qruaucujcxor cpe$cr1a nnu

QuHauoajcxe o6aeese.

flpuxo4n ce nprasHajy ua 6a:r e$exrreue KaMare 3a AylKHr4qKe HHcrpyMeHre, H3y3eB 3a oHe xojra cy
ucKa3aHh no $ep BpeAHocrr xpos 6raauc ycnexa.

l-otoarxa t,t roroBl,tHcxh eKBrBareHT]t

['lo4 roroerHoM u roroBr4HcKl4M exBuBareHruMa noApa3ynneaajy ce HoBaLl y 6narajau, cpeAcrBa Ha

rexyhNnn r AeBh3Hl4M paqyH[Ma Kao il KparKopoqHr Aeno3ilfl4 Ao rph Mecella xoje je moryhe aaxo
KoHBeproBarn y roroBhHy n xojn cy npeAMer 6esnavajnor ph3hxa oA npoMeHe BpeAHocn4.

Onxaxoajcxa cpeAcrBa no Qep BpeAHocrlt xpoe 6unaxc ycnexa

OrHaHcnjcxa cpeAcrBa no Sep BpeAHocn4 xpoa 6rraHc ycnexa ce oAHoce Ha cpeAcrBa xoja ce 4pxe
paAh rproBarua. Orxaxcnjcxa cpe4craa ce xnacuQilKyjy y oBy Kareroprjy yuaauorrn aKo cy creqeHa paAu
npo4aje y 6nncxoj 6y4yhnocrr. ,{eprsarN cy raxofe KareroprcaHh Kao cpeAcrBa paAr rproBa}ba r3y3eB
yKonhKo H14cy Ha3HaqeHil Kao AepuBarx paAil xeqrHra. Cpe4crea y oaoj xareroprjr ce xaao.rQrxyjy y
oKBHpy o6prHe taMoBilHe.

ouxaHcrjcxa cpeAcrBa xnacrQrxoeaHa xao cpeAcrBa no $ep BpeAHocn4 xpos 6raaHc ycnexa ce
rHnqrjanHo nprsHajy no Qep Bperq,Hocn4, a rpouJKoBH rpaHcaxqrje Klbt4)Ke ce Kao pacxoA. flo6u4u unu

ry6ut1u xojra nacrajy ycneA npoMeHe Qep epe,qnocrh cpeAcrBa npuxaayjy ce y 6raaHcy ycnexa y oxBt4py
ocra.nrx npuxoAa x pacxoAa y neproAy y KoMe cy Hacranh. Iprxo4r oA At4BilAeHAh Ha oBa cpeAcraBa
nprauajy ce y 6rnaHcy ycnexa y oKBr4py ocra/rux nphxoAa x pacxoAa, Kao Aeo 4o6rrxa unn ry6ntxa
Hacraror npoMeHoM Sep ape4nocrh cpeAcrBa.
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Kpe4r,rrN (aajrvrosra) h norpalxt4BaHra

Iorpaxuoaroa oA Kynaqa, KpeAVru (aajrvroar) h ocra,na norpaxilBa]ba ca $rxcxr,rM t nrl oApeAilBHM
nnaharurma xoja ce He xonapajy Ha aKTHBHoM rpxr4ury xnacrQraxyjy ce Hao KpeAhrh (sajrrroera) ra

noTpaxHBaFba.

Kpe4rrn r norpaxilBarua epe4uyjy ce no aMoprr43oBanoj epe4uocru, np[MeHoM MeroAe eQexlaaHe
KaMare, ymaroeuoj sa yMalbelbe BpeAHocr4 no ocHoBy o6eeapefersa. flpraxo4 oA xaMare ce nprsnaje
npuMeHoM MeroAa eQexrraue KaMare, oo4M y cayvajy KparKopoqHhx norpaxr,rBarba, rAe npr3HaBabe
npilxoAa oA KaMare ae 6u 6uno nnarepnjaaxo :xavajuo.

Or x a noaj cxa cpeAcrBa pacn oro)r(r,r Ba aa n po4ajy

Ouuaucrjcxa cpeAcrBa pacnonoxhBa sa npo4ajy cy HeAepHBarrBHa cpeAcrBa xoja cy Ha3HaqeHa Kao
pacnonolxrBa 3a npoAajy n uncy xracr$rxoaaHa Kao $rHancrjcxa cpeAcrBa Ha3HaqeHa no Qep
BperqHocr4 xpos 6rnaHc ycnexa, rxaecrrqrje xoje ce Apxe Ao 4ocneha u KpeAt4rn (aajrvroera) ra

noTpaxhBalba.

Haxox noqerHor npil3HaBaFba, QrxaxcrjcKa cpeAcrBa pacnonox{r4Ba sa npo4ajy npraanajy ce no mrxoaoj
Qep ape,qHocrn. po6u4n unu ry6n4u Hacra.flu no ocHoBy npoMeHe Sep ope4nocrn nprsxajy ce y oKBt4py

npoMeHa Ha Kanhra.ny, Ha paqyHhMa Hepeanr3oBaHt,tx p,o6rraxa u ryintaxa no ocHoBy xaplaja o4
BpeAHocn4. Yruarueroa aa ry6rrxe no ocHoBy o6e:apef erua BpeAHocn4 ce nprasnajy AhpeKrHo y 6raaaucy
ycnexa. Y cayvajy npogaje QNuanoajcxor cpeAcrBa pacnonoxrBor 3a npoAajy unu rpajuor yMalbelba
BpeAHocl4, KyMynarilBHu go1max unu ry6urax, nperxoAHo nph3Har y oKBr4py Kanrra.fla, npeHoc[ ce Ha

nprxoAe h pacxoAe nepiloAa.

Oep ape4xocr QuHaHcrjcKilx cpeAcraBa ce y Haqeny yropfyje npeMa rpxraunoj BpeAHocrH ocreapeuoj
ua Seorpa4cxoj 6ep:ra Ha AaH 6rnanca cralba. 3a cpe4crea aa xoja xe nocrojr aKrhBHo rpxrure, $ep
BpeAHocr ce yrepfyje xopruheueM rexHrKa npoqeHe. Texurxe npolleHe o6yxaarajy xoprLuherue
nocneAFbr,rx He3aBilcHt4x rplx14txH14x rpaucaxquja rsruefy o6aaeuteHnx, Bo.rbH14x crpaHa, aKo cy

AocrynHe, nopefere ca aKryenHoM Qep ape4xou:hy Apyror rHcrpyMeHra xojra je y aHavajnoj Mepil rcrr
AaHanvgy Ar4cKoHroBaHorroKa roroBuHe. Cpe4crea aa xoja xe nocrojr aKrilBHorpxr4ure r sa xoja uraje

rvroryhe peanHo yrBpAr4rr Qep epe4nocr ape4Hyjy ce no xa6aanoj epe4nocn4, yMalbeHoj aa eoeuryanue
KyMynilpaHe ry6urxe no ocHoBy yMarueFba BpeAHocrn.

Yma ruerua BpeAH ocrlr Sr xax cnjcxt,lx cpeAcra Ba

Ha 4an cBaKor 6nnauca craba lpyurrso npor-leruyje Aa .flu nocroje o6jexrraanil Aoxa3il ga je 4ouao 4o
yMalbelba BpeAHocn4 r4MoBilHe $ruanoajcxor cpeAcrBa rnil rpyne Srxaxcnjcxrax cpe4craaa (ocrrrn

cpeAcraBa ilcKa3aHrx no Qep BpeAHocn4 xpoa 6raauc ycnexa). O6esepefierue $ranaHcrjcxhx cpeAcraBa
ce Bpur xa4a nocroje o6jexrraHn AoKa3il Aa cy, Kao pe3ynrar je4Hor unh Bywe 4orafiaja xojr cy ce

Aec.4nu HaKoH nor{erHor nph3Haaarua $unaxcrjcxor cpeAcrBa, npoqe}beHh 6ygyhu HoBqaHh roKoBh
cpeAcTaBa r3MeFbeHh.

O6esapefene (racnpaaxa ape4nocrr) norpalxrBaFba BpuH ce hHAHpeKrHo 3a il3Hoc Aocnenrx
norpax{ilBaFba xoja Hucy Hannahena y o4pe[eHorvr nepiloAy oA AaryMa 4ocneha 3a naaharue, a

AupeKrHo axo je Hemoryhuocr Haurare [3BecHa r AoKyMeHroBaHa. IlponneHe Ha paqyHy hcnpaBKe
BpeAHocl4 norpaxt4BaFba eBhAeHrilpajy ce y Koprcr vnn Ha reper 6rnauca ycnexa. Hanaara ornHcaHhx
norpaxt,lBalba KFbl4xc4 ce y 6rnaHcy ycnexa xao ocra,nr npilxoA.
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O6esepeler+e axquja, xnacr$rxoaaHux Kao Qruaucujcxa cpeAcrBa pacnonolxl4Ba sa npo4ajy, xoje ce

xe xorrapajy ua Seorpap,cxoj 6epaN Bpurr ce y cnyvajy suavajHor h^h Aywrpajuor nap,a Sep ape4Hocrn
nocMarpaHe axquje hcnoA lbeHe KhbrroBoAcrBeHe BpeAHocni. [lperxo4Ho npil3Harq pacxoAh

o6eaapeferua no oBoM ocHoBy ce He yxhAajy xpoa 6unaxc ycnexa. Csaxo HaKHaAHo noaehar+e Qep
BpeAHocrr,i ce npuaxaje AupeKrHo y oKBr4py Kanilra.na.

Onxaxcrjcxe o6aaeae no Qep BpeAHocrx xpoa 6nnaxc ycnexa

OrHaHcrjcxe o6aaese no Qep BpeAHocr4 xpos 6uaaxc ycnexa ce oAHoce Ha o6aeeee xoje ce Apxe paAH

rproBalba. Orxancrjcxe o6aeege ce xnacrQrKyjy y oBy Hareroprajy yrnaaHoM axo cy Hacrane paAh

noHoBHe KynoBuHe y 6aracxoj 6y4yhnocnr. ,0,epraarn cy raxotle KarerophcaHh Kao o6aaeae pa4n

rproBalba [3y3eB yxon]4Ko HHcy Ha3HaqeHu Kao Aepr4Barh paAil xeUHHra. O6aaese y oeoj xareroprjr ce

xaaoaQraxyjy y oKBHpy KparKopoqH14x o6aaesa.

Ouxancujcxe o6aeese xaacrQuxoaaHe xao o6aeese no Qep BpeAHocn4 xpos 6ulauc ycnexa ce

rurqrjanuo npraHajy no Sep BpeAHocn4, a rporxKoBr rpaucaxqrje Klbrxe ce Kao pacxoA. po6u4u unu

ry6u4u xojra Hacrajy ycreA npoMeHe Qep speAHocru o6aaega npuxasyjy ce y 6raaxcy ycnexa y oxBr4py

ocrarux npilxoAa h pacxoAa y neproAy y KoMe cy Hacranu. Pacxo,qr no ocHoBy KaMara Ha oBe o6aaese
nprasnajy ce y 6uaaucy ycnexa y oKBr4py ocra,nxx nphxoAa il pacxoAa, Kao Aeo p,o6rrxa uau ry6utxa
Hacra.flor npoMeHoM Qep epe4nocrr o6aeese,

Ocrane $Nxaxcrjcxe o6aeese

Ocraae Qraxanoajcxe o6aeeae, yxruyvyjyhra o6aeese no xpeArn4Ma, uauqnjanxo ce nprsnajy no $ep
BpeAHocn4 n p[M.rbeH 14x cpeAcra Ba, yMa FbeHe 3a rpour KoBe rpa xca xqnje.

HaxoH noqerHor npu3HaBaFba, ocra.fle QruaHcujcxe o6aeese ce

xopruherueM MeroAa eQexrrane KaMare. Tpouax no ocHoBy

o6pavyHcxor nepiloAa.

BpeAHyJy no aMoprl430BaHoJ BpeAHocfl4

KaMara ce nprauaje y 6nnaucy ycnexa

PeaepaNcarua

Peaeparcarua ce npraxajy u Bpue xa4a.QpyuLrBo uMa caAauJlby o6aeesy (saxoncxy hnh yroBopexy), xoja
je peayarar npounl4x 4orafaja, h KaAa je eepoearuo 4a he oMuB pecypca xojra creapajy eKoHoMcKe
go6utu 6rarr norpe6aH Aa ce ugMttpv o6aeesa u KaAa ce r3Hoc o6aaese Moxe noy3AaHo npoqeHun4.
Peaeparcarua ce npueuajy aa 6y4yhe noc.floBHe ry6rrxe.

Peaepeucarua ce BpeAHyjy no ca,qau*oj BpeAHocn4 oqeKilBaH[x HoBqaHilx op.r'VBa, y3 npilMeHy

Ar4cKoHrHe crone npe onope3rBaba xoja oApalxaBa nocrojehe rpxhuHe ycnoBe il eBeHryanHe
cnequQrvHe ph3rKe noBe3aHe ca noreHl{l4jaaxonn o6aeesol sa xoje ce npNsnaje pe3epBilcahbe.

Iloaeharue pe3epBrcalba ycneA nporeKa BpeMeHa ce nprsnaje Kao pacxoA no ocHoBy KaMara.
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I-lpr.rxo4n 14 pacxoAx

[1prxo4r o4 npo4aje po6e, npor3BoAa u il3BpueHilx ycnyra npraeuajy ce y 6unancy ycnexa noA
ycnoBoM Aa cy cB14 ptt3v\A H xopl4cn4 npeunr Ha Kynqa. Ilprxo4u og npo4aje ce eBrAeHrhpajy y
MoMeHry ilcnopyxe po6e ra npor3BoAa HnH r3Bpureba ycnyre. I-lprxo4r ce rcxaayjy no QaxrypHoj
BpeAHocrd, ynaaruexoj aa o4o6peue nonycre r nope3 Ha ro,oAary BpeAHocr.

Pacxo4u ce o6pavyuaaajy no Haqeny y3poqHocn4 npilxoAa h pacxoAa.

flpxaexa AaBalba

flpxaena AaBaFba ce npraHajy no $ep BpeAHocrrl KaAa ce creKHe onpaBAaHa yBepeHocr 4a he ce

,[pyurao nprApxaBarr ycnoBa noBe3aHilx ca AaBaFbhMa A Aahe 4aaarue 6nru nprnnruexo.

,Qpxaexa AaBaFba noBe3aHa ca cpeAcrBr4nna, yxruy.ryjyhr HennouerapHa AaBaFba, rcxaayjy ce y 6uaaxcy
cralba Kao oAnolxeHr npuxoA no ocHoBy AaBalba. Op4oxeur npuxop,n ce npraaHajy y Kopxcr 6uaauca
ycnexa roKoM xopt4cHor eexa rpajarua cpe.qcrBa, il ro 3a o4rosapajyhtA u3Hoc aMoprh3aqfije, no
np14Hquny cyqe.rbaBa]ba nphxoAa il pacxoAa.

llpepavyxaealbe crpaHe Banyre

flocaosHe npoMeHe Hacrare y crpaHoj Banyru cy npepaqyHare y AilHape no cpeAFbeM Kypcy yrep[exonn
ua me[y6anxapcKoM rpxt4uJry AeBx3a, xojra je Baxilo Ha AaH noc.noBHe npoMeHe.

Cpegcrea H o6asese [cKa3aHe y crpanoj Banyrx Ha AaH 6nnanca cra]ba, npepaqyHaru cy y Ar,rHape no
cpeAFbeM xypcy yrepfeHoM Ha nnefy6anxapcKoM rpu(rrxry AeBh3a sa raj 4an.

Hero noarrNBHe utn Herar[BHe KypcHe pa3.flhxe, Hacra.fle npunilKoM noc.noBHt4x rpaucaxqrja y crpanoj
Banyr[ u npil,nrKoM npepaqyHa noerqnja 6unanca craba hcxa3aHtax y crpanoj Banyrv, K]bt4)+{eHe cy y
Kopl4cr unu Ha reper 6rnaHca ycnexa.

EQexna no3un4BHr4x ta HerarrBHr4x KypcHr4x pa3nhKa no ocHoBy yroBopeHe BanyrHe May3yne I
npepaqyHa Ayropot{Hnx norpaxilBaFba r Ayropor{Hilx o6asega y crpanoj Banyrr cy KFbt4xeHil y Kophcr
vAn Ha TepeT BpeMeHcxl4x pa3rpaHUqeFba. Cpasmepau h3Hoc pa3rpaHrr{eHilx KypcHr4x pa3nhKa npeHoct4
ce y 6rlauc ycnexa Ha AaH 4ocneha Ayropor{Hr,rx o6aaeaa, oAHocHo Ayropor{Hl4x norpaxhBaFba no
ocHoBy xojux cy KypcHe pa3nilKe o6pavynare.

HerrnoHerapxe craBxe xoje ce ape4nyjy no npilHqr4ny racropnjcxor rpouxa h3paxeHor y crpaHoj Banyrv
npepaqyHare cy no ucropl4jcxom xypcy saxehel Ha AaH rurqnjaaue rpaHcaxqrje.

Tpour xoe N n oaajrvrrur ea roa

Tpoutxoon noaajnn.ruraaFba ce oAHoce Ha KaMare r Apyre rpolxHoBe xojra nacrajy y Be3[ ca
nosajmruueaFbeM cpeAcraaa. Tpotuxoer nosajmruilBaFba xojr ce Mory HenocpeAHo npilnucaril cn4qalby/
il3rpaArbr4 unw v3paAn cpeAcrBa xoje ce ocnoco6ruaaa 3a ynorpe6y, yx,ruyvyjy ce y ua6aauy BpeAHocr
unA qeHy Kouralba ror cpeAcrBa. Ocranr rpotuKoBr4 noaajmruraarua nprasHajy ce Kao pacxoA neproAa y
KOMe Cy HaCTan14.
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4. 3HAqAJHE PAI{yHOBOACTBEHE npOqEHE

Cacraa,rbalbe Quxaxcujcxrx uaseuraja 3axreBa oA pyxoBoAcrBa ApyrurBa Aa Bpulx npoqeHe A AoHoctl
npernocraBKe xoje Mory A,a rarvrajy e$exra Ha npe3eHroBaHe Bperq,Hocrr4 cpeAcraBa ta o6aaesa r
o6eno4aruraaroe norenqrjaaHrx norpaxrBalba H o6aeeaa Ha AaH cacraB.rbahba $uHaxcrjcxrx
rsaeuraja, Kao il nprxoAa il pacxoAa y roKy raaeu:rajHor nephoAa. Oae npoqexe h npernocraBKe cy
3acHoBaHe Ha nperxoAHoM l4cKycrey, rexyhrnn H oqexnBaHilM ycnoBHMa noc.floBaFba h ocra.n[M
pacnorox14Brnn rH$opnnarlrajarvra Ha .0,aH cacraB/balba $raHanoajcxrax usaeuraja. Creapur pe3ynrarfi
Mory Aa ce pasnnxyjy oA npoqeFbeHilx l43Hoca.

Hajaxauajurja no.qpyvja xoja o4 pyxoBoAcrBa aaxreaajy Bpuelbe npoqeHe r AoHouJebe npernocraBXH
npeAcraB,rbeHa cy y Aa.rbeM reKcry:

Koprcrr Bex HeKperHrrHa, nocrpojerra r,r onpeMe

,Qpyureo npoqeuyje npeocranil KopHcHl4 BeK HeKperHhHa, nocrpojera r onpeMe ua xpajy caaxe
nocnoBHe roAhHe. llpoqeua Kopt4cHor BeKa HeKperHilHa, nocrpojerua il onpeMe je sacuoeaHa ua
rcroprjcxonn [cKycrBy ca cnuqHrM cpeAcrBhMa, Rao v npeAsraf enraM TexHo,nouKt4M HanperKoM t4

n poMeHaMa eKoHoMcxl4x n un gy crpnjcxux Qa xropa.

Yxonrxo ce caAaulba npoqeHa paanraxyje oA nperxoAHilx npoqeHa, npoMeHe y nocnoBHt4M Kt-bhraMa

,{pyurea ce ear4eurupajy y cKnaAy ca MPC 8 ,,PavynoBoAcrBeHe norrvrvle, npoMeHe
paqyHoBoAcrBeHhx npoqeHa il rpeuJKe". Oee npoqeHe Mory 4a rarvrajy nnareprjanHo exavajaH eQexar ua
KFbilroBoAcrBeHy BpeAHocr HexperHhua, nocrpojelba I onpeMe Kao H Ha [3Hoc aMoprh3aq[je rexyher
o6pavyHcxor neproAa.

Yruanerce Bpe4,Hocrlt,rMoBh He

Ha 4au 1unasca cralba, flpyrL:rao Bplxr,i nperneA KFbtaroBoAcrBeHe BpeAHocn4 mareprjanxe v
uemareprjaaHe NMoBhHe N npoqertyje Aa nu nocroje ru4rxaqrje 3a yMalbeFbe BpeAHocrh Hexor
cpeAcrBa. flprauxorrn npoqebilBaFba yMaFbelba BpeAHocr4, cpeAcrBa xoja roroauHcKe roKoBe He

reHephuJy He3aBhcHo 4o,qeruyjy ce oAroBapajyhoj je4t4uur-[a xoja reHepmtUe HoBaLl. Haxua4He npoMeHe
y AoAe/brBaFby jeAilHxtlr xoja reHeprue HoBaLl ilr14 y BpeMeHy HoBr{aHhx roKoBa Mory Aa yrilqy Ha

KlburoBoAcrBeHy BpeAHocr oAHocHe IMoBh He.

Ha nocnosaFbe flpyu:rea y 201,1,. roAnHV je xerarraHo yl4qana cBercKa eKoHoMcKa Kph3a, npe cBera
Kpo3 Malby rpaxlby 3a npoil3BoAhMa n po6orvr .{pyuraa. Vcae4 rora, lpyureo je usopmilno Aera,rbHy
aHanH3y yMaFbeFba BpeAHocl4 t4MoBrHe.

[4cnpaaxa BpeAHocrh norpaxhBa]ba

l4cnpaexa BpeAHocn4 cyMFbHBr4x h cnopHrx norpaxhBaFba je raaepr.ueHa Ha ocHoBy npoqelbeHilx
ry6rraxa ycneA HeMoryhuocru KynaLla Aa hcnyHe ceoje o6aeese. Ilpo4eua pyKoBoAcrBa je aacuoaaHa
ua crapocnoj a{anv3vt norpalKhBaFba oA Kynaqa, uctopulcKtlM ornilchMa, xpegrrnoj cnoco6uocrN
Kynaqa 14 npoMeHaMa y nocrojehunn ycnoarnna npo4aje. Oao yxruyuyje ra npernocraBKe o 6y4yhervr
noHauaFby Kynaqa r ovexnaauoj 6y4yhoj Han.narfi. nporueue y ycnoB[Ma noc.floBaFba, Aenar{ocru vnt
oxo.tlHocr]4Ma Be3aHrM aa o4pefeHe Kynqe Mory Aa r,rnnajy aa nocneA[qy xopexqrajy ilcnpaBKe
BpeAHocrt4 cyMlb14Bl4x H cnopHl4x norpalKilBalba o6eao4arueHe y npunoxeHhM QranaHcujcxrarvr
rsaeulrajrma.
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Cy4cxr cnopoBr

Ilprnrxou orqMepaBarta u npu3HaBalba pe3epBtacalba H yrepf raearua HuBoa [3,floxeHocrr
norexqrjanxilnn o6aaesa^ a xoje ce oAHoce xa nocrojehe cyAcKe cnopoBe pyxoBolqcrBo Apyurea AoHoct4
o4pefene npoqeHe. Oee npoqeHe cy HeonxoAHe 3a yrapfraaarue eepoaarHohe HacraHKa HerarrBHor
HcxoAa u o,qpefusalba il3Hoca HeonxoAHor 3a KoHaqHo cyAcKo nopaBHalbe. Vcae4 uHxepeHrHe
He[3BecHocrr y nocrynxy npolleFbilBaFba, crBapH[ ry6u4n Mory Aa ce pasnraxyjy o4 ry6raraxa
rxrqrjaaHo yrepfenrax npoqeHoM. 36or rora ce npoqeHe xoprryjy xa4a .[pyuLrao 4ofe Ao HoBt4x

rxQopnnar-1rja, yr.naBHoM y3 noAptxKy 14HrepHfix crpyrrHr,ix cnyx6ra unv cnorbHvtx caBerHnxa. hsti eHe
npoqeHa Mory Aa y auauajxoj Mepil yl4qy xa 6y4yhe noc.noBHe pe3ynrare.

O4roxexa nopecxa cpeAcrBa

Op.noxeua nopecxa cpeAcrBa np[3Hara cy Ha cBe uercxopruheHe nopecxe ry6rrxe Ao Mepe 4o xoje je
h3BecHo 4a je nreo oqeKrBaH[x 6y4yhrax onope3rBr4x 4o6rraxa AoBo.rbaH Aa ce He[cKopruheur
nopecKil ry6uqu Mory vcxopttcrvru. 3nauajua npoqeHa oA crpaHe pyxoBoAcrBa flpyr.urea je
HeonxoAHa 4a 6ra ce yrBpAl4o l43Hoc oAnoxeHilx nopecxtx cpeAcraBa xoja ce Mory npil3Haril, Ha ocHoBy
nepHoAa HacraHxa u BHcrHe 6y4yhrax onope3hBl4x 4o6rraxa u crpareruje nnaHhpalba nopecKe
norhTrKe.

5. HEMATEPl,lJMHA YTATAItA
y xrrua4ama PC,,Q

Vnararoa Ynararua y
V paaaoj /lrqexr4e nprnpeMl4 Vxynxo

Ha6aexa BpeAHocr

1. jaHyap 2010. ro4une

Ha6aaxe y roxy roAhHe

flpexocu

31. 4eqeru6ap 2010. rogrr.re

1. jaHyap 2011. ro4uxe

Ha6aexe y roKy roA!4He

Il penocr

31. 4eqenn6ap 2011. ro4une

14cnpaaxa BpeAHocrh

1. janyap 2010. rognxe

Amoprraaqrja

fl pexocr

31. 4eqem6ap 2010. roguxe

1. jaxyap 2011. ro4nxe

Anaoprraa qnja

llpexoo,r

31,.,qeqem6ap 2011. ro4rane

Cagaruroa BpeAHocr

31. 4eqen6ap 2011. rograne

31. geqenn6ap 2010. ro4rxe

t7
35

17L7

17t7

5252

17L7

17L7

3535

t7
35

6

L1.

6

11

6

11
6

1.L

11 IL
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5. HEKPETH]4HE, NOCTPOJE}bA t4 ONPEMA

3emrut,rurre r
rpatlearaxcxr

o6jerru OnpeMa

y xrruagarua PC.{
Asaxcr l,r

cpeAcrBa y
npxnpeMx Yxynxo

Ha6aexa BpeAHocr

1. jaHyap 2010. I-o4uxe

Kopexqrja noqerHor cra Fba

Ha6aexe y roKy roAhHe

flpexocu Ha xHB.HeKper.

Oryfera u pacxoAoBaFba

31. 4eqenn6ap 2010. ro4r.rxe

1. jaxyap 2011. rogrxe
Ha6asxe y roxy roAuHe

Ipexocr
Oryferua h pacxorqoBarua

3L. geqeu6ap 2017. ropuae

14cnpaaxa BpeAHocrh

1. jaxyap 20L0. ro4rHe

Kopexqnja noqerHor cra roa

Amopruaaquja

[1 pertocn

Oryferua I pacxoAoBaFba

31. geqen6ap 2010. ro4raxe

1. jaHyap 20L1. ro4rxe
Aruoprraaqrja

flpenocr

Oryferua u pacxoAoBaFba

31, 4eqervr6ap 2011. ro4rane

Ca4auroa BpeAHocr

31. 4eqenn6ap 2011. ro4raHe

31. 4eqer',r6ap 2010. ro4r,rne

185.250

L37.86L

1.4.463

29.682

192.520

(ts2.u.;_l

392.243

L67.s43
(1s2.218)

323.121 44.145 40.302 407.568

323.L21
3.565

44.145
2.710

40.302 407.568

6.275

326.686 46.855 40.302 4L3.843

111.883

7.953

13.051 171.158

(171.15;)

296.O92

7.953
(171.1s8)

119.835 13.051 132.887

119.836
6.2s7

13.051
4.139
1.078

132.887

10.396
1.078

126,093 19.068 1.45.1.61

200.593 27.787

31.094

40.302 268.682
203.285 40.302 274.68L
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7. UHBECTUq'IOHE HEKPETHhHE

Ha6aaxa (peaanopraoaaxa) BpeAHocr
Crare Ha noqerKy roA[He
Ha6aexe y roxy roArHe
flpoqeHa BpeAHocrn

Epeuocr
Ory[erua r pacxoAoBalba

Crarue Ha xpajy roAHHe

hcnpasxa BpeAHocrx
Crare Ha nor{erxy roAuHe
Aruoprrsaqrja
flpoqeua BpeAHocn4

llpeHocr
Oryfeua il pacxoAoBaFba

Crarue Ha xpajy roAilHe

Ca4au.rrca BpeAHocr

Marepujan
Po6a
p,arr aaancr

9. noTPAlr{l4BAl-bA

Iorpaxr aarua oA KynaLta

[lorpaxreatsa 3a npennaheHe nopese
Ocrana norpax(hBalba

Mruyc: ucnpaBKa BpeAHocl4

y xurua4anna PC,Q

20LL. 2010.

L2.431. 11.530

80L

12.43L L2.43L

9.375
223

8.788
587

9.598 9.37s

2.833 3.055

flpoqeua $ep ape4xocn4 t4HBecrilqr4oHl4x HeKperHHHa je raeapuena ca crarueM Ha AaH 31. 4eqervr6pa
2010. ro,qrue oA crpaHe npoqeHlre,rba. Ilpor-1ena je uaspu:ena xonn6rsoaauoM nprMeHoM rpr{l4uJHor,
npHHocHor il rpollJKoBHor npilcryna.

8. 3M!4XE

y xrrua4ama PCfl
2011. 2010.

754
8

2.L60

876
7L

3.573

4.4602.922

y xrrua4ama PC.[

2011. 2010.

6.338

943

s.636

317
(3.ss4) (3.1s2)

2.8013.927
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V cxaagy ca noc/roBHoM no,nilrilKoM, cBoje npor3BoAe, po6y ta yffyre Apyr.urao
pox xojr y npoceKy us+ocrl 5 ( ner ) 4ana. Crapocua crpyxrypa norpaxrBaFba
ZOtl. u 20L0. ro4nxe npeAcraB.rbeua je ua cae4ehr HaqilH:

0-30 4aua
30-60 4axa
60-90 4aHa
90-180 4aua
180-360 aaxa
npexo 360 nqaxa

Texyhra paqyHil

,0,eensHr paqyHta

Enarajua

11. nOPE3 HAAOAATyBPEAHOCT h ABP

PaarpaHuueHe KypcHe pa3nIHe

florpaxuearua no ocHoBy Il.{B-a

npo4aje Ha oAroxeHr
Ha AaH 31. 4eqervr6pa

y xurua4anna PCfl
20LL. 2010.

4.530
775

344
30

559

4.173
592
520
76
10

265
5.338 s.636

Ha 4ocnela norpaxrBaFba flpyurao He Bpur4 o6pavyn 3are3He xaMare. Hanaara norpaxuBaFba nraje
o6es6ef ena reperoM Ha ilMoBt4Hy AyxHilKa nnr jerucraom rpeher araqa.

flponnexe Ha ilcnpaBq[ BpeAHocn4 norpax{uBa}basa20t1,u2O1O. roArHy cy 6une cae,qehe:

y xr,rua4ama PCfl
20LL. 2010

Crarue Ha noqerKy roAt,tHe

Hoae ucnpaaKe y roKy roAilHe
H a naara nperxoAHo Icn pa B.rbeHrx norpaxh Balba

Craroe xa xpajy roAlrHe

10. TOTOBI4HA U TOTOB]4HCK]4 EKBI4BMEHT]4

20t1.
y xnrua4ama PCn{

2010.

402 3.152

402 3.t52

2.00L
2.802

1.1..794

12.060

1

4.803 23.054

y xh.rbaAaMa PCA

201020LL

8.627
2t

9.351
15

9.356

Paerpaxruexe KypcHe pa3nilKe oAHoce ce Ha AyropoqeHe KpeAHre oA ,,Maecrpanroypc" n{oo Eyrqaa
xojr,r 4ocneaajy sa 5 ( ner) u 15 ( neranaecr) ro,qrHa.

8.648
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12. OCHOBH]4 KAnt4TAfl

OcHosl{il Kanhra.n Apyuraa hcKa3aH Ha AaH 3L. 4eqeru6pa 2OI1-. roAhHe y il3Hocy o4 98113 xnl.,arya
PCA (2009. roAilHe - 98113 xnrbaAa PC!) vranra 98113 o6raquux axqnja (2009. roAhHe - 93113 o6h.{Hr4x

axr-paja), noje4rnavne HoMilHa.flHe BpeAHocrh o4 1000 AhHapa.

Crarue Kanhra.fia u 6poj axr-paja cy perrcrpoBaHh KoA L{eurpaaHor perilcrpa, Aenoa A Knupu+rc xapl,rja
oA BpeAHocru t4 KIAAreuqrje 3a npr4BpeAHe perhcrpe.

Ko4 Al-lP- a nocneAFbonn ga6eaex6orvr o4 24.06.20L0. roAXHe npeHeceH je xanrran Areuqrjr sa

npnaarueaqrjy.

KANHTAII

Kanrran 20tL 20to
OcHosxh KanHTa.n 98.113 98.113
Peaepae 432 432
Hepacnopef enra

Ao6rrax
67.058

[y6rrax (86.682) (86.682)

78.92t 11.853

Crpyxrypa ocHoBHor Kan[ra.na ,QpyrLlraa 4ara je y HapeAHoM nperneAy:

2010.201!.
6poj
axqrja % yveuha

spoj
axqrja % yveuha

Orsnvxa nrqa
AreHquja sa npraarrsaqrjy

29.722

68.390

30%
70%

29.722

68.390
30%
30%

98.1L2 tOO% 98.LL2 LOOo/o

13. OCTME AyrOPOr{HE OSABE3E

,{yropovHu xpeAnrh
O6asese xoje ce Mory KoHBeproBar[ y Kantaran

Oruaucujcxr AA3uHr

20tt
y xrrua4anna PCI

2010

101.829

519

102.663

80.000

t02.448 182.653

O6aaeee flpyr.uraa no ocHoBy KpeAhra Ha AaH 31,.12.201,L roAilHe y H3Hocy o4 101.829 xx.rbaAa PCfl ce
oAHoce Ha cpeAcrBa o4o6pena oA crpaHe noBe3aHhx npaBHhx nrqa xoja cy 2OrO rcAVHV npecrana Aa
6y4y noseaaHa .
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31. 4eqenn6ap 20L1. roAhHe
llyrxrx a4 Hoar Ca4

14. OSABE3E 143 nOCTIOBAIbA

llprnnruexu aBaHcr

O6aeese npeMa go6aaruavunna y 3eM.rbr
Ocrare o6aBe3e il3 noc,noBalba

O6aeese 3a Hero 3apaAe I HaKHaAe

O6aaese 3a nope3e u AonplaHoce
O6aeese h3 cneq.nocnoBa npeMa Ap.nIqHMa y ArH
Ocrane xparxopoqHe o6aeese
O6aaese 3a nope3 ua go6ur

1s. nPhxoAh oA nPoAAJE

I prxo4x oA yrocr[re.rbcxLtx ycnyra
Iprxo4u oA aKr]tBNpaFba yqrHaKa ra po6e

15. OCTM]4 nOCrrOBHl4 nPUXOA]4

l-l puxo4r,r oA 3a Kyn Hil Ha

O ctanu nocnoBHt4 n ptaxoAt4

17. TPOlIJKOBl4 MATEPI4JANA

Tpouxoar rrnareprjaaa 3a ta3paAy

Tpouxoar ropnBa n euepruje
TporL:xoau pexrjcxor mareprjana

20L1.
y xrrua4arua PCfl

2010.
2.624
4.659

26
5.956
4.359

91..47L
903
156

92.725
2.765

22
1.811
4.232

585

110.154 102.210

201L.

y xrruagama PC,{

20LO.

69.2t3
L2

52.237
2

69.225 52.239

y xnrua4anna PC.{

2011 2010.
L1..664

s36
12.o22

s08
L2.200 12.530

2011:

y xnrua4ama PC,{

2010

14.501

9.972
702

L2.252
8.559

394
25.L75 L6.L24
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31. 4eqervr6ap 2011. roAuHe
Ilyrxrx a4 Hoau Ca4

18. TPOIXKOB]4 3APMA VlOCTAJIV n|/.qHn PACXOAh

Tpouxoar 6pyro sapa4a
Tpor.uxoer AonpilHoca Ha 3apaAe

Ha Teper nocnoAaBqa
Tpor.uxoar ornpeMHhHa
Ocranr nrq+u pacxoAr4

19. TPOIX KO Btl AMOpTl43Aql4J E 14 pE3EpBl4CAlbA

Tpouxoar annoprreaqrje

20. ocTA,/r14 nocfloBHt4 PACXOAX

Tpor.uxoen cyAcKr4x raKcil
Tpourxoar aABoKarcKt4x ycnyra

Tpour xosl,r ycnyra oApxa Ba Fba

Tpou:xoar 3aKynHhHa

Tpouxoar peKnaMe ta nponaraHAe
Tpouxoer ilcrpaxhBalba
Tpouxoar pen pesexraqrje
TpoLuxoeu npemuje ocurypalba
Tporuxoeu n/larHor npoMera
Tpor.rxoeu qnaHapxHa

Tpou:xoer nope3a il AonptaHoca
Tponrxoan ocra.nrx ycnyra

O ctanu Hemareprjaa H I rpouJ KoBt4

Tpor.u xoar rpa HcnoprH r4x ycnyra

Tpouxoar ocrar Ix Henpoil3BoAH t4x ycnyra

21. O]4HAHCUICR I nPilXOA]4

flprxo4r oA KaMara

IosilrrsHe HypcHe pa3nhKe

y xmrua4ama PC.Q

20Ll 2010

32.512

5.820

2.268

24.693

4.420

135

3.O42

40.500 32.290

V xrruaganna PCA

201020tt
10.456 7.953
10.456 7.953

Y xrrua4arrna PCA

201020LL
190
321,

888
2

L50
L71.

183

1.565
697

97
1.116
3.400
2.L1.6

723

3.195

655
237
834

4
317

50
249

1.801
574
73

s65
2.8L7
1.315

630
2.O47

L4.8L4 L2.L68

Y xrrua4ama PC!

20LL 20LO

39

434
39 434
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31. 4eqervr6a p 20LL. roAhHe
llyrxrx a4 Hoeu Ca4

22. OI4 HAHCVIICKU PACXOA]4

Pacxo4r KaMara

Heraru aHe KypcHe pa3n hxe

23. OCTAJI.VI nPhXOAI4

Bil r.rixoeh

HannaheHa ornhcaHa norpalxh Balba

llpuxo4u oA cMalbelba o6aeesa
Octanu nphxoAr4

24. OCTA/I-IA PACXOA]I

fy6n4n no ocHoBy npo4aje onpeMe

,Qrpexrax ornilc norpaxh BaFba

Pacxo,qr no ocHoBy o6eaapefieroa:
- noTpaxilBaFba

Ocraau pacxopr4

noPE3 HA AO6%TAK

Ycarnaurasarue 4o6rrxa npe onope3rBalba r nopecxe ocHoBxqe

ly6urax-go6ur
KopexqNje aa ry6rrax pauujux roAuHa

llopecxa ocHoB14Lla

20Lt
y xr.oa4anna PC.{

2010

t2L
1.L

7t5
69

L32 784

20tL
y xrna4anna PC.{

20to
96
12

80.001
515

18

5

12

42

80.517 78

20tt
y xrna4ama PCfl

2010

2

16

413
L.127

27

5

3.t52
239

1.558 3.423

25.

2011
y xnrua4ama PCfl

2010
(20.4s6)

(20.4s6)

26. TEhTAK nO AKqHJl4

,{pyturao H3paqyHaBa ocHoBHy gapaAy/(ry6rrax) no axr-1njra Kao ogHoc Hero Ao6ilrxa/(ry6wxal uz
KoHnIHyilpaHor noc,noBaFba xojr nphnaAa aKlp4oHapilMa xojra nocegyjy o6uqHe axr-1rje h noHAep[caHor
npoceqHor 6poja o6ravnrx axqrja y onnaqajy 3a nepuoA, ne yaramajyhu y o6up concrBeHe axqraje
creqeHe y roxy roArHe oA crpaHe.flpyu:rea.

67.2t4
(6s.647)

______tlg_
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31. 4eqervr6ap 2011. roAhHe
l-lyrxrx a4 Hosu Ca4

flpopauyH zapage/(ry6nrxa) no axr-pajra il3BpueH je Ha ocuoey cae4ehrx noAaraxa:

H ero 4o6rra x/ (ry6wax) rexyhe roAh He

Iou4eprcaxn 6poj o6il.{H]ax axqrja

y xrruagama PCfl
20tL 2010

(20.4s6)

98.112

27. ynPABrbAlbE O14 HAHChJCKHM pr43hUt4MA

[ranre e r y n pa Brba ]ba Q r,r x a x c n j cx yt M p H 3 l,t qr M a

flocaoeaFbe flpyturaa je il3.floxeHo pa3nrevruM $rHaHcrjcxrna pil3l4qrMa: rpxt4ruHoM pvsnKy,
KpeAr4rHoM pu3vlry t4 pv3ury,n14KBHAHocrr. flporpam ynpaB.rbalba QuxaxcujcxrM pu3t4t-lxMa ,{pyuraa je
ycMepeH xa Hennoryhxocr npe4ara[arta 4orafiaja ua Qrnaucujcxunn rp]t{t4uJrhMa r rexr MuHl,lM!43HpaFby

nnoryhrx Herarh BHr4x eQexara na $ra ua ncrajcxe nepQoprvra nce .Qpyurea.

fipytureo He Kopr4cn4 HilKaKBe Srananoajcxe ilHcrpyMeHre 3auJrhre o4 e$exara $uxaxcrjcxrx pr3ilKa Ha

noc.floBalbe il3 pa3nora uro raKBil r4HcrpyMeHrn HVcy y rL:rpoxoj ynorpe6r, urrr nocrojr opraHil3oBaHo
rpxr4urre TaKBHX 14HcrpyMeHara y Peny6ar qn Cp6njn.

Tpxnuxra pllnntl

Tpxru:xr ph3r4K ce oAHocr4 Ha pta3r4K 4a o4pefeue npoMeHe rpxr4[uHt4x qeHa, Kao uro cy npoMeHe
KypceBa crpaHtax Banyra h npoMeHa KaMarHrx crona, Mory Aa yrhqy Ha BucuHy nprxoAa flpyrLlrea rar
BpeAHocr FberoBilx $rHaxcrjcxrx ilHcrpyMeHara. 3a4arax ynpaB.rbaFba rpxrtuHr4M pl43HqxMa jecre 4a ce
ynpaB/ba h KoHTponhue h3.noxeHocT TplKhlxHhM pH3r4r-lilMa y oKBl4py npnx9aTrbuBHx noKa3aTeha, y3

onrrMr3a qhjy npu noca .[pyuLraa.

Karuarxr pr,r3,rx

,'Qpyurao je uanoxeuo pt43r,rKy npoMeHe KaMarHrx crona Ha cpeAcrBuMa h o6aeegan a KoA xojrax je
KaMarHa crona aaprja6uaaa. Oaaj praarx 3alrcrl o4 $ruancrjcxor rpxru:ra ra ,[pyrurBo HeMa Ha

pacnonaraFby 14HcrpyMeHre xojunna 6u y6naxnno lberoB ylaqaj.

Kpe4urxr,r px3xK

flpyu:rso je uanoxeno KpeAurHoM pl43r4Ky xojra npe4craB,rba pr3ilK Aa AyxHt4tll4 nehe 6rrn y
uoryhuocrr Aa AyroBaFba npeMa flpyu:ray il3Milpe y nornyHocrtl u Ha BpeMe, u:ro 6r hMano 3a pe3ynrar

QuHaucrjcxra ry6rrax flpyr.r:raa. Kpe4rruu puarx o6yxaara AyroportHe t4 KparKopoqHe QraHaHcrjcxe
n.flacMaHe, norpa)K[BaFba il Aare rapanqraje r jenncrea rpehrnn nhqilMa.

y Peny6nNqra Cp1njn He nocroje cneqrjanraooane pejlanr arenqrje xoje Bpue He3aBrcHy
xnacrQnxaqujy n paurupaFbe nprBpeAHilx ApyuJraea. Vcne4 rora, p,pyu:rao je npraxyfeno 4a Koprcl4
ocrare jaauo 4ocrynue $ruauo.rjcxe rnQoprvraqraje (nnp. no4arxe o 6osrrery xoje npyxa Arenr4aja aa

nphBpeAHe perracrpe) h uHrepHe rcroprjcxe noAarKe o capaAFbl4 ca o4pefenraM noc,noBHt4M naprHepoM
y qxrby o4pefraeaua lberoBor 6osrrera. Ha ocxooy 6oxrrera Kynqa, yrap[yje ce [3Hoc FberoBe
MaKcilManHe KpeArrHe r3nolKeHocru, y clH.naqy ca noc,floBHoM no.nhrxKoM yceojeuoM oA crpaHe
pyxoBoAcrBa flpyuraa. l4sxoc MaKcilMa,nHe KpeAhrHe u3noxeHocry' peB[Anpa ce uajnnarue je4nonn

roAhrxFbe.

67.058
98.LL2
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31. 4er.1ervr6ap 2011. roAhHe
l-lyrxrx ag Hoau Ca4

V cnyvajy nosehaba h3Hoca Aocne,flhx norpaxilBaFba h cxoAHo roMe noaehase h3,nox{eHocl4
KpeAxrHoM pngy'Ky, Apyureo nprmeruyje MexaHu3Me npegerlene noc,noBHoM no.flhn4KoM.

fipyureo HeMa auavajHrjy xoxr.lenrpar-1rjy xper4rrHor p]43ula, jep ce ]beroBa norpaxrBa$a ]r

nnacMaHil og,Hoce Ha Be.ntaKN 6poj me[yco6Ho Henoee3aHilx Kynaqa ca noje4uHaqHo Ma,nilM ]t3HocHMa

AyroBalba.

Pnsux nl,rKBxAHocrr

Pyxoeo4creo .{pyuraa ynpaB/ba pil3r4xoM nxKBHAHocril Ha HaquH xojr rvry o6ea6efyje 4a .[pyu.rreo y
cBaKoM rpeHyrKy xcnylbaBa cee ceoje o6aaege. ,Qpyu.rrao ynpaB,rba pH314KoM nhKBt4AHocTu o4pxaeajyhra
ogroeapajyhe HoBqaHe pe3epBe, npaheruenn n.naHilpaHilx h crBapH14x HoBqaHrx roxoBa h oApr{aBa}beM
aAeKBarHor oAHoca 4ocneha SraHaucrjcxrax cpeAcraBa il o6asega.

Poqsocr p,ocneha Qruancujcxrx o6aaesa flpyurea 4ara je y cne4ehoj ra6ear:

y xrrua4anna PCn[

npexo 5

roArHa
2011. ro4rxa
,[yropovur KpeAHl4

2010. ro4rxa
,Qyropouun KpeAHn4

101.829

Yxynxo

101.829

101.829101.829

102.663 102.663
102.663 102.553

flpuxaaauu tA3Hocu 3acHoBaHr cy Ha HeAhcKoHroBaHilM HoBqaH[M ToKoBilMa Ha ocHoBy najpanrajer

AaryMa Ha xojr he.Qpyurao 6tarh o6aeesHo Aa raKBe o6aeege HaMilpl4.

28. YNPAB'bA}bE P]43HKOM KANTTMA

y nocrynKy ynpaB/balba Kanilra.nHrM ph3r4xoM, pyxoBoAcrBo flpyuraa taMa 3a \nh oqyBalbe
moryhuocrr 4a nocayje no npilHqhny cranHocl4 noc.floBaFba, r4croBpeMeHo MaKctaMt43rapajyhra nphHoce
B,nacHht-lilMa r ApyrlM ilHrepecHrM crpaHaMa nyreM onrilnauaaquje oAHoca Ayra il Kan[Tana.
Pyxoao4creo !pyuLraa nperneAa crpyxrypy xanilra,na Ha ro4rulruoj ocHoBt4.

.[pyurao aHanta3tapa KanilTa,n Kpo3 noKa3are/b 3aAyx(eHocrh. Oaaj noxasare.rb H3paqyHaBa ce Kao oAHoc
Hero 3aAyl{eHocru t4 yxynHor KanuTa,na, Hero sa4yxeHocr ce o6pauyuaaa raxo uJro ce yKynHe

QrHaucrjcxe o6aeese (xparxopovxe r Ayropoune) ynnarue 3a roroBr4Hy I roroBr4HcKe exB[Ba,neHre.
Vxynau Kanhra.n npeAcraB.rba a6rp cerx xareropuja Kanfira.na np]4Ka3aHhx y lunarcy craba h Hero
3aAy)+(eHocr14.
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31. 4eqenn6ap 2011. roArHe
I-lyrxrx ag Hoar Cag

floxagarerur 3arqyx(eHocrta Ha AaH 31. ger-1enn6pa201L.u2OtO. roAuHe cy 6nnu cae4ehr:

y xnrua.qama PCfl
20L1 20tO

Vxynua 3aAyxeHocr
[oroeuxa n roroBt4HcKH eKBilBaneHTla

Hero ea4yxeuocr
Hanuran

YxynaH Kanr4ra.rr

I oxasare.rb 3aAyxe H ocrt4

102.448
4.804

182.663
2.385

97.544
78.92L

180.277
11.863

t75.565 192.740

55,30yo 93,83yo

29. nOTEHqhJMHE OEABE3E

Cy4cxlr cnopoBlr

Ha4aH 3t.L2.2077. roAhHe npon4B.flpyu.rraa ce BoAr,r oehr 6poj cnopoBa. Vls+ocn KoHaqH[x ry6rraxa no
ocHoBy cyAcKr,rx cnopoBa nory 6wu yaehaHr no ocHoBy o6pavyHarux 3are3Hhx KaMara Ao AaryMa
oKoHqaFba cnopoBa, oAHocHo Ao AaryMa KoHa'.{Hr4x r4cn,nara no cnopoBt4ma. Pyxoso4crBo cMarpa Aa
cyAcKl4 cnopoBH xoju ce BoAe nporxB Apyurrea nehe npoyspoKoBarr rrnareprjaaHo auavajxe uJrere no

,Qpyr.lrao.

30. noPEcKtA PU3Vu'U

llopecxr npontacr Peny6anxe Cp6raje ce qecro pa3nuqhro ryMaqe h npeAMer cy qecrrx r43MeHa.

Tymaverue nopecxux nponhca oA crpaHe nopecKnx B.flacrr y oAHocy Ha rpaHcaKr-lrje r axrrenocrr
flpyu:raa Mory ce pa3nilKoBaril oA ryMaqelba pyKoBoAcraa. Ycne4 rora, rpaHcaxqraje nory 6uru
ocnopeHe oA crpaHe nopecKrx Bnacrl'l r ,,[pyurray anoxe 6ru oApeben AoAarHh r43Hoc nope3a, KagHV t

xaMara. l-lepro4 3acrapenocrh nopecKe o6aaese je ner ro,qilHa, oAHocHo nopecxe Bnacru rannajy npaao

Aa oApeAe nnaharue Her3MIpeHhx o6aeesa y poKy oA ner roAuHa oA KaAa je o6aeesa Hacrana.

31. YCAMAUJABA}bE NOTPA}H]4BA}bA 14 OEABE3A

.,Qpyureo je usepurno ycarrauaBaFbe ceojrx norpaxilBalba il o6aaesa ca cralbeM Ha AaH 31. oxro6pa
20L7. n 20L0. roAilHe. Y nocrynxy ycarrauaBalba ca nocnoBH[M naprHeprMa, Hracy yrap[ena
ruarepujan uo a uavajxa Heyca rna uJe Ha norpaxil Ba Fba il o6a Be3e.

32. AEB143Hh KyPCEBI4

Cpe4rur KypceBh 3a AeBH3e, yrep[enra na rvrefy6anxapcxoM rpxr4ury AeBil3a, nptaMeFbeHu 3a npepaqyH

AeB[3Hr4x nosrquja 5unanca cralba y AilHape, 3a nojeAhHe r,naBHe Banyre cy 6unn cle,qehr:

20tL 2010

EYP 104,6409 LOs,4982


