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НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2016.ГОД. 
 

                                     I.  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 

      Јавно комунално предузеће за водовод,одржавање чистоће и пијаца ''Моравац'' Мрчајевци (у даљем 

тексту: Јавно комунално предузеће) је основано1981. године као Комунална Радна Организација 

''Моравац'' Мрчајевци, предузеће под овим именом послује до 18.04.1990. године када се сходно Одлуци 

СО Чачак организује као Јавно Комунално Предуизеће ''Моравац''. Јавно предузеће „Моравац“  

регистровано је  у Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре, под бројем  БД 

23669/2005.-измена БД 7865/2015 ОД 04.02.2015. 

Седиште јавног предузећа  је у Мрчајевцима, Милоја Стојановића бб  

Јавно предузеће се  се бави производњом и дистрибуцијом воде, одржавањем чистоће и пијаца , 

из основне делатности  и то __3600_____. Поред наведене основне делатности јавно предузеће  обавља и 

друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: одржавање 

општинских и некатегорисаних путева, одржавање гробља.. 

Јавно предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у  _мало___ 

правно лице. 

Порески идентификациони број јавног предузећа   је _100483147__. 

Матични број јавног предузећа   је _07298269_______ 

На дан  31.12.2015. године јавно предузећа је имало_23__ запослених (2015. године:_24_). 

Квалификована структура запослених је следећа: 

-висока стручна спрема VII  степен ...  ....1 

-виша стручна спрема    VI   степен ...  ....2 

-средња стручна спрема  IV степен.....   .. 7 

-квалификовани радници  III степен.........8 

-неквалификовани радници  ............. .......5 

- 

 

               2.НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештаји ЈКП «Моравац» Мрчајевци  за обрачунски период који се завршава 

31.12.2016. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним 

стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), 

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013) и  другим подзаконским прописима 

донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама 

предузећа. 

МСФИ за МСП, чији је превод објављен у «Службеном гласнику РС» бр.  117/2013, 

примењују се у Републици Србији почев од редовног годишњег финансијског извештаја са 

стањем на дан 31.12.2016. год. Финансијски извештај за обрачунски период који се завршава 

31.12.2016. год. представља први финансијски извештај у складу са МСФИ за МСП па је ЈКП 

«Моравац» Мрчајеци  извршило корекцију упоредних података са стањем на дан 01.01.2013. год. у 

складу са Одељком 35 Прелазак на МСФИ за МСП што је приказано у Напомени 2.1. 

Приложени финансијски извештаји су састављени у формату прописаном Правилником о 

садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014). 
Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД) односно  у функционалној валути која је 

домицилна валута Републике Србије,а приказани су у формату прописаном Правилником о садржини и 

форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,задруге и предузетнике ( «Сл.гласник 

РС»,бр.95/2014 и 144/2014). 

 

Лица одговорна за састављање финансијских извештаја: 

-Вујанић Драгица   директор јавног комуналног предузећа 

-Стојановић Мица  шеф рачуноводства 
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                                              3.   НЕМАТЕРИЈАЛНА  УЛАГАЊА 

  

  Нематеријална улагања  се процењују по набавној вредности.Набавна вредност  представља 

фактурну вредност добављача,заједно са свим осталим тросковима насталим до активирања 

нематеријалних улагања. 

Према МРС 38, нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће се од тог 

улагаља притицати економске користи и када се набавна вредност улагања може поуздано 

мерити,а обухватају : улагања у развој,концесије,патенте,лиценце,нематеријалне трошкове 

истраживања и процењивања природних ресурса ( МСФИ –Истраживање и процењивање  

природних ресурса), улагања у осталу нематеријалну имовину. 

 

ЈКП»Моравац» је у оквиру нематеријалних улагања евиндетирало нету садашњу вредност на 

крају године у износу 1.304. хиљада динара по основу набавки програма за основна средства ( 

20.000) ,програм за отпремнине ( 18.025,22) и Елаборат-санитарне зоне заштите изворишта ( 

1.180.000). По основу набавке легализације worda   и   повећанa  је  вреднос у  износу од 1.137 . 

хиљада динара. 

 

      На редном броју 0003 ( ознака за АОП) Биланса стања исказан је износ од 1.137-хиљада динара. 

 

Стање и промене на нематеријалној имовини  могу се приказати на следећи начин: 

                                                                                                                                                  ( у хиљадама динара) 

 
Улагања 

у развој 

Концесије, 

патенти, 

лиценце, 

робне и 

услужне 

марке, 

софтвер 

Гудвил 

Остала 

нематеријалн

а имовина 

Нематеријал

на имовина у 

припреми 

Аванси за 

нематеријалн

у имовину 

УКУПН

О 

 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

Почетно стање - 1. јануар 2016. год. 1565 1565

Повећања  26 26

Отуђења и расходовање 

Стицање путем пословних комбинација 

Остало 

Крајње стање - 31. децембар 2016. год. 1591 1591

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ  

Почетно стање - 1.јануар 2016. год. 261 261

Амортизација 194 194

Губици због обезвређења  

Отуђења и расходовање 

Стицање путем пословних комбинација 

Остало 

Крајње стање - 31. децембар 2016. год. 454 454

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ 

31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОД. 1304 1304

31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОД. 1137 1137

 

 

 

 

 

4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

 

Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у даљем тексту: НПО) која 

испуњава услове за признавање као средство, почетно се мери по набавној вредности, односно цени 

коштања, а након почетног признавања мери се по набавној вредности, односно цени коштања умањеној 

за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења, на начин 
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прописан у Одељку 17 Некретнине, постројења и опрема МСФИ за МСП. 

У набавну вредност НПО укључују се сви трошкови набавке увећани за зависне трошкове набавке. 

Као некретнине, постројења и средства признају се дугорочна материјална средства која 

испуњавају следеће услове 

1) да је процењени корисни век трајања средства дужи од годину дана, 

2) да је његова набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у моменту 

стицања/изградње, већа од 50.000 динара.  

Амортизација НПО врши се путем пропорционалног метода, и то применом стопе, утврђене на 

основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања 

умањена за резидуалну вредност.  

Ако је преостала вредност безначајна или ако су корисни и физички век трајања средства блиски, 

па су очекивања да се на крају корисног века средство евентуално продаје само као отпад, не утврђује се 

преостала вредност. 

Приликом обрачуна амортизације НПО коришћене су следеће амортизационе стопе: 

Опис 

Корисни век 

трајања  

(у годинама) 

Стопа  

амортизације (у%) 

НЕКРЕТНИНЕ   

1. Грађевински објекти  40 2,5% 

2. Боце за хлор 33,33 3% 

3. Муљна пумпа, компресор, хидропауер 20 5% 

4. Теретна возила (радне машине) 14,97 6,68% 

4.1. Смећар ''ФАП 1314'' 6,67 15% 

4.2. Камион ''Камаз'' 8,33 12% 

4.3. Камион ''Волво'' 8,33 12% 

4.4.Смећар ТАМ-260 Т 26В'' 8,33 12% 

4.5. Скип ЈЦБ 8,33 12% 

4.6. Фиат дукато дупла кабина Л3 5 20% 

5. Путничка и мала теретна возила 6,67 15% 

5.1. Путничко возило ''Поли'' 6,67 15% 

5.2. Путничко возило ''Лада Нива'' 6,67 15% 

5.3. Теретно возило ''Дачија'' 6,67 15% 

6. Опрема (производна и преносна опрема) канцел.опрема, каса, 

тезге 
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12,5% 

7. Телефони, централа, рачунари, термостат сонбни 6,66 15% 

8. Софтвер за рачунаре 5 20% 

9. Вага 3000 кг 6,02 16,6% 

10. Плуг за чишћење снега, муљна кашика 5 20% 

 

11.Елаборт-санитарне зоне 20 20.00% 

12.Софтвер за ос.средства и отпремнине 10 10.00% 

 

 

 

На редном броју 0010 ( оѕнака ѕа АОП) Биланс стања је исказан је износ од 53.634-хиљаде динара 

 

Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми предузећа приказане су у табели у 

наставку. 

                                                                                                                                                ( у хиљадама динара) 

 Земљиште 
Грађевински 

објекти 

Постројења и 

опрема 

Остале 

НПО 

НПО 

у 

припрем

и 

Улагања на 

туђим НПО 

 

Аванси за 

НПО 
УКУПНО 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

Почетно стање - 1. јануар. 2016                8.761 46733 38623 8 540  1545 600 96810
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 Земљиште 
Грађевински 

објекти 

Постројења и 

опрема 

Остале 

НПО 

НПО 

у 

припрем

и 

Улагања на 

туђим НПО 

 

Аванси за 

НПО 
УКУПНО 

год. 

Нова улагања и накнадна повећања 176 1112 33 1321

Стицања путем пословних 

комбинација 

Отуђења и расходовање 89 89

Преноси из инвестиционих 

некретнина 

Остало 

Крајње стање - 31. децембар 

2016год. 
8.761 46909  39646 41 540 1545 600 98042

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ  

Почетно стање - 1.јануар 2016. год. 13266 24745 1525 39536

Амортизација 1170 3687 15 4872

Губици због обезвређења  

Отуђења и расходовање 

Стицања путем пословних 

комбинација 

Остало 

Крајње стање - 31. децембар 

2016год. 
14436 28432 1540 44408

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ 

31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОД. 8761               33468 13878 8 540 20 600 57275

31. ДЕЦЕМБАР 2016.ГОД. 8761 32473 11214 41 540 5 600 53634

 

 

 

 

  
Основна средства ( грађевински објекти и опрема) пописани су на крају године.Стање по попису се 

слаже са књиговодственим стањем. 

Набавка нове опреме износила је 1.112( хиљада динара).Опрема је финансирана из сопствених 

средстава..Извршена је набавка једног теретног возила „Лада Нива“ 

Обрачуната амортизација грађевинских објеката применом пропорционалног метода  обрачуна 

износи    1.170.145,28 ( хиљада динара),а опреме 3.984.410,40 ( хиљада динара) .Укупна амортизација 

износи 5.154.555,68 динара 

 

 

 

                                                                             5 .ЗАЛИХЕ 

 

Залихе материјала,резервних делова,алата и инвентара који се отписује приликом стављања у 

употребу,амбалаже и горива се процењују по набавној вредности,која обухвата фактурну вредност 

добављача и зависне трошкове набавке.Обрачун излаза залиха материјала и резервних делова и 

ситног инвентара  врши се по пондерисаној просечној нбавној вредности. 

 

На ред.броју 0044 ( ознака за АОП) Биланса стања исказан је износ од 1.133-хиљада динара 

 

                                                                                                                         ( у хиљадама динара) 

 2016 2015 
Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 860 120

Недовршена производња и недовршене услуге 

Готови производи 

Трговачка роба 

Плаћени аванси за залихе и услуге 273 114

Минус: Обезвређење залиха и датих аванса 
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УКУПНО 1133 234

 

 По попису алата и инвентара утврћен је нањак.Установљени мањак износи 28.620.89-.хиљада 

динара,  ( 23.850,74  и пдв  4.770,15 ) .Мањак  је  прокњижен у пословним књигама   на к-алат и инвентар 

у складишту. 
 

 

 

                                           6.  ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 

У оквиру редног броја 0051( ознака за АОП) у Билансу стања  је исказан износ потраживања  по 

основу продаје од 6.961- хиљада динара.Бруто износ потраживања износи 17.314. хиљада динара,а 

исправка потраживања износи од 10.353- хиљада динара. 

Исправка вредности појединачно исправљених потраживања се углавном односи на ненаплаћена 

потраживања преко 60 дана.  Процењено је да се може очекивати наплата дела ових потраживања. 
 

 

 

 

 2016. 2015 
Купци у земљи – матична и зависна правна лица 

Купци у иностранству – матична и зависна правна лица 

Купци у земљи – остала повезана правна лица 

Купци у иностранству – остала повезана правна лица 

Купци у земљи 17314 14760

Купци у иностранству 

Остала потраживања по основу продаје 

Минус: Исправка вредности потраживања по основу продаје 10.353 7874

УКУПНО 6.961 6886

 

 

Промене на рачуну исправке вредности потраживања по основу продаје су као што следи: 

 

 2 0 1 6  2 0 1 5 . 
На дан 1. јануара 7874 4689 
Исправка вредности потраживања по основу умањења 

вредности 5042 4615 
Потраживања отписана током године као ненаплатива   
Наплаћена исправљена потраживања 2563 1430 
На дан 31. децембра 10.353 7874 
 

 

 

                                                              7.  ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

                   

На редном броју 0060 ( ознака за АОП) у Билансу стања исказан је износ друга потраживања у 

износу  од 318- хиљада динара а  односе се  на: 

 

                                                                                                                                       ( у хиљадама динара) 

 2016 2015 
Потраживања за камату и дивиденде 

Потраживања од запослених 19 11

Потраживања од државних органа и организација 

Потраживања за више плаћен порез на добитак 299 137

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 

Потраживања по основу надокнада штета 

Остала кракорочна потраживања 
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Минус: Исправка вредности других потраживања 

УКУПНО 318 148

                                           

                                    

 

                                          8.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

      На редном броју  0062 ( ознака за АОП) у Билансу стања су исказани краткорочни финансијски 

пласмани у износу од 7.000-хиљада динара.-конто 23800 

   

-орочени  наменски депозити  у износу од 7.000.000,00-банка Поштанска штедионица 

 

    

        

                                         9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

На редном броју 0068  ( ознака за АОП) у Билансу стања  су исказани  готовински еквиваленти и 

готовина  у износу од 7.949 - хиљада динара. 

  

                                                                                                                               ( у хињадама динара) 

 2016 2015 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти 

Текући (пословни) рачуни 7937 6794

Издвојена новчана средства и акредитиви 

Благајна 12 41
Девизни рачун 

Девизни акредитиви 

Девизна благајна 

Остала новчана средства 

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

УКУПНО 7949 6835
 

                                    

 

                                                               10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
  

 

  На редном броју 0069 ( ознака ѕа АОП) у Билансу стања је исказан износ од 483 –

хиљада динара,који се састоји од: 
                                                                                                                              ( у хиљадама динара) 

 2016 2015 
ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених 

аванса)-пдв признат у 2017.години 
97 65

ПДВ у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених 

аванса) 

ПДВ у датим авансима по општој стопи 

ПДВ у датим авансима по посебној стопи 

ПДВ плаћен при увозу добара по општој стопи 

ПДВ плаћен при увозу добара по посебној стопи 

ПДВ обрачунат на услуге иностраних лица 

Накнадно враћен ПДВ вредност купцима – страним држављанима 

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима 

Потраживања за више плаћени порез на додату вредност 386
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УКУПНО 483 65
   

                                  

 

                         

 

                              11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 

     На  редном броју 0070 ( ознака за АОП) у Билансу  стања исказана у акивна временска разграничења  

у износу од 190  хиљада динара.Структуру активних временских разграничења дајемо у наставку ( к-

28100- 110.964,90   ...к-2822-20.600,00    и  к-28101-58.181,82 

                                                                                                                        ( у хиљадама динара) 

 

 2016. 2015 

Унапред плаћени трошкови 

Потраживања за нефактурисани приход 

Разграничени трошкови по основу обавеза 

Остала активна временска разграничења 190 173

Одложена пореска средства 

УКУПНО 190 173
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    12.     КАПИТАЛ   И  ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ 

 

  Према МРС и законским и подзаконским прописима,капитал  чини основни капитак ( акцијски 

капитал,удели друштва са ограниченом одговорношћу,улози, државни капитал, друштвени 

капитал,задружни удели и остали удели),неуплаћени уписани капитал,емисиона премија, капиталне 

резерве,ревалоризационе резерве,резерве из добити ( законске,статуарне и остале),добитак из ранијих 

година и добитак из текуће године,умањено за нереализоване губитке по основу хартија од 

вредности,губитак и откупљебне сопствене акције. 
                                              

 

 

                                           

 

                                                           13.  ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

 

На редном броју 0402 ( ознака за АОП) У Билансу   стања исказан је основни капитал у износу   од 

44.679 –хиљада динара.Капитал у износу од 19.424 -хиљада је повећан након дописа од АПР од 

04.10.2016.год. .Капита предузећа који је уписа у АПР је 44.678.005.26  к-30300 

 

 2016 2015 
Акцијски капитал 

Удели ДОО 

Улози 

Државни капитал 44679 25255

Друштвени капитал 

Задружни удели 

Емисиона премија 

Остали основни капитал 
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УКУПНО 44679 25255

 

 

 

  
 

 

 

                                                                      14. РЕЗЕРВЕ 

 

На редном броју 0413 ( ознака за АОП) у Билансу стања исказане су резерве у износу од 28-

хиљада динара. 

 

 2016 2015. 
Законске резерве 28 28

Статутарне и друге резерве 

УКУПНО 28 28

 

 

 

                                         15. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ/ГУБИТАК 

 

На редном броју 0417 ( ознака ѕа АОП) у Билансу стања  исказан је нераспоређени добитак у 

износу од  29481-хиљада динара. 

 

 

 

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 

 

 У хиљадама динара 

Почетно стање – 1.1.2016 год. 44207

Корекција услед прве примене МСФИ за МСП 

Нераспоредјени добитак и остале корекције 

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2016. год. 44207

Покриће губитка 920

Остала повећања 

Остала смањења-пренос на капитал 19424

Нераспоређена добит текуће године 5618

Стање на дан 31.12.2016 29481

 

Расподела нерасподеђеног добитка на дан 31.12.2016 извршена на основу Одлуке Надзорног одбора 

на следећи начин:- део остварене добити ће се уплатити у буџет града Чачка.Висина и рок ѕа уплату  

добити утврдиће се у складу са Законом и Одлуком о буџету града Чачка за наредну годину. 

                                                                                                                                      ( у хиљадама динара) 

Покриће губитка 

Исплата дивиденде 

Учешће запослених у добити 

Резерве 

Основни капитал 

Нераспорећени добитак предходне године 5618

Обрачунати порез 

УКУПНО 5618
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                                                 16.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 

 

На ред.бр.0425 ( ознака за АОП)  У Билансу стања исказана су дугорочна резервисања у износу од 

945-хиљада динара.      ( к-4040-944.647,01)                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                    ( у хиљадама динара) 

 

Резервисања 

за 

трошкове у 

гарантном 

року 

Резервисања 

за трошкове 

обнављања 

природних 

богатстава 

Резервисања 

за задржане 

кауције и 

депозите 

Резервисања 

за 

трошкове 

реструктури-

рања 

Резервисања 

за накнаде и 

друге 

бенефиције 

запослених 

Резерви

сања за 

судске 

спорове 

Остала 

дугорочн

а 

резервис

ања 

 

УКУПНО 

 

Почетно стање – 

1.1.2016 
      

939 
939

Додатна резервисања 

извршена  
      

 

Искоришћена 

резервисања  
      

 

Укинута резервисања        289 289

/Смањење проистекло 

из дисконтовања 
      

283 
283

Остало        

31.12.2015. ГОД.       939 939

31.12.2016 ГОД.       945 945

 

 

 

Накнаде и друге бенефиције запосленима 

 

 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених односе се на резервисања за отпремнине 

приликом одласка у пензију. Основне претпоставке које су коришћене приликом израде обрачуна 

резервисања за отпретмине приликом одласка у пензију су следеће: 

                                                                                                                                                                                     

( у хиљадама динара) 

 2016 2015 
Дисконтна стопа  

Процењена стопа раста просечне зараде  

Проценат флуктуације  

Износ отпремине у моменту резервисања 945 620
Износ отпремнине у претходном периоду 939 319

Укупан број запослених на дан 01.01. текуће године 23 25

Укупан број запослених који су напустили друштво у току године 1 1
Од тога пензионисаних радника којима је исплаћена отпремина приликом 

одласка у пензију 
1 1

Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године 22 24
Начин признавања актуарских добитака/губитака  

 

 Стање и ефекти промена на овим резервисањима могу се приказати на следећи начин: 

 

                                                                                                                                       (   у хиљадама динара) 

 

Рб. Опис 2015 
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1 Износ обавезе за резервисање за отпремнине на дан 31.12.2016 текуће године 945

2 Трошак текуће услуге рада 

3 Трошак прошлих услуга 

4 Трошак камате 

5 Актуарски (добитак)/губитак 

6 Износ укидања у току текуће године раније формираног резервисања закључно 

са 31.12. претходне године по основу исплате отпремнине 

283

7 Износ обавезе за резервисање за отпремнине на дан 31.12. текуће године 

(крајње стање на рачуну 404) (р.б. 1 + р.б. 2 + р.б. 3 + р.б. 4 + р.б. 5 – р.б. 6) 

945

8 Пројектовани износ резервисања на дан 31.12. текуће године на основу 

претпоставки валидних на дан  31.12. прошле године за потребе  утврђивања 

актуарских ефеката 

288

9 Износ стварно исплаћене отпремнине у току године 283

10 Износ нето повећања (смањења)  обавезе за резервисање (р.б. 2 + р.б. 3 + р.б. 4 

+ р.б. 5) 

 

  

  

 

 

                                       17.   ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ  ОБАВЕЗЕ 

 

На редном броју 0441 ( ознака ѕа АОП)  у билансу стања исказане су одложене пореске обавезе на 

конту 498 у износу од 190-хиљаде динара ,које су настале као разлика између рачуноводствене и 

пореске амортизације. 

                                      

                                                                                                                                  ( у хиљадама динара) 

 2016 2015 
Обавезе које се могу конвертовати у капитал 

Обавезе према матичним и зависним правним лицима 

Обавезе према осталим повезаним правним лицима 

Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана 

Обавезе  по основу финансијског лизинга 

Остале  пореске обавезе 190 455

УКУПНО 190 455

 

 

                                               

                                            18.    ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

На редном броју 0451 ( ознака за АОП) у Билансу стања исказан је  иснос од 1742-хиљада динара . 

 

                                                                                                                                  ( у хиљадама динара) 

 

 2015 2015 
Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи 

Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству 

Добављачи - остала повезана правна лица у земљи 

Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству 

Добављачи у земљи 1742 1098

Добављачи у иностранству 

Остале обавезе из пословања 

УКУПНО 1742 1098

 

. 

Обавезе према добављачима нису каматоносне, а имају валуту плаћања која се креће у распону 

од _10__ до _45___ дана. 
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                                               19.   ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

На редном броју 0459 ( ознака ѕа АОП) у Билансу стања исказан је износ од 1481- хиљада 

динара , а односе се на обавезе  по основу зарада  и накнада зарада и других обавеза. 

Укалкулисане обавезе за бруто зараде запослених и остале накнаде односе се децембар 2016 

године и исплаћене су до краја јануара 2017-године. 

                   

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015 
Обавезе по основу зарада и накнада зарада -  1451 1548
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 

Обавезе за дивиденде 

Обавезе за учешће у добити 

Обавезе према запосленима 30 28
Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године 

Обавезе за краткорочна резервисања 

Остало 

УКУПНО  1481 1576
 

                        

 

 

                                           20. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

              На редном броју 0460 ( ознака за АОП) у Билансу стања исказан је износ од 5-хиљада динара 

Износ од 5-хиљ.динара –односи се на обрачунати порез по стопи од 20%  на исказани мањак по 

попису, 

 (  у хиљадама динара) 
 

 2016 2015 
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених 

аванса)-мањак 
5 19 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених 

аванса) 
 

Обавезе за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи  

Обавезе за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи  

Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи  

Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи  

Обавезе за ПДВ по основу продаје за готовину  

Обавезе за ПДВ о основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 

претходног пореза 
263 

УКУПНО 5 282 
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          21.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 

 

 

На редном броју 0461 ( ознака за АОП) исказан је износ од 254-хиљада динара,а који је књижен на 

конту 4810  а који се односи на обавезе за порез из резултата-добит.-у 2016 

 

                                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 2016 2015 
Обавезе за акцизе  

Обавезе за порез из резултата 254  

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова  

Обавезе за доприносе који терете трошкове  

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине  

УКУПНО 254  
 

 

 

      

 

 

   AНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА 

                                

 

                                              22.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

Према Закону о рачуноводству ,МРС/МСФИ и подзаконским прописима ,приходе чине приходи 

од продаје робе,производа и услуга,приходи од активирања учинака и робе,промене вредности 

залиха,приходи од премија,субвенција,дотација,донација и други пословни приходи. 

На редном броју 1001 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у 

износу од 57.819–хиљада динара,чију структуру приказујемо у табели у наставку: 

 

 

                    23. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 2016 2015 
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима на домаћем тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима на иностраном тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима на домаћем тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима на иностраном тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 54303 48153 
.Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 

тржишту   

УКУПНО 54303 48153 
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24. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА  И СЛ. 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, копензација и 

повраћаја пореских дажбина   

Приходи по основу условљених донација 1682 4235 
УКУПНО 1682 4235 

 

  

  25.  ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                             

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

                                          

 2016 2015 
Приходи од закупнина 1834 1986 
Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи   

УКУПНО 1834 1986 
 

                       

 

 

 

 

                     ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА 

 

                                        

                                               26.  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

На редном броју 1018 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од 

49752-хиљаде динара.-2016 год а 49.030 хиљада динара-2015.год. 

 

 

                                 27.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

На редном броју 1023 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су трошкови материјала у 

иѕносу од 3.510-хиљада динара. ( К-51110,К-51140,К-512 И К-515) 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015  
Трошкови материјала за израду 699 1310

Трошкови осталог материјала (режијског) 126 141

Трошкови резервних делова 2654 1428

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 31 470

УКУПНО 3510 3349
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                         28.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

На редном броју 1024 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су тросшкови горива и 

материјала у  износу од 8.111-хиљада динара 

                                                                                                                                ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015  

Трошкови горива и енергије 8111 8557

УКУПНО 8111 8557
 

  

     29.ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

На редном броју 1025 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су трошкови зарада,накнада 

зарада и осталих лични расхоида у   износу од 22.223-хиљада динара 

 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 15283 16072

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 
2736 2877

Трошкови накнада по уговорима о делу 111 96

Трошкови накнада по ауторским уговорима 

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 

пословима 
126 140

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора-ЈР 1574 1137

Трошкови накнада директору, односно члановима орагана управљања и 

надзора 
401 401

Остали лични расходи и накнаде 1992 587

УКУПНО 22.223 21310

 

                               

                                           30.ТРОШКОВИ  ПРОИЗВОДНИХ  УСЛУГА 

 

 

На редном броју 1026  ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су трошкови производних 

услуга у износу од 7851-хиљада динара ( расходи књижени на контима-

53110,5312,532,5320,53200,53202,53205,5306,53207,53209,5321,53213,53214,53215.5316.53217.53218,532

20,53221,5329,535,53600,5393,5394,5399) 

 

 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 

 2016 2015 

Трошкови услуга на изради 

учинака 
  

Трошкови транспортних услуга-

птт услуге 
322 584 
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Трошкови услуга одржавања 1719 1129 

Трошкови закупнина   

Трошкови сајмова   

Трошкови рекламе и пропаганде   

Трошкови истраживања   

Трошкови развоја   

Трошкови осталих услуга 5835 4614 

УКУПНО 7876 6327 

 
 

                                        

 

 

 

  31.ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  

 

На редном броју 1027 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 5155-хиљада динара 

( књижено у финансиском конту К-54000) 

 

 

 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016. 2015 
Трошкови амортизације нематеријалне имовине  

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме 5155 5326 
Трошкови амортизације биолошких средстава  

УКУПНО 5155 5326 
 

                                32.ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

На редном броју 1028 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 289-хиљада динара 

 

( књижено у финансиском конту К-5450) 

 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015  
Трошкови резервисања за гарантни рок 

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 

Резервисања за задржане кауције и депозите 

Резервисања за трошкове ресктруктурирања 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 289 621

Остала дугорочна резервисања 

УКУПНО 289 621

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

                           33.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

   

 

   На редном броју 1029 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 2588-хиљада динара 

 

  (К-5500,55000,5504,5506,5507,5509,55100,5520,5530,55300,55500,55520,55521,55601,5569) 

                                                                                     ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015 
Трошкови непроизводних услуга 1157 796

Трошкови репрезентације 90 81

Трошкови премија осигурања 265 259

Трошкови платног промета 240 5

Трошкови -сред.по осн.закона о прив.умањењу 1336

Трошкови пореза 410 543

Трошкови доприноса 78 82

Остали нематеријални трошкови 348 377

УКУПНО 2588 3540

 

 

 

 

 

 

                                 34.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

 

 На редном броју 1038 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 72-хиљада динара 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015 
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 

Финансијски приходи од осталих повезаних  правних лица 

Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничких 

подухвата 

Остали финансијски приходи 

Приходи од камата (од трећих лица) 72 5

Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

УКУПНО 72 5
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                                  35.ФИНАНСИЈСКИ   РАСХОДИ 

 

 

               На редном броју 1040 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 4-хиљада динара 

                                                                                                                   ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015 
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима  

Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких 

подухвата 
 

Остали финансијски расходи  

Расходи камата (према трећим лицима) 4 6

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 
 

УКУПНО 4 6

 

 

 

 

 

 
36.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ 

ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
                                                                                                                             

   На редном броју 1051 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 5052-хиљада динара 

 

К-58500                                                                                                                                ( у хиљадама динара) 

 

 

 2016. 2015 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од 

вредности расположивих за продају 
 

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 5052 4616

УКУПНО 5052 4616
 

 

 

 

 

37.ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 

 

 

   На редном броју 1052 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 2719-хиљада динара 
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Остали приходи се састоје од осталих (непословних) прихода и од прихода по основу усклађивања 

вредности имовине како следи: 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 

 2016 2015. 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и 

опреме 

Добици од продаје биолошких средстава 

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности 

Добици од продаје материјала 

Вишкови 4

Наплаћена отписана потраживања 2719 1430

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који је 

испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног 

резултата 

Приходи од смањења обавеза 

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања 

Остали непоменути приходи 

Свега остали приходи 

 

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава 

Приходи од усклађивања вредности нематеријалне имовине 

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме 

Приходи од усклађивања вредности залиха 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине 

Свега приходи од усклађивања вредности имовине 

УКУПНО 2719 1434

 

 

 

 

38.ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

   На редном броју 1053 ( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 194-хиљада динара 

 

 

Остали расходи се састоје од осталих (непословних) расхода и од расхода по основу обезвређења 

како следи: 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 

 2016 2015 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења и опреме 

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких средстава 

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности 

Губици од продаје материјала 

Мањкови 5 25
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не 

испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног 

резултата 

Расходи по основу директних отписа потраживања 189 396
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 2016 2015 
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 

Остали непоменути расходи 

Свега остали расходи 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 

Обезвређење биолошких средстава 

Обезвређење нематеријалне имовине 

Обезвређење некретнина, постројења и опреме 

Обезвређење залиха материјала и робе 

Обезвређење остале имовине 

Свега расходи по основу обезвређења имовине 

УКУПНО 194 421

 

 

 
                               ФИНАНСИЈСКИ  РЕЗУЛТАТ ПО  ПОДБИЛАНСИМА 

 

                                                    39.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

 

   На редном броју 1058( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 1740-хиљада динара 

 

 

 

 2016 2015. 
Добитак пре  опорезивања 5608 1740

Губитак пре опорезивања  

УКУПНО 5608 1740

 

 

 

                      40 .ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА И ОДЛОЖЕНИ  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

ПЕРИОДА 

 

 

 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2016 2015 
Порески расход периода 254 188

Одложени порески приходи периода  

Одложени порески расходи периода 264 216

УКУПНО 10 28

 

 

 

                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

 

 2 0 1 6  2 0 1 5 

Добит исказана у билансу успеха  5608 1740 

 Плус: Расходи који се не признају у пореском билансу 483 1025 

 Минус: Расходи који се накнадно признају у пореском билансу 183 137 

  Плус/Минус: Корекције по основу обрачуна амортизације 1761 1541 

 Минус: Корекција прихода   

 Минус: Порески губици из претходних година 2014  
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 Минус/Плус: Капитални добици/губици   

Пореска основица 5655 4169 

Пореска стопа 15.00% 15.00% 

Пореска обавеза пре умањења 848 625 

    Минус: Порески кредити укупно 594 438 

Порески расход за годину  254 187 

Ефективна пореска стопа 15.00% 15.00% 

Уплаћене аконтације у току године   

Пореска обавеза на дан 31. децембра 254 187 
 

 

Износ оствареног добитка пре опорезивања од 5608-хиљаде динара обрачунат је порез на добитак по 

пореском билансу на израчунату пореску основицу од 5655-хиљада динара по стопи од 15% и износи 

848-хиљаду динара.Пореска обавеза је умаљена за износ пореског ослобођења по основу улагањау 

основна средства из предходних година од 594-хиљаде динара,тако да је за 2016 годину коначна обавеза 

за уплату пореза на добит зѕ 2016 годинну у износу од 254-хиљада динара. 

 

 
                                                                41.НЕТО ДОБИТАК 

   

На редном броју 1064( ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је   износ  од 5618-хиљада динара 

 

                                             42.Догађај након састављања биланс стања 

 Није било догађаја који указују на стања која су настала након дана Биланса стања. 

                                                      СУДСКИ СПОРОВИ 

 

 

ЈКП « Моравац» има следеће  судске  спорове : 

 

- УГОС.РАДЊА КАФЕ БРЕСИЈА....................15.038,00  утужено у 08/2014 

-КАФЕ БРЕСИЈА УНО.......................................87.559,95  утужено у 07/2014 

-СПОРТ МРЧАЈЕВЦИ.....................................117.189,15   утужено у 09/2012 

-ГАГИ МРЧАЈЕВЦИ..................................   .....66,611,89   утужено у 07/2012 

-ТРОПИКО МРЧАЈЕВЦИ..........................  . ...39.291,26    утужено у 04/2010  

                                                        Укупно        325.690,25 
 

 

                                                                                                                  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци 

                                                                                                                                       Директор: 

 

                                                                                                                      __________________________ 

                                                                                                                             Драгица Вујанић 



2..

3.

{y6aqnrx Memopa

v eeem ca peanrrjoM roAxrurber paqyHa JKII ilropanaq, MpuajeBqrr, ca craFbeM na A?#
31,12.2016. roAHHe, Ha ocnoBy xoje rpe6a Aa hspa3rre Mnu.rbeFbe 4a lu SNHaxcrjcxn naeeruraju
t4cruHHro N o6jexruono npuxaayjy $uHanaajcxN noloxaj .{pyulraa, }beroB noc.noBHH pe3ynrar,
npoMeHe Ha KanHTa.ny h roKose foroBrHe, oAHocHo Aa nn cy cacraBJbeHH y cxnaAy ca
paqyHoBoAcrBeHHM nponl4chMa Peny6nrxe Cp6nje, oeor* l4ejaeoM npeMa HaueM uaj6oruerur
ca3HaFby H yrepeFby norap[yjemo caeg,ehe '{il}beHfiqe:

['loanaro nau je ga je peersrja nrepueHa y cKnaAy ca Me[yuapoAHHM craHAapAnMa pear:uje,
noju nogpa:ymeaajy hcnl4rrBatue paqyHoBop,craeHhx cl4creMa, crcreMa HHrepHfix KoHrpo1a, a y
o6rruy xojN cr,narpare HeonxoAHHM y AarHM oKo,nHocruMa, Hao H Aa cepxa penr:uje nnje, nnrr
ce op, rue ouexyje ngenru$uxaqHja r,r ooenonqaurea$e cBhx eBeHrya/nHHx npoHeBepa,
MatbKoBa, rpetrJaKa u nocrojarua ApyrHX HeperynapHocrlr.

llosnaro uam je Aa je pyHoBoACrso ApyrJrBa oAroBopHo 3a Ncrr4Hr4ro l,r o6jexruouo
nphKa3HBahe $nuaHcrjcxor nonoxaja ,QprTtrLraa fi FberoBor noc,loBHor pe3ynrara y cKnaAy ca
paqyHoBoAcrBeHvM nponhchMa Peny6nnxe Cp6nje, peneBaHrHHM rraHAapAHMa h nponHcHMa,
Kao H 3a npunpeMy NxQopmaqNja xoje ce o6enogaruyjy y cxnaAy ca nponrcrMa. Qnuaucxjcxr,r
ueueuLrajn .0,pyurea cy o,qo6peHn oA crpaHe py(oBoAcrBa,

HNje nam no3Haro ,qa je Nxo oA pyKoBoAHnaL\a H.nH 3anocreHl4x y flpyurrsy, ca oelau:heuuma
Aa xoxTponuue, op,o6para noc.rroBHe npoMeHe mra yuecroyje y nHrepnoj KoHTpo.fll,t, yMeulaH y
6xflo xaxae He3aKoHHTe rnil HeperynapHe a(ThtsHocru xoje 6u rrnome yrnqarn Ha HcrhHuTocr

$r Ha xcnjcxnx rreeu:raja,

4. llpnxoarar*o Hauy oAronopHocr ga je crcreiu hHrepnkx KoHTpona aAeKBarHo ycrpojen Ha

Havrx xoju orrnoryhaea cacraB,rbabe QNxancxjcxux uleeuraja y cxnaAy ca paqyHosogcrgerimr ..

nponhcuMa Peny6nNxe Cp6rje, Taxo!e, norapfyjer*o Haury oArooopHocr aa gu:ajH u
NmnreueHraqrjy ct4creMa HHrepHtax KoHrpona xojr,r ouoryhaaa cnpeqaBa$e HacraHKa

npoHeBepa h rpeulaxa H torlxoao 6naroopenneHo orKpHBalbe. Kao nocne4xqa rora/ cMarpaMo Aa

SrauaHotjcxr Nseeurajr He caAp[{e uareplrjanno ruauajHe norpeuHe HCKa3e Kao pe3ynrar
npoHeBepe.

5. l4:epuran cMo npou,eHy y Besfi ca nnoryhHou.rhy {pyu.rroa Aa Hacraar nocnoBalte y c1naAy ca

HaqeroM cra.nHocrH/ ysNuajyhr y o63hp cBe pacnonox{hBe noAarKe ge3aHe 3a AorneAHy
6ygyhnocr o,q uajmaroe 12 rueceqn og 6rlaxca crahba, MaAa npoqeHa HrJe orpanhLreHa caMo Ha

raj neprog. l-lorepfyjenno Aa HeMaMo ca3Haba ga nocrojr 6rno xaxsa rHauajHa HecHrypHorr y
norneAy goraf aja M ycnoBa nocno8a|ba xojr mory Aa yruqy Ha cnocoor{ocr flpyurra Aa HacTaBH

nOclosart,e y cxnaAy ca Haqe.noM crarHofiH noc.noBaFba, t4ruajyhra y BhAy HaBeAeHo,

$vruancNjcxr usaeurajn ApyulrBa cy cacraB/beHH y cxnaAy ca Haqe.noM cranHocrrl t'loc.noBarba.

6, Hncy uam no3Harh Apyth Marepnjaruo rnauajxr nponycrH h rpeu:r{e NoJe 6N Morne Aa yT'r4qy Ha

Hcrkl Hr4rocr $lr HaNcurjcxrx useeu:raja.

7. CraanaN cuo Bant Ha pacnonararue cBe noc,noeHe xlbxre H AoxyMeHraqrjy, yxtuyvyjyhn r.r

3anhcHilKe ca cacraHaKa opraHa ynpaB/bal-ba H Apyrhx pe.rleBaHrHHx opraHa y nepHOAy oA
01.01,2016, roAHHe Ao nocreghber cacraHKa.

B. Hucy Ham no3narh mareprjarHo aHavajHr nponycl4 H rpeuxe xoje 6r Mor,fle Aa yrnqy Ha

r4cn4 H r4Tocr Qn na xcNjcxrx u:oeu.rraja.

9. Meroge BperqnoBaFba r nrareprja,nHe npernocraBKe xoje cr*o KopncrrJnu y npxnpeMH
paqyHoBogcrBeHhx npol{ena, yx*y.ryjyhN oHe xoje cy BpeAHoBaHe no $ep BpeAHocrH, cy
pa3YMH0 npoqebeHe y AarHM oxo/lHocTHMa.

pxmjemqu



1n

11,

cBa cpeAcr'a y BnacHrrlry Apy,ur'a nphKa3aHa cy y 6*naHcy cra]ba. ,(py,.rroo nocegyje
nornyHy t4MoBI4HcKo-npasHy AoKyMenraqujy sa HenoKperHocrn xoje eBl4AeHrilpa y nocno8HHM
Kl"bHraMa.

Apyurso HeMa Apyrhx repera HaA hMoBl4HoM Hr,r,,r xHnoreHa Ha HenoxperHocrl4Ma -rpal;enrncxru o6jexrraaa H 3eM,/bHrxry ,

12' l-lorapfyjeno 4a cMo Ha aAex,araH HaqHH cnpoBen, TecrrpaFbe Ha yMabelbe BpeAHoc'4
taMool.lHe y cxnaAy ca MpC 36 ymaruerte BpeAHocn, HMoBXHe.

13' [lpoxruuxunr cMo/ npxKaga/lH n o6erop,anfi,m4 cBe o6aeese, KaHo crBapHe, TaKo hnoreaqujalHe H craBH/ll'1 ctuo Bau Ha yBriA cee rpalKeHe yroBope o noc/roBHHM oAHocfiMa carpehnm nHuHMa' ,(py[rruo HeMa noreHqujanuxx o6aaesa no ocHoBy jenncrea x rapaHqNja
rpehnna nnUHMa.

14' ,{pyuroo HeMa p,pyrHx cyAcKHx cilopoBa yroxy ocxM onrx xoje cMo HaBe.flH y nperregy cy^cKl4x
cnopoaa xojr cy o6elo.qa*elrN y HanoueHaiva,

l'5' HNcnno HMa/nH HuKaHBe excrepHe i{oHTpo/re xoje cy HaM h3gane peureFbe H,nr 3anH.HHK o
KoHrpo,(H y roxy 201.6, roAHHe .

16' l'loropfyjervro Ha[!y oAroBopHorr 3a nphMeHy cBHx pe.reBaHrHr4x 3axre,a u3 nopecxe
perynarr4Be. Taxole, norepfyjervro Aa cmo ce yeept,tnta ga flpyr.urao npnrvreruyje oge peryrar,Be
H Aa HeMa marepNianno anauajurx HeeBrAeHrHpaHkx norenqNjarHrx o6aeeia xoje ce'o6Hoce
Ha nope3e' Ilorapfyjerno Haue pa3yMeualbe Aa cy nopecxe o6aseae npeAMer rucnexqrjcxe
l{oHrpone nopecxHx opraHa h Aa Mory 6ru rymaueue ua 6pojne'HaqxHe, a H3HOC14 np6gasaHh y
$nHaucNjcxr.rnn u:aeulrajuMa Mory ce xacHuje Meruarr *ro p*aynrm HoHaqHr,x ogny(a nopecxnx
0praHa.

17' flpy.urao He nocayje ca nose3aH,M npaBHHM.rHqHMa Hurbt ucra nocroje.

18' Hrje 6rano 4ora[aja naxoH xpaia o6paryHcxor neproAa xoju 6u saxregarg xopexqNje NnN
o6enorqarurearta y $NHaricujcxNm Nreeu:rajrma rnu y Hanoruranr*, y3 !bhx, i,,

l'9' Heuanao n,4aHoBa HHrh HaMepa un)a 6u pearu:aLlraja Mor.na 3Haqajxo Aa yrhqe Ha BpeAHocr
cpe'qcraBa n(pyursa unu Ha xnacn$rxaqrjy cpe4craea h H3Bopa cpegcraga np6ga3aH[x y
$ra Haroajcxnna ltroeurajrma.

6eorpag, ?6. anpNl 2O17. roguue
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