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РЕПУЕЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  nOKPAJHHA ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 66-1/2022-183-11 
дана: 18. маја 2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВоГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупмтине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  
и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину  са  Финансијским  
извештајима  Јавног  гіредузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  
за  2021. годину, Рефератом  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 
66-1/2022-183-Іј  од  18. маја  2022. године, с  молбом  да  се  Извештај  о  реализацији  
Програма  пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  
Нови  Сад  за  2021. годину  са  Финансијским  извејлтајима  Јавног  предузећа  
,,Спортски  и  пословнu центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину , уврсти  у  
дневни  ред  седнuце  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  
ЗакЈЂучак  у  предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

IvІипош  Вучевић  



ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Munoіn Вучевић  // 

На  основу  члана  67. тачка  1 Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  пист  Града  

Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  извеuЈтаја  о  реализацији  Програма  

пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  
Сад  за  

2021. годину  са  финансијским  извештајима  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  
пословнИ  

центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину, Градско  веће  Града  Новог  Сада  на   139.  

седницјд  од  18.05. 2022. године, доноси  

ЗАКЊУЧАК  

ј . На  основу  члана  142 Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  се  

председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Извештај  о  реализацији  Програма  

пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  
Сад  за  

2021. годину  са  Финансијским  извештајима  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  
пословни  

центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину, који  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног  

предузећа  ,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  на  161. седници  одржаној  

28. марта  2022. године  и  предлаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  

закгbучи: 

,,Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Програма  пословања  

Јавног  јіредузећа  ,,Спортски  и  гіословни  центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину  са  

финансијским  извештајима  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  

Нови  Сад  за  2021. годину. 

Н. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  

радних  тела  одређује  се  Огњен  Цвјетићакин , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  

за  повереника  Властимир  Мастиловић , в.д. начелника  Градске  угіраве  за  спорт  и  

о  мл  ади  ну. 

РЕПУВЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 66-1/2022-183-ІІ  
Датум: 18.05.2022.године  
НОВИСАД  



РЕФЕРАТ  
поВодоМ  ГОДИШЊЕГ  ИЗВЕШТАЈА  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,СПОРТСКИ  И  послоВНИ  ЦЕНТАР  ВОЈВОДИНА  Нови  САД  

ЗА ГодИНУсАФІ-АНСиЈСКиМ  ИЗВЕШТАЈИМА  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  
,,СПОРТСКИ  И  ПОСЛОВНИ  ЦЕНТАР  ВОЈВОДИНА  Нови  САД  

Чланом  24. став  1. тач. 4 и  6. Одііуке  о  усклађивању  Одпуке  о  организовању  
Радне  организације  Спортски  и  . пословни  центар  Војводина  у  оснивању  као  јавног  
предузећа  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр,  47/16 и  5/22) уређено  је  да  
Скупштина  Града  даје  сагласност  на  извештај  о  степену  реализације  годишњег, 
односно  трогодишњег  програма  пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад  као  и  сагласност  на  финансијске  извештаје  Предузећа . 
Чланом  39. тачка  34. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , 
број  11/19) прописано  је  да  Скупштина  Града  разматра  и  усваја  годишње  извештаје  о  
раду  јавних  предузећа , установа  и  других  јавних  служби  чији  је  оснивач  или  већински  
власник  Град, и  друге ! извештаје  о  реализацији  пііанова  и  програма . 

Јавно  предузеће  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  доставило  је  
Градској  управи  за  спорт  и  омладину  Одлуку  Надзорног  одбора  о  усвајању  Извештаја  о  
реализацији  годишњег  Програма  пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад, Одлуку  Надзорног  одбора  о  усвајању  Финансијских  
извештаја  за  2021. годину  и  Олуку  Надзорног  одбора  о  усвајању  Извештаја  независног  
ревизора  о  ревизији  финансијских  извештаја  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину. 

У  извештајном  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2021. године, Јавно  
предузеће  ,,Спортски  и  гјословни  центар  Војводина  Нови  Сад  остварило  је  следеће  
финансијске  показатезЂе: 

-укупНи  приходи  за  2021. годину  који  су  планирани  у  износу  од  554.531.472,00 
динара  остварени  су  у  износу  од  512.616.229,83 динара, односно  92,44% у  односу  на  
планиране  приходе . У  структури  пословних  прихода  најзначајнији  су: 

• приход  по  основу  текућих  субвенција  у  износу  од  94.000.000,00 динара , 
• приходи  од  субве -іција  - по  основу  инвестиционих  активности  у  износу  од  

15.328.791,92 динара , 
• лриходи  од  закупа  лословног  простора  у  износу  од  187.064.668,05 динара, 
• приходи  од  закупа  спортског  простора  у  износу  од  138.490.562,78 динара, 
• приходи  од  закупа  за  маркетинг  3.896.538,87 динара, 
• приходи  од  закупа  за  културу  у  износу  од  2.104.333,90 динара  и  
• приходи  д  продатих  улазница  у  износу  од  30.951.741,63 динара. 

значајно  учешће  у  приходима  имају  приходи  по  основу  текућих  субвенција  у  
износу  од  94.000.000,00 динара, а  који  су  реализовани  по  основу  Програма  економског  
опоравка  од  настаnе  штете  успед  смањеног  прихода  као  последица  епидемије  заразне  



болести  СОVІ D-19 у  Републици  Србији , Јавног  Предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  
Војводина  Нови  Сад  а  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  45/21) и  
приходи  од  закупа  који  остварни  у  износу  од  362.507.845,23 динара. 

-укупНи  расходи  за  2021. годину  који  су  планирани  у  износу  од  554.378.888,00 
динара, остварени  су  у  износу  :Од  572.956.341 ,45 динара  што, односно  1 О3,35% у  односу  
на  планиране  расходе. . 

У  структури  пословних  асхода  најзначајнији  су: 
• трошкови  електричне  енергије  у  износу  од  75.096.734,26 динара , 
• трошкови  топлотне  енергије  у  износу  од  42.802.383,39 динара, 
• трошкови  утрошее  воде  у  износу  од  22.392.109,22 динара, 

• трошкови  зараа : и  накнаде  зарада  (бруто  ј ) у  износу  од  143.517.017,94 
динара, 

• трошкови  доприноса  на  зараде  и  накнаде  на  терет  послодавца  у  износу  од  
23.863.375,29 динара , 

• трошкови  осталих  личних  расхода  и  накнада  у  износу  од  15.218.600,39 
динара,

ј  

• трошков  услуге  бдркавања  у  износу  од  29.200!619,38 динара, 
• трошкови  амортизације  у  износу  од  49.822.822,50 динара  
• трошкови  пореза  на  имовину  у  износу  од  26.324.23а,72 динара, 
• трошкови  камата  у  износу  од  10.795.017,48 динара. 

На  основу  укупно  оствреих  прихода  и  расхода  у  2021. години, Предузеће  је  
остварило  губитак  у  : износу  од  60.340.111,62 динара, који  се  умањују  за  одложене  
пореске  приходе  периода  у  износу  од  452.437.232,73 динара  (последица  различитог  
обрачуна  пореске  и  рачуноводствене  амортизације ) што  даје  нето  добитак  у  износу  од  
392.097.121,11 динара. 

По  основу  укидања  ревлоризационих  резерви  остварен  је  добитак  у  износу  од  
630.548,02 динара, јер  је  извршено  расходовање  основних  средстава , па  се  укидају  
ревалоризационе  резерве  за  свако  основно  средство  које  је  предмет  расхода  или  
м  ањ  ка. 

У  Финансијским  извештајима  за  2021. годину  исказан  је  губитак  ранијих  година  у  
износу  од  1.030.391.257,42 динара  

Одлуком  о  Прграму  ивбстиционих  активности  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  
пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 59/20, 23/21 и  45/21) ппанирана  су  средства  из  буіјета  Града  Новог  Сада  за  
капиталне  субвенције  у  износу  од  360.000.000,00 динара  (извор  финансирања  01) и  из  
буіјета  Аутономне  јіокрајине  Војводине  за  2021. годину  - капиталне  субвенције  у  износу  
од  2.801.472,00 динара  (извор : финансирања  07). Из  средстава  буџета  Града  Новог  
Сада  реализовано  је  239.445.500,00 динара  и  то  за : 



реконструкцију  постројења  за  припрему  базенске  воде  затворених  и  отвореног  
базена  ЈП  ,,Спортски  и  пословНи  центар  Војводина  Нови  Сад, 

- радове  на  поставњању  пнеуматске  хале, реконструкција  и  санација  
постојећих  објеката  и  технолошке  опреме  на  СЦ  ,,Сајмиште , 
реконструкціју  потојења  за  припрему  базенске  воде  малог  базена  ЈП  
Спортски  и  лослові-пі  центар  Војводина  Нови  Сад  и  
набавку  платформи  и  стартних  блокова  за  олимпијски  базен. 

Из  средстава  буџета  Аутономне  покрајине  Војводине  реализовано  је  
2.796.000,00 динара  за  санацију  кошаркашког  терена  Сц  ,,Сајмиште . 

Планирани  износ  инвестиционих  активности  из  капиталних  субвенција  из  Буџета  
Републике  Србије  за  2021. годину  је  износио  30.000.000,оо  динара, а  реализација  је  
померена  за  2022. годину  и  односи  се  на  санација  плаже  отвореног  базена  са  
трибинским  простором . 

Из  сопствених  средстава  реализовано  је  33.361.000,00 динара . 
Набавњена  је  опрема  од  ТОНС-а  (инфо  центар  и  тезге) без  надокнаде  у  

вредности  од  6.859.878,51 динара. 
На  дан  31. децембра  2021. године  кредитна  задуженост  Предузећа  износиnа  је  

13.558.957,69 динара  (позајмице  од  правних  лица). 
Програмом  посповања  Јавног  предузеће  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  

Нови  Сад  планирано  је  151 запослених , а  на  дан  31.12.2021. године  укупан  број  
запослених  је  154, од  чега  tзб  запослених  на  неодређено  време,13 запослених  на  
одређено  време  и  4 зпослена  којима  мирују  права  и  обавезе  која  се  стичу  на  раду  и  по  
основу  рада  за  време  трајања  јавне  функције  и  1 запослени  на  неплаћеном  одсуству. 

На  основу  свега  изнетог  предлаже  се  Скупштини  да  усвоји  предложени  Закњучак  
о  усвајању  Извештаја  о  реализацији  Програма  пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  
и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину  са  Финансијским  извештајима  
Јавног  предузећа  ,,Сп6ртскии  јіословни  центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину. 

Нови  Сад, 15. април  2022. године  

 

Віастимир  Мастиловић  



ЈГі  Спортски  и  пословни  центар  
Војводина  
НовиСад  
Број : 1190-3 
Дана: 28.03.2022. тодине  
НовиСад  

На  основу  чзгаиа  13. став  1. тачка  5. Одлуке  о  усклађивању  Одлукс  о  организовању  Радне  
организације  Спортски  и  пословни  центар  ,,Војводина  у  оснивању  као  јавног  прсдузсћа  
(,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада  број  47/16) и  члана  36. став  1. тачка  5. Статута  Јавног  
предузећа  ,,Спортски  и  пословНи  центар  Војводина  Нови  Сад  дел. број  6918 од  11.10.2016. 

године, Надзорни  одбор  Јавног  прсдузсћа  ,,Спортски  и  гіословни  цеитар  Војводина  Нови  
Сад, на  161. седн•ици  одржапој  28.03.2022. годинс, доноси  

ОДЛУкУ  

І  Надзорни  одбор  Јавнот  предузећа  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, 
усваја  Извсштај  о  реализацији  Програма  пословања  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад  за  2021. годину. 

ІГ  Извештај  се  доставња  Скупштини  Града  Новог  Сада  ради  давања  сагласности. 

ПРЕДСБДНИК  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  
:.. Јн ttt  

\. :4gз Qфр  Цвијовић  



ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈи  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ  
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і. општи  подлци  
Одлуку  о  изградњи  ЈП  іСпортског  и  послоВНог  центра  Војводина  Нови  Сад  донела  је  

Скупштина  Град  Новог  Сада  12.04. 1978. године  поводом  прихватања  кандидатуре  Новог  
Сада  за  оргаштзовање  36. Светског  првенства  у  стоном  тенису. 

На  простору  на  коме  је  изграђен  Центар  тада  су  се  налазизги  мини  индустријска  зока  и  
фабрика  каблова  Новкабел  којаје  због  ширења  града  и  изградње  центра  преселена  на  другу  
локацију. 

Главни  извођач  радова  био  је  новосадски  Неимар  а  дозвола  за  изградњу  објекга  
добијенаје  17.04.1979. године. 

До  априла  198 1. године  изграђени  су  најнеопходнији  садржаји  у  делу  објекга  А  + Б  који  
су  створили  услове  и  омогућили  одрісавање  Светског  првенства  у  стоном  тенису  CHEHC 8 1 Іі..  

Скупштина  општине  Нови  Сад  1991. године  доноси  Одлуку  којом  радна  организација  у  
оснивању  постајс  Јавно  предузеће  ?ІСПОРТСКИ  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  са  п.о. 
Мотиви  оснивања  Јавног  прсдузећа  садржани  су  у  образложењу  предлога  Одлуке  о  оснивању  
Јавног  предузећа, а  то  су: Јавно  предузеће  се  оснива  ради  остварења  интереса  и  nотребе  града  
да  има  спортскс  дворане, дворане  за  приредбе  и  манифестације , да  има  базене  и  клизалишта, 
да  тиме  нуди  и  обезбеђује  својим  посетиоцима  одговарајући  стандард, садржај  здравог  живота  
у  најширем  смислу, а  која  се  финансирају  симбиозом  лепог  и  корисног  са  тржиштем  - тако  
што  закуп  пословног  простора  ради  тсрцијалних  делатности  у  супер  модерном  амбијенту  
обезбеђује  основни  капитал  за  одржавање  објекга  и  обртна  средства  за  остале  делатности . 

Одлуком  о  оснивању  Скуппітина  је  у  саставни  део  Предузећа  уврстила  и  С.Ц. 
tСајмиште1  у  чијем  саставу  су: спортска  хала, аутоматска  четворостазна  куглана  отворени  
базени, отворени  спортски  терени, две  монтажвс  хале  за  тенис  и  терени  за  мали  фудбал  и  
кошарку. 

Седиште  Предузећаје  у  Новом  Саду, улица  Сутјеска  2. 

Правни  поло)І(ај  н  статус  Предузећа  регулисан  је  актом  о  оснивању  и  .Статутом. 
Последње  измене  акта  о  оснивању, ради  усаглашавања  са  новим  Законом  о  јавним  
предузећима , извршене  су  у  току  2016. године. 

Основна  делатност  Предузећаје  делатност  спортских  објеката. Поред  наведене  основне  
делатности  Предузеће  обавња  и  друге  делатности  н  послове  који  доприносе  ефикаснијем  и  
рационалнијем  пословању  и  то: 

- остале  забавне  и  рекреативне  делатности  

- спортско  и  рекреативно  образовање  

- изнајмњивање  неісреткина  
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА  СТРУКТУРА  - ШЕМА  ЗА  2021. годиНу  
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ТЕХНОЛОГИЈА  

Председник  Надзорног  одбора : 
- Миломир  Цвијовић ; бр.решења  022-1/2021-18-1 од  0Ѕ.02.2021.год. 

Чланови  Надзорног  одбора  
- Бранко  Стојановић ; бр.решења  022- 1/202 1-6-1 од  28.02.202 1. и  
- )Кењко  Веселиновић ; бр.решења  022-1/20 16-287-1 од  18. 1 1.20 16.год. 

директор : 
- драган  Милић; бр.решења  66-1/2021-25- І  од  08.02.2021. године . 

З. ОПШТА  ОЦЕНА  ПОСЛОВАЊА  ЗА  2021. ГОДИј{У  

Оцена  резултата  п0сл0вана  за  јапуар  децембар  2021.годіІпе  

Нето  добитак  од  391.610.139,03 динара  представња  одложене  пореске  приходе  периода  
у  износу  од  452.437.232,73 динара  умањене  за  губитак  из  редовног  пословања  у  износу  од  
60.827.093,70 динара. Одложени  порески  приходи  периода  су  резултат  различитих  
амортизација  за  рачуноводствене  и  пореске  сврхе. 
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Нераспоређена  добит  по  основу  укидања  ревалоризационих  резерви  по  основу  расхода  
и  мањкова  опреме  износи  630.548,02 динара . 

Укупни  приходи  остварени  су  у  износу  од  512.129.247,75 динара, што  у  односу  на  
планиране  приходе  за  2021. годину  значи  реализацију  од  92,35%. 

Укупни  расходи  остварени  су  у  износу  од  572.956.341,45 динара, што  у  односу  на  
планиране  расходе  за  2021. годину  значи  реализацију  од  1О3,35%. 

Ијјвестициопе  активпости  

Планирани  износ  инвестиционих  ајаивности  и3 калиталних  субвенција  из  Буџета  
Града  Новог  Сада  за  2021. годину  је  износио  340.000 хињада  динара, а  реализовано  је  239.442 
хињаде  динара. 

Планирани  износ  инвестиционих  активности  из  капиталних  субвенција  из  Буцета  АП  
Војводина  за  2021. годину  је  износио  2.801 хињада  динара, а  реализовано  је  2.796 хиња,ца  
динара  за  санацију  кошаркаuіког  терена  СЦ  ,,Сајмиште . 

Гјланирани  износ  инвестиционих  аіnивности  из  капиталних  субвенција  из  Буџета  
Републике  Србије  за  2021. годину  је  износио  30.000 хињада  диuара, а  реализацијаје  померена  
за  2022. годину  (санација  плаже  отвореног  базена  са  трибинским  простором). 

ј4з  сопствених  средстава  реализованоје  33.361 хињада  динара. 

Начин  финапсирања  

Предузеће  се  финансира  из  сопствених  извора, путем  капиталних  субвенција  и  осталих  
прихода  из  Буџета  Града  и  Буџета  РС. 

Управњање  ризицима  

Оснивач  и  Предузеће  аіпивно  раде  на  мерама  финаксијске  консолидације . Само  
заједничким  снагама  могуће  је  обезбедити  стратегију  која  ће  утицати  на  добро  пословање  
предузећа  у  обавњању  делатности  од  општег  интереса. 

4. РЕАЈШЗОВААНЛ  ФИЗHЧЕИ  ОБHМ  АКТиВНОСТИ  ЗА  2021. ГОДјШУ  

Служба  спорта  

У  2021. години  су  били  на  располагању  корисницима  Јавног  предузећа и  
пословни  центар  ВојводинаНови  Сад  следећи  спортски  простори: велика, мала  и  ледена  
дворана, рвачка  сала, адаптирани  магацин  за  бокс, отворени  базени, осмостазна  куглана, 
стонотениска , бокс  и  џудо  дворана, простор  за  спортске  аіnивности, четворостазна  кугЈіана, 
отворени  терени, ваздушно  стрелиште  С.ц. Сајмијпте ,  хала  ,,БИНС  и  Центар  за  мале  
сгіортове . 

Поред  спортских  организација , спортски  простори  се  користе, организовано  и  
индивидуално  путем  издавања  спортских  простора  фирмама  и  осталим  заинтересованим , 
организовањем  разноврсних  едукатнвних  и  рекреативних  програма, као  и  путем  организацuје  
грађанских  смена  на  отвореним  базенима  и  у  леденој  дворани. 

Спортски  простори  Јавног  предузећа и  nословни  центар  Војводина  Нови  
Сад, у  2021. години, су  коришћени  укупно  33.521 сати. 
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Због  услова  КОЈС  Јавно  предузеће  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  
пружа  и  стручних  кадрова  са  којима  располаже  у  2021. години  су  се  у  Центру  одржали  
значајни  спортски  догађаји : 
- 3. фебруара  у  Малој  дворани  се  одиграо  квалификациони  меч  за  Првенстно  Европе  у  фуцалу, 
- 
у  псриоду  11-14 фебруар  одржанје  ј(УП  Радивијс  Кораћ  у  Малој  и  Великој  дворапи , 

- 
у  іісриоду  10-1 1 април  одржан  јс  прсд  ОЛпМГІИјСКИ  квајги (ј)икациони  турнир  у  басксту  ЗхЗ  у  

Малој  двораі  ги , 

у  псриоду  6-9 мај  y MaJі Oj двраі iи  јс  ()дрЖа!iО  ћі)ј )ОгІСКО  КЈІГІСКО  пI)Іс1гсІЂО  у  СІОІІОГсІІНСу  за  
жснс. 

-,,Спригіф  (ј)сст  такміічсњс  y nnecy О.држаііојс  15. маја  у  Maѕіoj двораііи . 

- 
у  псриоду  б-9јун  Одржаі-гје  ,,фсстивал  одбојкс  у  Веѕіикој  дворани, 

- у  периоду  Г  4-2 1 август  одржан  je FІBA U 16 Challenger y Великој  дворани, 

- 10. Међународни  турнир  у  ритмичкој  гимнастици  - Трофеј  Новог  Сада  202 1 одржан  је  25- 26 
септембра  у  Великој  дворани  и  

- Међународни  Турнир  Великана  у  одбојције  одржан  24-26 ссптембрау  Малој  дворани. 
- 13. и  14. новембра  202 1. године  у  Малој  и  Великој  дворани  одржана  је  Еуријада , такмичење  
студената , 

- 05. дсцембра  2021. одр)каноје  меј)ународно  такмичењс  у  плесу  у  Малој  дворани , 

- од  јо. до  ј  2. децембра  202 І . годиј-је  у  стонотеі-іиској  двораі-іи  одржано  је  коло  женске  Лиге  
шаниона  у  сто i-јом  тенису, 

- 15. децембра  2021. године  у  Великој  дворани  одиграuаје  утакмица  Лиге  шампиона  у  одбојци  
измсђу  ОК  Војнодине  и  ок  3енит, 
- 24. децембру  2021. године  одр)каi-іоје  такмичење  у  ултимет  фајту  под  називом  ,,Сербиан  
бапле  цхампионсхип  у  Великој  дворани , 

- ,,Новогодишњи  турнир  у  стоном  тенису  одржан  је  ј  i. и  12. децембара  202 1. године  у  Малој  
дворани , 

- У  децембру  је  одиграn ,,дневников  турнир  у  малом  фудбалу  у  Малој  дворани  и  
- од  24. до  26. децембра  2021. годијге  одр)канје  ,,Фсстивал  одбојке  у  Великој  дворани. 

Служба  марстннга  и  Јултуре  

Служба  маркетинга  и  културе  реализује  у  сарадњи  са  осталим  службама  програме  у  
свим  просторима  Центра: концерте , забавне, балетске , позорипіне  и  дечијС  представе . 
Сарадници  залослени  на  пословима  конгресног  туризма, поред  послова  везаних  за  
реализацију  лрограма  презентација , промоција , семинара , конгреса , саветовања , трибина, 
лицитација  и  сл. одржавају  старе  и  успоставњају  новс  контакте  и  сарадњи  са  различитим  
установама , организацијама , удружењима , агенциј  ама  и  др. 

Служба  поСловног  простора  

Приход  од  фактурисања  закупа  гјословног  простора  је  један  од  најзначајнијих  за  
функционисање  прСдузећа  и  остварује  се  на  бази  важећих  уговора  закњучених  са  закупцима  
пословног  простора  и  пројектованог  раста  индекса  пОтрошачких  цена. Трснутна  попуњеност  
капацитета  пословног  простора  износи  94,7%. 

б  



Највећи  закупци  су: Универехпорт, Пхоених  цаффе, ЈП  Пошта  Србије, Војвођанска  
баика  оТп  гроуп, ДМ  дрогерие  маркет  и  Лиллу  дрогсрие. 

5. ФИНАНСИЈСКИ  ПОКАЗАТЕЈІ,И  ЗА  2021. гоДину  

5.1 Биланс  стаіа  па  дан  31.12.2021. године  - план  и  реализација  

у  хињадама  динара  

руПарајуна. 
рачун  ПОЗИЦИЈА  АОП  И  З  Н  О  С  

План  2021. Реализациј 2021. 
2 3 4 5 

АКТИВА  
0 А. УЛИСАНИ  А  иЕУПЛЛЋЕНИ  КЛПИТАЛ  001 

Б.СТАЛјІА  ИМОЕИИЛ  (000З+ОО1О+0019+0024+0034) 002 7.016.669 6.918.873 

l. ІІEMATEPuJAnHA ИМОВиНА  
( ОО4+ООО5+О0О6+О0О7+0008+00О9)_ 003 1 404 477 

ОјОидеоој 9 Т . Улагањауразвој  004 
011, 012 и  део  

019 
2. Ковцесије, патегги, лицевце, робпе  и  услужіІе  марке, 
софтвеи  остала  права  005 918 477 

0јзидеоо l9 3. Гудвил  006 
014 и  део  019 4. Остала  нематеријална  имовина  007 306 0 
015 идеоО l9 5. Нематеријалнаимовинауприпреми  008 180 0 
016 и  део  019 6. Аванси  за  немагерију  иМоВину  009 

2 11. НЕКРЕТН IІвЕ, nOCnOJEІbA u OflPEMA (0011+ 0012+ 
0О I3+00І 4+ О0I5+ ООб +0017+0018) 010 7 014 184 

. . . 
6 917338 

020,021 и  
деоО29 I. Земњиште  011 

022 и  део  029 2. Грађевијјскн  објеісги  0 і 2 3.809.450 3.818.451 
023 и  део  029 3. ПостроІења  и  опрема  013 62.786 67.990 
024 идео 029 4. Инвестиционе  некретнине  0 ј 4 3.021.94g 3.02L948 
025 и  дес  029 5. Остале  некретнине, постројења  и  опрема  015 
026 и  део  029 6. Некретмине, постLојења  И  опрема  у  припреми  016 120.000 
027 и  део  029 7. Улагања  на  туЂим  некрстни tіама, постројењима  н  опреми  017 
028 и  део  029 8. Аванси  за  пскретниве, постројења  и  опрему  018 8.949 

З  111. БІ{ОЛОЈЈЈјл  СI ЕДСГВЛ  (0020 + 002! + 0022 + 0023) 019 
030,031 и  
део  039 

ј . Шуме  и  вишегодишњи  засади  020 

032 и  део  039 2. OcuootІo стадо  021 
037 и  део  039 3. Биолошка  средстпа  у  припреми  022 
038 в  део  039 4. Аванси  за  бноло tuка  средства  023 

4 047 О  . Осј!М  іv. дугогочни  ФННЛј IСІ{ЈСјОІ  ПЛЛСМЛHИ  0025 + 0026 
+ 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) * 

040и  део  049 ј . Учешћу  капиталу  зависннх  прав tіих  лица  025 

04 I и  део  049 
2. Учешћа  у  капиталу  придружених  прапних  лица  и  
за  едничким  подухватима  026 

042 и  део  049 
3. Учешћа  у  капиталу  осталих  правних  лица  и  друге  хартије  од  
оедности сположиве  зајродају  

027 

део 043,део  
4. думрочни  пласмани  Магичним  И  заоисним  правним  лицнма  028 

044049 
5. дугороч tіи  пласмани  осталим  повезаним  правним  лицима  029 

део  045 и  део  
049 

, дугорочни  пласмаНи  у  земњи  030 

део  045 и  део  
049 

7. дугорочііи  пласмани  у  иностранству  031 

046 и  део  049 8. Хартије  од  вредности  које  држе  до  доспећа  032 
048 и  део  049 9. Остали  дугорочни  финансјјјски  пласмаuи  033 1.08 l і  .058 

V. ДУГОРОЧј IЛ  ПОТРАЖИВМІА  (0035 + 0036 + 0037 + 0038 
+ 034 

7 



Јо  О 1. Потраживања  од  мітгичног  и  зависііих  првних  лица 035 
05! идео 059 2. Пораживања  од  осталих  попезаних  лица 036 
052 и  део  059 3. Гіотраживања  по  основу  пQодајенаробми  кредит  037 

4. Потраживања  за  гіродају  по  угворима  о  финансијском  
лизингу  

054 и  лсо  059 5 Пм-раживаІіа  іі o основу  јсмс-і -ва  
055 И  ЈLсО  059 6. Cnopііa u сумі.ива  Ііотражи (мња  

05 6 и  дсо  05 9 7 Oc-і an a ду  г -о  рО  i і  і  a і  і  оіра  ж  и  naі  i,a 

-
28 В. ОДЛОЖЕНА  ПОіЕСІСЛ  СіЕДСТвЛ  

Г  ОБТјІІД  НМОІН -ГНд  (00 і4 - і - 005! + 0059 + іј060 - і - ()0(, І  + 0062 + 

(Ј 06 ј  -L- 0069 0070) 
- іC:ііі ca І І _ (A.JІіІXE (О (І 45 - О0-І(Ј  - і - ШІ17 - іНі4( - (ј (і49 - 0050) 

І 0 . Ma і cpujan, рсіісрвіііі  _ іс _1 іоuјі _ і na і  H с i ітаіі  u ііііei і - і  і1 ј  
2. І  І eJ іo ііpііі cІіa јЈројІЈјш _цјја  іІ  іі eJ і oііpііі cііc cііyrc 

- ј  2 3 Готовјј  іі poualіo;(u - - 

-
!З ;4. Роба

-
048 30 

- І 5. Стална  cpenc і ua і  І a І eі  і;cІ  І a ііроЈ Lај  и 049 - 

- 15 Ј6. Плаћени  аванси  зазалихе  и  услуге  050 2957  
- ! јІ . І1ОТРЛ (І1ВАЊА  І1O OCІ-!OBY ПРОДЛЈЕ  (0052 + 0053 + 0054 

+ 05) 45 000 48 204 -

0056+0057+0058) - ---------------------------------- --------------_- ...............- 

200 н  дсо  2О9 І  . Куоциуземли - міггичнаизависНагіравНа  лица — --------------------052 

053 и  део  059 038 

039 
040 

Н  

042 

0 ј3 

0-14 

0<5 

71030 

10.53(1 

ј  0. 500 

105.229 

8.8 І  
767 

046 
047 

201 и  део  209 
202 и  дсо  209 
203 И  1(СО  209 
204 и  део  209 

i 205 и  део  209 
26 ј  лео  209 

21 
22 

236 

2Зосіјі  236 іі  
237 

230 и  дсо  239 

23] идео 239 

L232 н  дсо  239 
233 и  дсо  239 
234, 235, 238 
н  део  239 

24 
27 

28 ocііі  288 

88 

30 

- 0О  

-
30] 
302 
303 - 

3 04 

305 
306 
309 
зі  

047 ј  237 
32 

053 
054 
055  

056 45.000 48.204 
05 7 
058 
059 
060 1.500 1.278 

330 

2. КупциуИностраііству - тичиаизависцраоца  
3. Куоци  у  земл,и  - остала  повезаіта  правпа  лица  
4. Кујіци  у  иностраіістоу  остала  повсзана   праона  ---ца - - - 

5 Купци   у  земли  
6 Купциуииостранс -піу --  - 
7. Остала  потражипања  rІ o ocііoііy продаје - 
ІіІ . ПОТРАЖІ -ІІЗАІј ,Л  1-13 СпЕЦІ -іФІ-ј tјННХ  ПОСЛОВА  
ј  ДРУГА  гјотрлжј lвді f,А  

ІН L(ДІІОСТг -ј  ІсгОЗ  БІ -ІЈјЛПС  УСјјЕХА  
(і)і-тІјА lјСј-ІЈСКА  СјіДСТІ1А  kOJA СЕ  ВІЕдІІУЈУ  пО  ФЕF

06 І  

ј јСјАТІСОІОч  ј-ј  і -І  (І  1-1 і-І  A І  ІСј -јЈСІСј -І  ГІЈј .- Сг -IА  J І  і -і  (0063 + 0064
062 

0066 +  0067) 
(. Краткорочііи  кредити  и  пласмаіји  матичиа  и  зависна  
пви  
2. Краткоро tіви  кредити  н  јіласмаЕіи  - остала  повезаііа  правіа  

3. Кріггкqрочнн  крсдитиизіјмопиуземњ 065 
4. Краткорочііи  крсднти  и  зајмопи  у  иііостранству  

5 Ос-ГаЈіи  крвткорочпм  іјіні  іаііСијск u  лјіас.мави  

іі . rOTOBI-Іі-і CІ C І I EІCІH І BAJІІ(!іІІ -І  H готові -ІІј  
\ јІІ . ПОрј(ЗІІА  ДОДАТУіH ЕДНОСТ  
ІX. AICTHBІ-ІA віЕгІЕІІСКЛ  РЛЗГFЛІјІІ1ІЕІГ,4 

Д. УЈСУП I-ІА  АІСјІ -ІВЛ  = nOCnOBI-ІA Нг-іОВ1-Іј-ІЛ  (0001 + 0002 + 

0042  + 004 
Г). ВЛНБІ-ЈЛЛІІСјІА  nІCTІ-І BA 

[І ACuBA 
А.КЛјІНТЛЈІ(0402+04іІ --0412+0413+04і4+04і5--04І6+04і7 
+0420.-0421)~0=(0071-0424--044І -0442) 
і . OCHOBі-ІH ІCAIІіITnn (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 

0409 + 0410)  

і. Акцијски  капитал  
. УделидрушТавасограііиІеІіоћі  одговqрііоіііћу  
3. Улози

- - 

4. државіiикапитаЈі - 

5.друuЈтвеііи  кагiнтаЈІ  
б 3адЈ)ужіІиудеЈіи  

-- - 

јlремија  
8. Остали  осіјові-іі- кіlгіитал  
іІ. УПHСАI-ІІІ  А  ІІЕУГIЛЛћЕІ-і l-І  јСАПі-і 1АЛ  
іІІ . OTіCyHJі,E!І E COFІCrBEHE АКЦИЈЕ

-- - 

ју. РЕЗЕРВІ( 
УРЕВАЛОрИЗАЦИОІІЕ  гЕ3ЕіВЕ  HO ОСІІОВУ  
ІЕВАЈЈОРИЗАЦІІЈЕ  І  јЕгIАТЕГІ-ІЈАЛі-Іі( І-IMOBі -Іі -І E, 
HEkPETHH І-ІA, ПОСТгОЈЕЊА  ГІ  OnFEME 

063 

064 

066 

70 

Н  

067 

068
-

1.500 33.16 
069 - -- 762 
070 12.500 9.972 

07! ! 7.087.699 7.024.102 

072 

0401 5.252.702 5.671.55ј  

0402 1.172,184 1.172.184 

0403 
0404 
0405 
0406 І . І 7 і .867 !. І 71.867 
0407 
0408 
0409 
0410 3 І 7 317 
0јјј  
04)2 
0413 1.050 ј .050 

0414 5.135. І 52 5. І 35.980 

33 ocіі (u 330 

уІ. Ј-ІЕРЕАЛј-ІЗОВЛНН  ДОБ!ІЦј-І  пО  осі-іојw XAFTHJA Од  
ВРі(ДНОСГИ  Н  дFУГі-ІХ  ІCOMflOІІІ(ІІTH OCTAnOr 
СВЕОБУХВЛТНОГ  ІЕЗУЛТЛТЛ  (потражііа  свлда  рачуііа  ірупс  зз  04 15 

всјім  330) - - -- 
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33 осіім  330 

УІІ. ИЕРЕЛЛИЗОВЛІ -ІН  гуици  ПО  ОСНОВУ  ХЛІТИЈА  од  
ВјЕДІјОСТИ  H ДРУГИХ  КОМОЈІЕПТН  ОСГАЛОГ  
СВЕОБУХВЛТНОГ  РЕЗУЛТАТЛ  (дуговІіа  садда  рачуііа  rpyrіe зз  
осіім  330) 

0416 

34 VІІІ. НЕРАСПОРЕЂЕниДОБИТАІ ( (0418+ 0419) 0417 708 453.068 
340 І . Нераспоренидобитакравијих  година  0418 55! 
341 2. Иераспоређенидобитактекућегодине  0419 157 453.068 

ІX. УtІЕШЋЕ  1 Е3 ПРАВА  КОјІТРОЛЕ  0420 
35 
350 
351 

Х. ГУЕиТАІ( (0422 + 0423) 042 I 1.056.392 1.090.731 
І , Губнтак  ранијих  годкна  0422 1.056.392 1.030.391 
2. губитактекугіе  годинс  0423 60.340 
Б. ДУГОРОтНА  РЕЗЕРВИСЛј bЛ  И  ОБАВЕЗЕ  (U425 + 0432) 0424 16.760 18.313 

40 Х. ДУГОРОЧнА  РЕЗЕРВИСАЊА  (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 
+ 0431) 0425 

400 І. Резервисања  затрошковеу  гараптном  року  0426 
401 2. Резервисања  затрошкове  обііавј&ања  природних  богатстава  0427 
403 3. Резервисањазатроідкове  реструктурирања  0428 
404 4. Fезервисања  за  накнаде  и  друго  бенефицие  запослсних  0429 
405 5. Резервисања  за  трршкове  судскнх  спорова  0430 

402 и  409 6. Осталадугорочна  резервисања  0431 

41 11. дУГОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 
+ 0438+0439+04) 0432 16 760 

. 
18 313 

410 ј . Обавезе  које  се  могу  конвертовати  у  капитал  0433 
41 ј Ј2. 
412 

Обавезс  пјема  матичним  и  зависним  правним  лицима  0434 
Обавезе  премаосталим  повезаним  правним  лицима  ,. 0435 

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

0436 

414 5. Дугорочни  крсдити  и  замови  у  земі&и  0437 
415 
416 

6. горрчииредити  и  зајмоаи  у  иностранству_ 0438 
7. Обавезе  по  основу  финансијског  лизннга  0439 

419 8. Остале  дугoрочне  обавезе  0440 16.760 18.3 13 
498 В. ОДЛОЖЕНЕ  ПОРЕСІ(Е  ОЕАВЕЗЕ  0441 921.815 469.37Ѕ  

42 до  49 (оеІјм  
498)  

42 

Г. ј(РЛТКОРОЧт-IЕ  ОГАВЕЗЕ  (0443 + 0450 + 045! + 0459 + 0460 + 
046 + 0462) 

ЛА42 
ј.. 

°nT A ојu..•22 ОТ4 
OU .8 0 

І. КІЛГI(ОРОЧНЕ  ФјјІІАј -јСHЈСКЕ  ОБАВЕЗЕ  (0444 + 0445 + 0446 
+0447+0448+0449) . 5 

420 І . l(раткоррчни  крити  од  магичннх  и  зависних  правних  лица  0444 
42! 2. І(рІгікорочни  крелити  од  осталих  ловезаних  правних  лица  0445 
422 3. Краткорочни  кредити  и  зјмови  у  земі&и  0446 0 13.559 
423 4. І( аткорочни  крцити  и  зајмови  у  иностранству  0447 

427 

424, 425, 426 
429 

Г 430 

5. Обавезе  по  основу  сталних  средстава  и  средстава  
пословања  намењених  продаји  0448 

6. Остале  краткорочне  (јіинаіјсијсі(е  обаоезе  

ІІ. flPІ-іMn)EtІ H АВЛИСН,ДЕГІОЗНТИ  1-1 t(АУЦI-ІЈЕ  

0449 

0450 5.000 1.804 

43 430 ltІ. ОБЛВЕЗЕ  ИЗ  ЛОСЛОВАІ bА  (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 
+ 0457 + 04,) 045 І  137 415 

. 
167 264 

43 І  l. ј,обавлачи  - матична  и  зависна  правна  лица  у  земл.и  0452 
432 2. до6авлачц  - матична  и  зависна  правна  лица  у  иностранству  0453 
433 3. добаві&ачи  - остала  повсзаuа  правна  лица  у  земі&и  0454 
434 4. добавл.ачи  - остала  повезана  праона  лица  у  иностранству  0455 
435 
436 
439 

5. добавл.ачи  у  земі&и  0456 136.078 166.029 
6. Добаві&ачи  у  иностансгву  0457 
7. Остале  обавезе  из  гіословања  0458 1.337 1.235 

44, 45 а  46 1V. OCTnnE І(rATkOFOtІІ-І E ОБЛВЕЗЕ  0459 33.747 31.509 
47 У. Ог,АВЕЗВ  пО  основу  ПОІЕЗЛ  НЛдОДАТУ  вјЕДІІОСТ  0460 • 4.500 

332 48 уІ. ОБЛВВЗЕ  34 ОСТЛЛЕ  ПОРЕЗЕ,дОпРиіЈОСЕ  1-1 ДГУГЕ  
)І(EHІ-І E 0461 

. 
28 000 

49 ОСІјМ  498 VІ I. rІACHBHA nPEMEІІCІcn РАЗГРЛНИЧЕЊЛ  0462 687.760 570.392 
д. ГУБИТЛј( ИЗНАД  BHCHHE kAіІІ-ІTAnA (0412 + 0416 + 0421 - 
0420 0417 04І5 0414 04і3 04І1 0402)~0=(0441+0424+ 
0442-0071)~0 

0463 

89 
Ђ.УI(УПІјЛ  ПЛСНВЛ  (0424 + 0442 + 044! + 0401 - 0463) ~ 0  0464 7.087.699 7.024.102 
Е. ВЛнБИлЛј-ІСНЛ  ПЛСј,јВЛ  0465 

До  одступања  на  позицији  Аоп  0016 Некретнине, постројења  и  опрема  у  припреми  је  
дошло  због  не  реализације  Пројекгно  техиичке  документације  за  доградњу  и  реконструкц-ију  
објекта. 
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І  іГ  
[)а  І ј  

5.2 Ennaііc усіiеха  - плап  и  реализацпја  

І  () И 1 T І  .і  j\ 

2 

• iІPІ  ІXO(I і  і  јз  іІДОІlіјОГ  ПОСЈјО iiАјІіА  
бОДоб5I  

у  хлајnіма  Jn іііapa 

IІ  4 іІ  () C 

іlna іі І cajііі ja іііі  
2021. ји 2021. 

3 4 5 

до  одступања  на  позицији  АОП  0450 Краткорочни  кредити  и  зајмови  у  земњи  је  дошло  - 

из  разлога  немогућности  враћања  позајмица  од  правних  пица. 
до  одступања  на  позицији  АОП  0461 је  дошло  из  раздога  неизмирења  обавеза  пореза  на  

имовину. 

oeІІ Nі  62 н  бзјл. послојніи  ппiхо,ці i (1002 + 1009 + 1016 + 1017) І OO І 541.531 
• • !!ј  д!Q ОД Е (100з+1 100 QQ7100) 

- 

і . Приходи  од  прОдаје  робе  матичним  и  зависним  гіравним  јіицима  На  
- 

600 домаћсм  тржипјту  
2. Прнходи  од  ііродас  робс  матнчііим  и  зависиим  ііравііим  јіицима  на  

60! иИостраііом  трисишту  
3. Гіриходи  од  гіродајс  робе  остајіим  rІ OHCЗaHHM ізраННим  лицима  ііa 

02 домаhсмтржигјјту  
4. прнходи  од  Ііј)одајс  робс  осталим  Новезаиим  лравііим  лицима  ііa 

бОЗилосграномтржипІту  
6

- 
5 Прнходи  цд  продје  робе  ііa домаћем  тржинју  

605 ....риход  9 
ii. прјјходјі  од  ІјРОДЛЈЕ  ІІРОНЗНОДА  П  УСЛУІА  

61 (1010 + і oіі 1012 + 1013 +1014 + 1015)
- 

. П  риходи  од  і  іродаје  іірои3 вода  и  ycnyra мa і u і  і uM и  завИсі  іим  лраізі  јим  
Оіиідір

•.... •.._ ......._  

2. Приходи  од  лродаје  производа  и  услуга  матичиим  и  зависііим  праввим  
лнцима  іІa иносгравомтржіш ... --•••-----••  
3. Приходи  од  rіродајс  ізроизвода  и  услуга  остаіим  повезаним  ггравним  

6l2 лицима  ііадомаћсм  тржишту 1012 
4. ]Чриходи  од  лродајс  производа  и  услуга  осталим  поаезаним  правним  

613 лицвма  ііa нііосіраііомтрЖвілу - 1013 
614 5. I1риходи  од  лродаје  производа  и  устуга  ііалогіаћсм  тржи nјту І 014 

5 ... Приходи  сдародајсготових  ііроизводаиуслуга  ! і  илоСтраномтржишту  !9і5 . 

471.837 

1011 

--------- —. ............ 

64 !iј  ПРИХОДИОДПРЕМИЈА , суБвј:НЦИЈА  дОТАЦиЈЛ г-і /1 ИЈ  
65 .V дРУГипОСЛОВНИГТРИХОдИ - ј Q!7 

СХОд!Іі!ЗРЕДОВј!ОГІЈОСЛОIЗ..і bA
-. 

50 до  55, 62 іі  і;. послоізпјі  јсходи  (іОх 9— 1020 - 1021 + 1022 + јО23 + і 024 + 1025 + 1026 
63 + 1027+ 1(128+ іО29)0 1018 
50 ј . НАЅЛВјјА  ВРЕДІ -јОСТ  ПРО). АтЕ  РОЅЕ 1019 
62 iі . приходи   од  АКТиВИРАЊА  УЧИНАКА  И  РОЅЕ  1020 

111. ПОВЕЋАHЈЕ  ВРЕДНОСТИ  ЗАЛИХА  НЕДОВРШЕНИХ  И  ГОТОВИХ  
630 ПРОИ3ВОЈд  И  НЕДОВРШЕНИХ  УСЛУгА  1021 

Іv СМАЊЕІ bЕ  ВРЕДНОСТГ-і  ЗАЛИХА  НЕдОвРШЕНИХ  И  гоТових  
пРоИзводиНЕдрвРшЕИИхУСлУГА

. ------------------------- ---------јQ. 
5 i осим  513 у. ТРОШКОВИ  МАТЕРИЈАЛА ] 023 

5 І 3 V..ТРОШКОВИ  ГОРИВА  И  ЕІІЕРГИЈЕ 1024 
2 VІІ . ІTOІ UkOBH ЗАРЛДА, НАКјјАДА  ЗА! дАИ  ОСТАЛИ  ЈІИIІНИ  РАСХОДИ І 025 

VјІј .ТРОШКОВИПРОИЗВОДНИХУСЈјУГА іО26 

тiQ РРРтџг- ------------------------------------------------------W27  
54 І  до  549 X. TPOLІJkOBu ДУГОРОЧНИХ  РЕЗЕРВИСАЊА 1028 

55 X І . НЕМАТЕРИЈАЈІНИ  ТРОIјјКОВИ 1029 

Г. HOCnOBІXu гуј;итлк  (1018 1001) ~ О  1031  

дФИпАiІсНјСкППРпход!І (То33+ І 038+]039) ---- 
66, осјтМ  662, i. (1)ТјГјАІІСГјЈСКН  јІРНХОДјІ  ОД  ilОВЕлІ-Іих  ЛпЦА  ІI ОСТАЛIј  

663 и 664 
- 
ФјІНАнСНЈСјСјт QдQ(0 + iОЗ5+ ІОЗб +1037) - 1033 

- Q !:. і i1ј0ки  приходн  од  матичних  и  зависНих  правііих  лица 1034 

иііансијски  приходи  одосталј  повезавих  правних  лица  1035 
3. Приходи  од  учешІіа  у  добитку  прндружених  правііих  јіица  и  заједиичких  

1030 7 

10 

1003 ј  

1004 

ј  005 

1006 
1007 
lО0 

- 

l 009 

1010 

53i 
....000 

541.524 

L 

19 
З6i50 

526.719 

12.680 15.273 
130.300 143.604 
190.976 95.162 
50.693 32.645 

66.45 492З  

88.137 92.805 

— 

54.882 
2.000  



662 
6694.Остали  финансијски  пиходи  1037 

11. іiриходи  од  КЛМАТА  (ОД  ТРЕЋиХ  ЛИЦА) ХО38 2 О00 906 

663 и  664 
Тп. ПОЗИТИВНЕ  КУРСНЕ  РАЗЛИКЕ  И  поЗитиВни  ЕФЕКТИ  ВАЛУТHЕ  
КЛАУЗУЛјПРЕМл  тРЕЋимлИЦијтА ) •1039 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ  рлсходи  (1041 + 1046 + 1047) 1040 б.4ОU 10.796 
56, осим  562, 
- 563  и  564 

560 
561 

и. Фј*ІАнСИЈСКи  РАСХОДИ  ИЗ  ОДНОСА  Сл  ПОВЕЗЛНИМ  nPABHHM 
ЛИЦјIМА  И  ОсТлли  ФИНАНСНЈСКИ  ІСХОдјі042 + 1043 + 1044 + 1045) Х041 
ј . Финансијски  расходи  из  односа  са  магичним  и  зависним  правним  
зтицима

. 

2. Финансијски  
1042 
1043 расходи  из  одвоса  са  осталим  појзезаним  правним  лицима  

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

566 и  569 4. Остали  (ј)инансијски  расходи  1045 
562 ј!. РАСХОДИКАМАТА (ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА ) 1046 6.400 10.795 

563 и  564 
ІІІ. HErATHBІ-ІE КУРСнЕ  РАЗЛИКЕ  гI НЕГАТјјВПи  ЕФЕКТH ВАЛУТгІЕ  
КЛАУЗУЛЕ  (ПРЕМА  ТРЕЂИМ  ЛHЦИМА  1047 
Е. ДОБИТАК  ИЗ  ФННАІ-ІСиРАП,А  (1032 - 1040) 1048 
ж. ГУБиТАК  ИЗ  ФИВАНСИРАЊА 4О - 1032) -1049 4.400  9.890 

683 и  685 
з. приходи  од  УСКЛАЂИВАЊА  ІЗРЕДНОСТИ  ОСТАЛЕ  ИМОВИНЕ  КОЈА  СЕ  ИСКАЗУЈЕ  по  ФЕР  ВРЕДнОСТИ  кроз  пИлАнС  УСПЕХА  ј  050 У  .000 .29-1 

583 и  585 
И. РАСХОДИ  Од  УСКЛАЂИВАЊА  ВРЕДНОСТИ  ОСТАЛЕ  ИМОВИНЕ  КОЈА  СЕ  ИСКАЗУЈЕ  по  ФЕР  ВРЕДНОСТИ  КРОЗ  БИЛАНС  УСПЕХА  1051 700 5.256 

67 и  68, осим  
683 и  685 ј  ОСТАЛИ  пРИхОдИ  1052 10.000 37.988 

57 и  58, осим  
583 и  585 К. ОСТАЛИ  РАСХОИ  1053 5.250 29.605 

..(ІОЗО IОзІно48 _ 1О49 +IО5О _ ІО5І + ІО52_ І 05ЗL 
Л. ДОБИТАК  l-ІЗ  РЕДОВНОГ  ПОСЛОВЛІБА  ПРЕ  ОПОРЕЗИВАа,А  

1054 657 ЈБ. ГУБиТАК  иЗРЕдОВІ -ІОГ  ПОСЛОВАјБА  ПІЕ  ОПОРЕЗИВАІБА  
(ІОЗI_IОЗО +1049_1048+1051_ ІО5О + јОЅЗ _1052) 1055 60.354 

69-59 

М. НЕТО  ДОБИТАК  ПОСЛОВЛЊА  КОЈЕ  СЕ  ОБУСТАВЛ)А, ЕФЕКТИ  
ПРОМЕНЕ  РАЧУІ-ІОВОДСТВЕПЕ  ЛОЛИИКЕ  И  ИСПРАВКА  ГРЕШАI(л  ИЗ  РлииЈих  ПЕРиОдА  1056 14 

59-69 

Н. НЕТО  ГУБИТАК  ПОСЛОВАЊА  КОЈЕ  СЕ  ОБУСТАВД,А, РАСХОДИ  ПРОМЕНЕ  
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ  ПОЛИТИКЕ  И  ИСПРАВкА  ГРЕшАкА  ИЗ  РАНИЈИХ  
ІІЕРИОДА  1057 500 
ІБ. ДОІИТАК  ІіІ E ОГјОРЕЗИВАјБА  (1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058 157 О
. ГУБІІТАІ( ПРЕ  ОПОРЕЗНВАІБА  (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1059  60.340 

721 
 n.пОРЕЗНАДОБИТАК  
і. flOPECKu РАСХОД  ПЕРНОДА  1060 

део  722 ІІ. О ОЖЕНН  ПОРЕСКИ  РАСХОДИ  ПЕРИОДА  1061 
Део  722 Hi. ОЛОжЕНи  ПОРЕСКН  ПРИХОДИ  ПЕРИОДА  1062 452.437 

723 R ИСПЛАЋЕНА  ЛИЧНА  ПРИМАЊА  ПОСЛОДАВЦА  І  063 
C. І-І ETO ДОБИТАІ( (1058 - 1059 - 1060- 1061+ 1062) 1064 Х57 392.097 

І. 
Т. НЕТО  ГУБИТАІ( (1059- 1058 + 1060 + 1061 - І062) 1065 
КЕТО  ДОБИТАК  КОЈИ  ПРИПАд  МАЊИНСКИМ  УЛАГАЧИМА  1066 

јј. НЕ] дQ ИТАК  КОЈИ  ПРИПАДА  ВЕЋИј-IСКОМ  ВЛАСНИКУ  1067 
ІІі. ЗАРАДА  ПО  АКЦИЈИ  
l. Освовна  зарада  ло  акцији  1068 

 2. Умањена  (разводњана) зарада   по  акцији  1069 

До  Одступања  на  позицији  Аоп  1040 финансијски  расходи  је  доніло  због  законских  
затезних  камата  према  добавњачима . 

До  Одступања  на  пОзицијама  АОП  1052 и  АОП  1053 дошло  је  због  устсхаивања  
вредности  некретнина, посТријења  и  опреме  којаје  резултат  процене  имОВине. 

Одложени  порески  приходи  периода  АОП  1062 су  резултат  различитих  амортизацнја  за  
рачуноводстпене  и  пореске  сврхе. 

11 



5,3 Фигіаііспјсіси  плап  

ПРНХОДІ4  
ОСТВАРЕПО  
ЗА  2020. 

г1лАјј  зл  
2021. 

ОСТВАРЕНО  
ЗА  2021. 

НІІДЕјСС  

4/2 4/3 

2 3 4 5 (, 

Трихолі i 10 0СіјОјіУ  іекуhнх  субвеЈЈј (нјп  263.000,000.ОО  94.000000.00 94,000.ООО.ОО  35.74 І  OO.O() 

јрнхоји  ј  10 OC ІІ O І!V yCJІ O І!JhCІ  iux )((i ј  hІ LL іјјЈі  7.54664 і  73 І  2.53 І  172.0(1 ј  5.328.7ОІ  92 203. 2 І  22,32 

ІІіиN())нІ 0)L І L ІК ‚L Ііі  29 І $926О ) .83 435000000.00 3 і 250?.845,23 22.93 83.51 

уј(УјІІі() јјОС,1 ІОВІІјј  јІРнХОДІ I 6.439.24З,6 54 ј  $3  ј  .472,9)) 47 1.836.547, ј  5 83,45 87.13 

(јН  І II.\ ІІ C ІІ ,І CKІІ  ІІІІІ XOJ(H 1.303.820,49 .< іІ ))).)нО).0() 9)16. ) 87,03 69.5)) 45,3 І  

OCTnJІ  ј.ј  ііP І  іхОдн 4.892.278,6 ј і O.000.000,O() 2 і  .035.465,03 429,97 2 І  )),35 

НРНХОДН  Од  УСіСЛАЂіјВЛјіЛ  (WИІОВІlіј L L185.290.О3 І  .000.000,00 18.243.3 ІЗ,72 ј  .539, ј  4 І .824,3З  

ЕФЕІСТИ  ј IРОМЕI]Е  РАЧ .ПОЛ . 11 
8 1. ( 3 ј 1 ,4  594.716,90 733,03 

ИСмГРЕшАкл  из  РАНИЈИХ  ГОДИIјА  

УјСУПНИ  пРихОди  572.901.764,10 554.531.472,00 512.616.229,83 89,48 92,44 

РлсхО  и  
ОСТвАІЕЈІО  
зл  2020. 

І Uі A ІІ  34 
2021. 

ОСТВАРЕНО  
ЗА  202!. 4/3 

1 2 3 4 5 6 

роінкови  ocі anor.ііarcpujana 5.882.668.7! )3,008,000,ОО  0,7<2.707,55 І 82,21 82,35 

Гроіпковu ropuііa u ciі cpruje 12 I .029.755,48 І  3О.ЗОО.ООО,ОО  143,604.4 І  7,95 І  18,65 І  І  0.2 І  

Гроuіковu јіеЈерііних  делова  645,3 І  ] .68 ! .465,000,00 І  . І  92.772,66 І  84,84 8 ј  .42 

Iрошкови  алага  и  инвсuтара  252.655,09 800,000,00 774.762,24 306,66 96,85 

Троіпкови  зарада,нак. зарада  и  осталu личјІи  расходи  182.063.732,89 І 90.976,4 јб,0О  і 95,161.874,3 І  І 07.19 ј 02, І 9 

Тропікови  траІісворгних  уелуга  1.492,247,53 І  .920.000,00 1.732.906,09 І  16,ІЗ  90,26 

Троіпкови  услугс  одркавап.а  ] і .768.491,17 45.468.472,00 29.200.619,38 248,13 64,22 

ТроиЈкови  рскламе  и  пр0вагашс  500.000,00 22 І . ІЗЗ,ОО  44,23 

Тропікови  осталНх  ycnyra I.І  10.444,40 2,805,оОО,()О  І  .490.395,07 І 34,22 53.13 

Іроііікови  а. ІОрТизације  94.263, 193,8 І  66. І 45.000,ОО  49.822.822,50 52.86 75,32 

iроІІкови  ІІенроиівојіЕіих  услуга  19.446.446,83 52.342,000,0О  53.845.346,38 276,89 І 02.87 

Троііікови  Нре.мије  осигура!І.а  6.834.2 І  1,44 5,500.000,00 6.985,051,00 <02,2 І  127,00 

Троііiкови  плагпог  промсІа  484.758,99 700.000,00 569,304,56 ! I 7,44 8 І  33 

Трошкови  чіаііариііа  37.500,00 50,000,00 34.500,00 92,00 69,00 

Троіпкови  порсза  26.648.517,31 27.000.000,00 28.750.927,22 І 07,89 106,48 

Трошкови  доприноса  140.595,29 700.000,00 877.620,08 624,22 125,37 

Остали  НематеријаЈІіІи  тропікови  І  .487.846,07 і  .845.000,00 І  .742.119,85 І  I 7,09 94,42 

УтСУі1НИ  HOCnOBІ-іu РАСХОДІI 473.588.376,74 541.524.888,00 526.7 ј 9.279,84 IІ I,22 97,27 

(І)ІIІIAHCHJCІC ІI РАСХОДН  17.204.344,82 6.400.000,00 10.796.079,07 62,75 168,69 

OCTAJІІІ  РАСХОДИ  9.279.322,58 5.250.000,00 12.652.135,90 136,35 240,99 

РАСХОДІ4 ПООСНІ4ВУОБЕЗ ILИМОВИІІЕ  
26.308.847,01 700.000,00 22.208.0)6,74 84,4! 3.172,57 

3.485.667,40 

529.866.558,55 

500.000,00 

554.374.888,00 

580.829,90 16,66 

108,јЗ  

116,17 

У((УП(ІІІ  РлсХОД1,І  572.956.341,45 

6О.340.111,62 

ІОЗ,35 

ОСІВАРЕВИ  ГУБиТАІС  

ОСТВАРЕНА  ДОБИТ  43.035.205,55 156.584,00 0,00 0,00 
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+29% % одступања  рсализације  у  односу  на  реализацију  претходне  rодине  

-23% % одступања  реапизације  у  односу  на  реализацију  претходне  године  

Укупна  JІMOBHІІa План  6.843.618 6.784.124 7.087.699 

Реализација  6.843.618 6.768.799 7.024.102 

% одсјупања  реализације  од  
плана  0% 0% -1% 

% одсіулања  реализације  у  односу  на  реализацију  претходне  године  

Пословнв  ПІІХОдИ  522.500 578.450 541.531 План  

Реализација  436.849 565.440 488.789 

% одсіупања  реализације  од  
ллана  -16% -2% - l 0% 

- 14% 

Пословнп  расходи  620.25 1 502.618 541.524 Пл  ан  

Реализација  618.157 473.589 543.671 

% одсіупања  реализације  од  
плана  0% -6% +0% 

+ 15% 

ОДЛОЖЕНИ  ПОРЕСКИПРИХОДИ  ПЕРИОДА  7.125.261,53ј  452.437.232,73 6.349,76 
НЕТО  ГУБИТАК  
пЕТОДОБИТАК  50.160.467,08 Х56.584,О0 392.097ј2,11 781,69 250.406,89 

Нераспоређени  добитак  из  2021. године  у  иЗнОсу  ОД  453.067.780,75 динара, губитак  и3 
редовног  пословања  у  износу  од  60.340.111,62 динара  и  губитак  ранијих  година  у  износу  од  
1.030.391.257,42 динара  остају  непокривени  у  складу  са  Законом  о  привредним  друштвима  
(,,Службени  гласник  рс  бр  36/11, 99/11 и  83/14 -др.  закон) дО  доношења  одлуке  о  расподели  
добити  и  покрићу  губитка. 

У  струкгури  расхода  најзначајнију  ставку  чине: 
-трошкови  бруто  Ј  зарада  у  износу  143.517.017,94 динара  
-ТрошкоВи  доприноса  на  зараде  на  терет  послодавца  у  износу  23.863.375,29 динара  
-троіпкови  горива  и  енергије  износе  143.604.417,95 динара  
-трошкоВи  камата  у  износу  од  10.795.017,48 динара  
-трошкови  пореза  на  имовину  износе  26.324.238,72 динара  
-трошкови  амортизације  у  износу  од  49.822.822,50 динара  

Прпказ  лланпраних  н  реалпзованих  ПОСЛОВцЈЈХ  показатела  

2019. 
година  

2020. 
годива  

2021. 
година  

Укупни  калитал  План  5.282.420 5.296.073 5.252.702 

Рсализација  5.227.842 5.278.001 5.67 l .551 

% одсіупања  реализацијс  од  
плана  -1% 0% +8% 

% одсіупања  реализације  у  односу  на  реализацију  прстходне  године  .- +1% +7% 
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+85% +21% 

- -15]% 

План -97.75 I 75.832 

Реализација -181.308 91.851 

% одстугзања  реалнзације  оД  
плана  

% одсзупања  реализашіје  у  односу  Hd реајіизацнју  гіретход Fіе  године  

План  Број  запосленпх  на  дајј  31.12. 

Просе tіјіа  ІІ CTO зарада  План  

Реализација  

ј  % одступања  реализацј -іје  од  
плаиа  

- ј  3728 

49 68.232 157 

50. 60 392.097 

ј -Істо  рсзултат Плаи  

Ре  ајј  јзаі  ј  а  

% ОДСТу  іај  ј.а  реа : ј  Lјја  LI І  і j e ojі  
јјл  а  ја  

% одстуііања  реаліјзацнје  у  одјјосу  ііa реаліјзацнју  гіретходііе  іоді -јјіе  

Реализација  

% одступања  реајіизације  од  
плаиа  

% одсіупања  реализације  у  односу  на  реализацнју  претходгіе  годнііе  

% одступања  реализације  у  односу  і-rі  реализацију  претходне  године  

-232 9К% - -26% -249643% 

-144% -L-6$2% 

44.98! 

45.683 

-4-2% 

56.466 56.355 

55.276 57.680 

-2% +2% 

+2]% 

план 2440 - :2 L 
Реализација ј  8.909 42.354 284.629 

% одсіупања  реализације  од  
плана  

Иввестііцнје  

% одсіупања  реализације  у  одјіосу  на  реализацију  претходне  године 4 -

- 
+!24% 

Просе tіна  нето  зарада  = збир  свих  исплаГіених  нето  зарада  у  години  / 12 / број  запосле Fіих  

2019. година  
рсализација  

2020. година  
реал  иза  циј  а  

2021. годнна  
реализација  

EBІTDA -45.796 154.502 278 

- ROA 
- 0,74 5,58 

ROE 0,95 6,91 

Оператипнј -і  новчани  ток -79.0t5 164.776 268.752 

дуг  / капитал  30,74 22,65 13,79 

Ликвидност  17,81 34,32 31,94 

% зарада  у  пословн uм  приходима  67,17 32,2 39,93 
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153 158 151 

154 152 156 

- ј % -1% -1-2% 

+ І % 

[Јословни  резултат  7 

-54.882 

-784129% 

-160% 

-24% -7% - -24% 



000 динара  

Стање  на  дан  
31.12.2019. 

Стање  на  дан  
31.12.2020. 

Стање  на  дан  
31.12.2021. 

•Кредитно  задужење  без  гаранције  државе  118.578 15.115 13.559 

Кредитно  задужење  еа  гаранцијом  државе  

Укупнокредитнозадужење  118.578 15.115 13.559 

000 динара  

2019. година  2020. година  2021. година  

Субвенције  

План  15.100 269.450 454.000 

Пренето  12.170 269.408 333.443 

Реализовано  12.170 269.408 333.443 

Остали  приходи  из  
буцета  

План  35.000 32.801 

Пренето  34.748 32.796 

Реализовано  4.123 34.660 11.745 

Укупно  приходи  из  
буцета  

план  19223 304.450 486.801 

Пренето  12.170 304.156 366.239 

Реализовано  16.293 304.068 345.188 

НАПОМЕНА: 
EBITDA (Earnіngѕ  before Iііtereѕt, Taxeѕ, Deprecіatіon and Атогtіzаtіоп) лрсдставла  добитак  прсдузећа  пре  
опорезивања  који  се  добија  када  се  одузму  само  оперативни  трошкови, а  без  исклучивања  тро tдкова  камате  и  
амортизације . Рачуна  се  тако  што  се  добитак/губитак  пре  опорезивања  коригује  за  расходе  камата  и  
амортизацију. 
ROA (Return on Aѕѕetѕ) - Стопа  гіриноса  средстава  рачуна  се  тако  што  се  (нето  добит  / укупна  средства ) * 100 
ROE (Return on Equі ty) - Стопа  приноса  капитала  рачуна  се  тако  што  се  (нето  добит  / капитал)* 100 
Оперативни  новчани  ток .. новчани  ток  из  пословних  активности  
Дуг! капитал  лредставња  однос  укупног  дуга  (лугорочна  резервисања  и  обавезе, одложене  пореске  обавезе  и  
краткорочне  обавезе), и  капитајіа  (укупна  ставка  из  пасиве  биланса  стања) * I 00. 
Ликвидност  представња  однос  (обртна  средства  / краткорочне  обавезе)*  I 00. 
% зарада  у  пословним  приходима  - (Трошкови  зарада, накнада  зарада  и  остали  лични  расходu / пословни  
приходи)* 100 

5.4 Извештај  о  токовима  готовиие  - плап  и  реализација  
у  хиладама  динара  

ПОЗИЦИЈА  АоП  и  з  н  о  с  
• •

• Птан  2021. Реализација  2021. 
л. токови  готошіні  нз  посјјовних  АкТиВноСги  
1. Прнливи  готовине  из  пословних  атппвјјости  (1 до  3) 3001 913.801 791.484 
1. Піодаја  и  примњени  авајси  3002 5.000 758 
2. Примњене  камате  из  ПословНих  аiсгuвuости  3003 2.000 140 
3. Остали  п,иливи  из  редовног  пословања  3004 906.801 79D.586 
11. Одлјјви  готовііие  из  пословилх  ајnивности  (1 до  5) 3005 505.846 522.732 
1. Исплате  добавлачима  и  дати  аваиси  3006 246.384 29•1 .770 
2. 3араде, накнаде  зарада  и  остали  личнирасходи  3007 190.962 185:579 
3. Плаћенс  каматс  3008 5.000 L284 
4. Порез  на  добитак  3009 
5. Одливи  по  основу  осталих  јавних  прихода  3010 63.500 4409.9 
ііl. Нето рил tів  готовине  из  лословиих  аіnивностн  (1-П) 3011 407.955 268.752 
јУ. Нето  одлнв  готовине  из  пословних  Пктивпости  (П-I) 3012 
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246.817 

216.817 

246.8 і 7 

1.5О0 12.874 

- 
1.633 

79ј .484 
77І .182 
20.302 

- 

33 176 

І 626 

(.633 
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Пренето  из  
буџет  

Реазпизовано  
202! 

ІГ. TOKOBH rOTOBHHE HЗ  AKTІ-ІBUOCTH ІјІІВЕСТиРЛЊА  
І. Пиливи  готовинс  и3 актіјвіјости  іінвсстірања  (1 до  5) 3013 
l. Продаја  акција  и  удела  (него  іриливкј  3014 
2. Продаја  иематсриІа,пне  имовинс , вскретнина , гlостројења , 
опреме  и  биолошких  средстава ј  -- 
3. Остали  фј-iгіајјсијски  взЕаСмај -ји  (јіето  іірј-вінвіі ) 3016 
4 

. 
Ilј) ј  М  јі ј  ј  С  камагС  и _ј  Н  јСІИ  ј) ј  0 Сі _и  И  ј  І)С  СГН  pі t і  І,ІІ - 3 0 7 

- 5 ПрнмЈбеІІС  зіні,идсј  јдС  3 0 ј  8 
11. ОДЈнјПјІ  г01.оі)іііје  lі jHtCrііііі OCTІ јііјі3есЈјІрІ)ІбІІ  ( і  до  3) 3<) ј  9 392.840 

- kyrloі luuІі  ІІІ(lnjіt u ујLСЈІП  ( ІІ C І O O]І nІііІ H) 3020 
2_ Кјіоііінј  ІІС. ІаІСрІІјіІЈІІС  ІіІ O ІІІІІІ C_ ІІСk ј )СІІіІІІІЈі . ІІоСІрОјСІІН . 

-
ј 392 Ѕ 10 

( ІІpC І C ІІ  ОІІОЈІОјІВ(ІІЈ  СрСјСІЈІІІН  

3. І )C ІІJ І H іјіјі }јІНІСјІЈСј (Н І JІІІC. ІІІІІІІ ( іІ C І o OJHІІІ }ІІІ ) 3<)22 
іІІ . Іі e і o іІ j)іlзІіііf І nronіІі je Ііі  іі k ііІі3 іІ OCT іІ іlііІCC І  јіј ) І)ібі) (1-11) 3023 
ј . ј  јсто  0дЛіІВ  гоЈовiјјјс  IІ j ІІјСјјівјјостј , ІіІіііССТІІј )ііібіі  (іІ -і) 
н. іОконјј  rO і OHіі HE јіз  Ak ііІ BHOC] іІ  (јјј llлјјсјјјјј)Л  
ј . ПріізііівІі  готовјјјје 13 іlіcrіііІіі oCl іі  (jіllliіііі C іі juііііІ  ( І  до  5) 

3024 - 392840 

3025 

-- 
2 дурроLІнИ  кредити  (јіето  іірнлнви) 3027 
3. Кртроіикрдити  (Нсто  npu іu і u) 3028 

4.0сталсдугорочнеобавезе  
5. Осталекрагкорочнеобавсзс  

_ . ____ 

ІІ. Одліјві f готові,нс  ііз  віспјв,јостіј  фііііаіісіірвњіі (1 до 6) 3031 — 15.115 
- Откуп  сопстоених  aKuuja іі  удела  — 3032 — 

2 угорочникредити ( дливи) 3033 -- 
3. КраткорОчіІИкрсдиТн  (одливн) 

,, , 
3034 15.] 15 

4 Осталс  обавезс  (одливн) - 3035 
5. Фиііаnсијски  ЈІИЗИІІГ ] 3036 

6. ucnnahene зінвидсіізtс  3037 
- Т  І  I І-Гето  npІІn Іііj roToBіі  јјС  јІ 3 а  кгіі  вііости  фјј  ІІП  нСНј)В  јба  (1- Г  і ) 303 8 — 
: і v. јlето  одліјв  готовііііе  јјз  .пісг,івјјостіі  фјјіјвіісіјјјајба (ІІ-І ) 3039 15ЛІ5 - 
СВЕГЛ  і1ИГЛІіВ  ГОТОВјјІјЕ  (3001 + 3013 + 3025) 3025/3039 3040 913.801 

LД. СВЕГЛ  ОДЈјНВ  готовипЕ (3005+3019+3031) 3031/3039 3041 913.801 
Т,. НЕТО  ПГИЛНВ  ГОтОВ1ІНЕ  (3040 308!) 3042 
Е. НЕТО  ОДЛHВ  rOTOBHІі E (3041 - 3040) 3043 
. ГОТОВНІ-ІЛНАПОЧЕТКУ  ОјГЛчуІ -іСісОггјЕFИццЛ  3044 -_  
Ж. ПО3І!ТНВіјі  КУГСІ!ЕІWЗЛИІ(Е  HО  ОСјјОВУ  [ІРЕРЛЧУјІЛ  
ГОТОВј-IІІЕ  3045 

!І. і IErnTIІ Hі -І E јОРСіјЕ  ІWUіІ -І l(E 110 ОСІ-ГОВУ  ІІРЕРЛЧУІІЛ  
rOTOBІііі E 
ј. готовјјјјл  јјл  јсјлју  ОБілГ iу lіСјсОГ  [іЕіІІОДл  (3042-3043 : 
;+3044+3045-3Оіб) 3047 І  500 

5.5 Ценовііа  стратегвја  

Блементи  за  целовито  сагледавање  политике  цене  услуга  садржани  су  у  Одлуци  о  
утврђивању  цена  услуга  Јавног  предузећа  ,,Сиортски  и  пословј-ји  центар  Војводина  ј-јови  Сад  
коју  је  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  гјословни  центар Нови  Сад  
донео  на  30. седници  одржаној  5. септембра  2014. године, на  коју  је  сагласност  дало  Градско  
веће  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  60/14) и  Правилника  о  
условима  и  поступісу  давајБа  у  закуп  пословuог  простора  у  ЈП  Спортски  и  пословни  центар  
Војводина  у  ком  се  налазе  цене  закупа  пословог  простора . 

5.6 Субвеііције  - nnaіі  n реалпзацпја  

 

у  динарима  
Индекс  

реализација 0 l.0 ј .- 
31.12.! 

2021 лјан 0l.0 І.- 
31.12.2021. 

Неутрошено  

  



Субвенције  

2 3 4(2-3) 5 

454.000.ООQОО  333.442.50Q00 333.442.500,00 0.00 73,45 

Остали  приходи  
из  буџета* 

32.80L472,0О  32.796.000,00 L745.ООQОО  21.051.000,00 35,81 

УКУПНО  486.80L472,00 366.238.500,00 345.187.500,00 2L051 .000,00 70,91 

Напомена: Средства  у  износу  оД  21.051.000,00 ће  се  реализовати  у  2022. години. Анексом  1! Уговора  
401-00-00159/1/2021-08 од  15.03.2021. године  продуженје  рок  за  завршетак  пројекта . 

На  основу  Одлуке  о  програму  економског  опоравка  од  настале  штете  услед  смањеног  прихода  
као  последица  епидемије  заразне  болести  COVID - 19 у  Републици  Србији  ЈП ,, Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад  број  бб-1/2021-681-ј  од  19.10.2021.године  пренета  су  средства  у  износу  од  
94.000.000,00 динара, све  у  цињу  обезбеђења  услова  за  несметан  рад  Предузећа. 

б. ПОЈШТиКА  ЗАРАДА  И  ЗАпОШЈЈАВАЊА  

Остварени  износ  за  трошкове  зарада  у  2021. години  у  бруто  І  износу  је  
143 .5 17.0 17,94 динара  и  У  складу  је  са  планираном  масом  зарада  за  202 1. годину. 

Трошкови  накнаде  члановима  Надзорног  одбора  износе  1.415.094,48 динара. 
Скулппина  Града  Новог  Садаје  на  ХУјјј  седници  од  21. јуна  2013. године  донела  

3аклучак  број  020-4/2013-24/а-ј, којим  се  утврђује  висина  накнада  за  рад  чланова  
Надзорног  одбора. Председнику  и  члановима  Надзорног  одбора, утврђује  се  месечна  
накнада  у  нето  износу  од  25.000 динара. 

На  почетку  2021. године  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  
је  имало  152 запослених . На  дан. 3 1. 12.202 1. године  предузеће  има  154 запослена. 

По  квалификационој  сгруктури  највећи  број  захтослених  је  са  средњом  стручном  
спремом  и  изноои  56 запослсних  лица, а  најмањи  број  је  са  висококвалификованом  
стручном  спремом  и  износи  2 запослена. По  старосној  структури  у  2021. години  највећи  
број  запослених  је  било  у  грули  од  50-60 година  и  броји  61 запослених . У  структури  
запослених  по  дужини  стажа  у  радном  односу  највише  запослених  лица  има  са  стажом  
преко  35 година, и  броји  по  28 запослених . 

ЈП  ,,Спортски  и•  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  функционишс  кроз  пет  
сектора: Сектор  за  економско-финапсијске  послове, Сектор  за  спорт, Сектор  за  техничке  
послове  , Ссктор  за  правне  и  опіііте  лослове  и  Сектор  за  културу  и  маркстинг. 

динамика  затіошлавања  

Р. бр. Основ  одлива(пријсма  кіідровн  
запослс iіих  - 

Р. бр. ОСнОВ  одлмвајпрвјема  кадрова  
Б[)ој  

запослсііих  

Стоп,с  јіа  дан  31.12.2020. годинс  148 Стаibе  на  дан  30.06.2021. годинс  153 

ОДЛИВ  кадрова  у  псриоду  
0ј.01..-31.03.2021. 7 

Одлив  ісадрова  у  псриоду  
01.07.-З0.09.2021. 5 

1. Споразумни  прсстанак  радног  одноа  і . По  сили  закона  
2. Престанак  функције  директора  , 2. Разрешен.е  
3. Истек  рада  на  одређено  време  7 3.  Истек  умпора  на  одређено  ізреме  4 
4.  Пензија  по  сили  закона  4. Споразумпи  прсстанак  panііOr односа  

Пријсм  кадрова  у  ПСј)ИОДУ  
01.01.-31.0З.2021. 

7 
гlријем  кадровп  у  периоду  
01.07.-З0.09.2021. 

І . Пријсм  на  неодређено  време  3 l. І-ја  одређсно  време  З  

17 



Број  
запосле l іх  

148 

Именовање  
Пријем  на  одреІено  време  

Стајјс  на  дан  31.03.2021. годинс 148 

Осјоіз  оДл  іјвајн  ријсма  кадроіза  

Стање  На  дајј  ЗІ ,03.2021. јодјјјјс  
ОДлпв  ісадрова  у  nepііony 
01.04.-30.06.202 I. 
( ІІІ1)оСј  1)1 ІІC І  јЗјІјІІ  

1СІСІ( yІІІІOpІІ  ІІІІ .(реІ)(_ ІІ () ІІ j)CMC 

j) іJCІІ  кад  pOіJa У  і  ef) ііojy 
0 ј  .04-30.06.202 І . 
ПрІ1јем  Іја  іІеодј)еј)оНо  Вј)СМС  - 

Прнјем  на  одрсђсно  времс  

Стањс  нв  дан  30.06.2021. године  

Стање  на  дан  30.09.2021. године 151 

Ерој  

заізосјІејііјх  

3. 

•) 

4 

8 

Р. бр. Основ  одлііва /првјема  ісадровп  

Стаіbе  na nn іІ  30.09.2021. годІ,іІе 151 
ОДЈІІІј  і( дј)ОИП  у  псрііоду  

З - 01.10.-31.12.2021. 10 
І IC І CІ( vІ oІІoj)a ІІП  ()j(pC І )C ІІ() ІІр( ІС 8 

3 2. l pe\І uІІyІ) З(ІІІ OCJ І CІІІІ  

3 І  І CІ  ІЈГПјСІІ () ()Ј (СуСГІІО  

Пј) іІЈС  ІСадроІ%а  у  ііОрІІОдУ  
(Н.I0.-3ј .12.2021. 

. ПрІ  І jCІ.І  І  І a І  ІеодрсђеІ  І O врем  е
•

i 
ГрuјсN Наодр )еІІо Іреме  

153 [ L J Стање  на  дан  31.12.2021. годи ,је 149 

Напомена : за  4 радника  мирују  права  и  обавезе  која  се  стичу  ua раду  и  по  основу  рада  за  време  трајањајавне  
функције, а  і  радН u І( је  оа  неплаhеном  одсуству  n OІііі  ce іте  ІІалазе  у  149 звпосленв . 

Трошкови  запослеиих  
у  диНарима  

Р• 

І . 

Троші(овіі  запослеІ f ііх  

- 

Маса  ј-ГЕТО  зарада  (зарада  по  одбитку  
притІада ,уhих  пореза  и  дојріuіоса  натерет  
запосленог) 

Реалнзацнја  
01.01.- 

100.647.816 

ПлаІј  за  
ОІ.ОЗІ.І 2.2О2І . 

[ 

ј 04.451.734 

. 
РеаліІзацијп  

)21  

ИІІдекс  
реаліІзација  

01.01.-
З12202l ј  
nnaІі  01.01.. 
31.12.2021. 

103.824.976 99,40 

Маса  БРУТО  ј  зарада  ( арада  са  гІригІадајућим  
2. ПОСЗОМ  и  доприІіосима  іІ a геретзапослепог ) 139.435.389 145.071.853 43.517.018 98,93 

----------------------------- --- ----------------------- --.. ---------- --- 

Маса  БРУТО  2 зарада  (зарада  са  ііриііадајућим  
З.

- 
ПОрСЗОМ  и  доприпосима  ІІаІерет  посдодапца ) 162.649.425 169226.316 167.380.393 98,91 

Број  заІІОСЈјСІІиХ  ПО  кадропској  свидеицији  - 
4. УЈ(УПІ-јО  148 ј 5 ј  І 49 98,68 

4.1. - на  uеодређено  време  ІЗЗ  136 136 100,00 

4.2. - на  одређено  премс  15 ј 5 13 86,67 

5 I-јакііаде  по  уговору  оделу  0 135.000 135.000 100,00 

6 Број  прималаца  І-Іак. ПО ГОВО о  делу  0 l l 100,00 

7 ј-Іакнаде  по  ауторским  угоиорима  

-

8 Број  прималаца  гІаІ(аІ -Іде  Іі o ауторсl(им  уговорнма  

НакІІаде  rІ O yroaopy o гІривремеІ -ІИМ  и  
9 Повремсним  пословима  3.790.216 4.000.000 І  1.012.786 275,32 

Број  ПрималаІІа  накнадс  гјо  уговору  о  
10 ПрuвремеЕІнм  и  ПоВремеІІиМ  пословима  7 12 20 166,67 

------------ -•••--------•--•---•----- ----------•••-•- ------------ 

Накнаде  (ј)изичким  ЈІИцНМа  по  основу  осгалих  
I уговора  

Број  ориМалаца  накаііде  По  Ocі-ІODy осгалих  
12 угоаора  

l З  Накнаде  ІјІановима куПВІтнІІС  

-

4 Број  члаЕІова  скупштине  

[8 



15 

16 

Наканде  члановима  надзор tіог  одбора  1.336.478 L4I5ЛОО  1.415.094 100,00 

Бројчланованадзорногодбора  3 3 3 100,00 

17 Превоз  запослејјих  на  посао  и  са  посла  5.293.703 5.600.000 5.277.8 I l 94,25 

18 Дневнице  на  службеном  оучу  72.470 100.000 164.898 164!90 

19 Пакнаде  трошкова  на  службеном  nyіy 100.000 470 ,47 

20 Опіремниназаодлазаку  пензију  ј .093.463 1.500.ООО  613.858 40,92 

21 Број  прималаца  3 5 2 40,00 

22 Јубиларне  иаграле  677.685 1.100.000 1.043.422 94,86 

23 Број  прималаца  6 15 15 100,00 

24 Смештај  и  исхрана  На  терену  

25 Поuоћ  радницима  и  породици  радника  439.893 700.000 577.054 82,44 

26 Стнпендије  

27 
Остале  накнаде  трошкова  запосленима  и  осталим  
([жзичким  лицима  416.400 600.000 554.200 92,37 

28 
Соладарна  помоћ  рали  ублажавања  неповоњног  
магеријалногположајазапослених  6.268.200 6.500.000 6.986.889 107,49 

Струкіура  запослених  по  секторима /организационим  јединицама  

Ред  
uu 
број  

CeІcrop/ ОрганизационаједиІІица  
Број  

систематизованих  
радних  места  

Број  
извршил  

аца  

Број  запослених  
по  кадровској  
евиденцији  

Број  залослених  
на  неодређено  

време  

Број  
запослених  на  
одређеио  време  

l 

2 

3 

4 

Канцеларијадиректора  7 8 7 5 2 

Секгор  за  економско.фин.послове  

LСеІсгор  за  техничке  nослове  
23 34 29 24 5 

34 63 46 45 

Секмр  за  правне  и  опu те  послове  15 32 27 24 3 

5 Секторзаспо1п  15 47 34 33 і  
6 јСекторзакулчуру  и  маркетинг  11 14 11 10 

УКУј)НО: 105 198 154 Х41 ј 13 

Квалифитсациона  струіпура  

Брј  загіослених  - план  31.12.2021. Број  запослеІІих  31.12.2021. 
5 І  52 
і g lg 

2 
55 56 
23 23 
23 0 
0 3 

151 154 

ГедНиброј Опис  
всс  

 2 ВС   
3 ВкВ  
4 ССС  
5 јсв  
б nіc  

УкуПно  

Староспа  струкіура  

реднн број! 
1 

Опис  БјојзапослеНих - ппаН 3 ј .ј 2.202I.  
ј  

Бојзапослених 3l.12.2021.  
2 до  30 годнна  

2 3Одо 4Огодијiа  22 24 
3 4Одо 5О  43 44 
4 ЅОдобО  61 61 
5 Преіо  60 24 23 

УКУПНО  151 154 
Просечна  старосг  49,73 49,28 
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СТЛРОЗЛПОСЛЕіји ј-/ОВОЗАПОСЛЕЈ -1и ГЈОСЛОВОДСТВО  

:а  бруго  І  
зdраи  

npoce ІІІ a 
зарад.І  

бј)ОІ  

зa ііocneІі  
ux 

Іаса  бруго  
І  

просеііа  
- зареаІ  

бј)Ој  

запосл  
eііііx 

іІПа  
бруто  І  
зарада  

проссчііа  
зарада  

број  
залослс  

ІІі IX 

а iаса  
оруго  l 
зарада  

npocc іІІa 

865.607 80.718 145 11.654.039 80.373 І  75.520 75.520 ј  136049 І 36049 

.311299 76А23 146 11.09986 - 76.026 І  75384 75.384 І  36049 136049 

.66Ѕ.0 І 9 78.838 І 46 І  І  .454674 78.457 l 77.297 77.297 І  І 36049 136049 

.576674 77696 46 іІ .334.заg 77.633 2 ІОб.238 53.119 І  І 3б049 136049 

74&378 78,323 46 ј  L46752 7&539 3 45.578 48.526 36049 136049 

195.125 79707 ј 4611679.742 - 79998 6 379.335 63.223 І  136049 136049 

ј 35424 79.838 145 І  І  .524.188 79.477 6 475 188 79 98 І  І 36049 136049 

200036 80263 145 - 11.587.366 79.9 І 3 6 476.622 79437 І  136049 136049 

.јОЗ.551 80.156 44 I ј 491516 79.809 6 474.987 79165 І  І 36049 І 36049 

0 іО5 79550 -45 Н.46544 79.073 - 5 45І 2 82 І 02 36049 136049 

.178.647 8 І .73-- 43 І l.6 І 8603 - 81249 5 423.995 84.799 і  136049 136049 

.522.152 84.04! 143 Іј .939.880 83496 5 446223 89245 І  136049 136049 

.517.018 138.317.556 3.566.880 ј  .632.582 

79.775 145 11.526.463 79.504 4 1.188.960 73.918 1 ІЗб.049 

І l 

ІІ  

12 

ј 2 

- 12 

12 

І 2 

12 

12 

l4 

І  ѕo 

- УКУЛ IјО  
ІЕАЛИЗл  
цијА  
2023.

зај lопlејј  
,јх  

ј - 
147 

11 І 48 

148 

і  49 

І 50 

53 

52 

І 52 

І 51 

І  5 І  

l 49 

ј  49 

ІІІ  

jv 

v 

VІ  

vІІ  

уІІј  

јХ  

х  

ХІ  

Xl І  
УКУјіІ-ІО  
јЗРОСЕК  

По  времсііу  у  раДјІом  одііосу  

L гллгллг: 
- д  ГОДјјНЛ  

• 2
•

5до I0 : 
3 ІОДОј 5

• 

4 . ј 5до 2о  
5 20 д025 
6 25доЗО

• 

7 30w35 
8 ііј)сNо  35 

УКУПІІО  

По  ІІOJIy 

і L Л 2  22О2ј. 
-- 

15 16 
20 2! 
14 14 
22 23 
26 25 
23 22 
28 2$ 

151 ј 54 

Редни  
број  ОГIИС  . 

Број  запослених  - 
план 3 і .12.2021. 

ПЛ fl(IfI 
- . 

Број  запослених реализација  
3 І . ј 2.2021. 

-ј  

Број  надан  - 
планЗ l.122021. 

Број  надан-реализација  
ЗІ .12.2021. 

Myі.іііcu 118 118 3 З  

L 2 Жејјсісн  33 36 
УКУnНО  IЅ1 154 3 3 

Маса  за  зајадс, број  запослеііпх  іі  ГІРОСеЧІІа  зарада  по  месецпма  за  2021. годплу  - рсализација  

Pacrіoіі  HJІaІ I І-іpa і-ІHX u ncnnaheііі-іx зарада  

у  дннарнма  

јlланираііа  у  2021. години  

Нето  

Реализована  

Бруто  І  

у  2021. години  

Нето  Бруто  Ј  

Запосле}Іи  без  І-Іајнижазарада 58.171 42.608 61.427 44.890 

посј]оводстаа  Најаиша  зарада i 125.080 89.5 Ј  1 128.419 91.902 

гЈословодство  Најнижазарада -136.048 97.000 136.048 97.200 
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Највиша  зарада I36.048 97.000 136.048 97.200 

Наккаде  Надзорног  одбора  у  лето  износу  - план  и  реализација  

Месец  
---- -------- - - 

Надзорни  одбор  - план  2О2Lгодине  
Ј  

Надзорни  одбора  - реализација  - 
2О2Іго,о  

Укупан  
износ  

Накнада  
председника  

Накнада  
члана  

. Број  чланооа  Укупан  износ  Накнада  
председника  

Накнада  
члана  Број  чланова  

1+(2*3) 1 2 з  1+(2*з) 1 2 3 
75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 

11 75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 
ЈН  75.000 

75.000 
75.000 

25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
ІV 
V 

25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
25.ООО  25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 

VІ  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
VH 75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
VIІІ  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
1х  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
Х  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
хl 75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
XIі  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 

УКУПНО  900.000 300.000 300.000 900.000 300.000 300.000 
LHPOCEK 75.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 

Накнаде  Надзорног  одбора  у  бруто  износу  - план  и  реализација  

Месец  Надзојни  одбор  - план  2021. године  Надзони  одбор  - реализација 202ј . године  
Укулан  
износ  

Накнада  
председника  

Накtјада  
члана  

Број  
чланова  

Уплата  у  
буLЈет  

Укупан  
ИЗІІОС  

Накнада  
председника  

Накнада  
члана  

Број  
чланооа  

Уплага  у  
буџег  

І +(2*3ј  1 2 3 4 І +(2*3) 1 2 3 4 
H7.925 39.308 39.308 2 117.925 39.308 39.308 2 

11 H7.925 39.308 39.308 2 117.924 39.307 39.307 2 
ІIІ  117.925 39.308 39.308 2 І17.925 39.308 39.308 2 
tv 117.925 39.308 39.308 2 117.924 39.307 39.307 2 
У  117.925 39.308 39.308 2 1 І 7.925 39.зоg 39.308 2 
vІ  l І  7.925 39.308 39.308 2 ј  ј  7.924 39.307 39.307 2 
VІІ  l І  7.925 39.308 39.308 2 І  І  7.925 39.308 39.308 2 
VІІІ  Н7.925 39.308 39.308 2 I І 7.924 39.307 39.307 2 
tx 117.925 39.308 39.308 2 н7.925 39.308 39.308 2 
Х  117.925 39.308 39.308 2 117.924 39.307 39.307 2 
ХІ  117.925 39.308 39.308 2 1 І 7.925 39.308 39.308 2 
XІI 117.925 39.308 39.308 2 117.924 39.307 39.307 2 

УКУПНО  1.415.100 471.696 471.696 1.415.094 471.690 471.690 
ПРОСЕК  117.925 39.308 39.308 2 39.308 39.308 2 

7. ЗАДУЖЕНОСТ  

kјІСдІІТОр  
ј  јлІІН  

іііІCnІІTo / 

јјіЗојс lіта  

і3іІny 

ТІ  
УГСНОрСІІІІ  

ІUІІІC ііІІC. Іnn 

rі jnn 
HIUІJ 

а  

лјТла  
ОС  

дfl/ 
ііe 

CTіUІ,O 

П.nјІСдІПТІІО  
).ТЛ3З•іСІј  ОСТТІ  

ІІn 
зі .12.2021,ГОЛ  

ІІІІ Cy 

Л  ІІІІnpІІM і  

Рок  
отпла  

ТС  бС  

ІІeІІІІo 
д;І  

ІІn ІCІі  

Пср  
ІјПа  

ІІІ I 
сКl 

ДаІ)і  

ПјЈПС  
OTІU 

HC 

лімат  
Кл  

ІІ  
nO 

Іі  

ЕјооЈ  
ОТІјЛ  
nта  
ТОКО  

іl 
JCіTІІC 

ГОдјІ  

ІјС  

flnaіІ  nlІ.n ІIO І  јЈСдІјТ7 а  Т  Сујіу  СДд  ІІІyya ІІІІ  рІІОІД  

rnn ІІІІ I Іlfl 

ІІ9ІІІІ  

коіірталіівајотал  

ГліОІІІІЦ  

д1ђГИ  

rnaaі ,iі q 
І TІnCtІІІІ  

ііnaіoTaJ 

Tnn іiІІІІІІn 

СТНрТІІ  
KoopTnJ 

Кооілтл  
ІІрБјП  

ііnарт  

Кајіото  
ЛрУГОІ  

ј(лартол  

Клмата  

КНОјІТл.л  
тј)СћІІЧСТІІрТІІ  

Ка, тата  

ііaaіІTІn 

ДОоІаГјІІ  KpCnІІTo 

Јкп  
.,ИНФОРМАТИ  
kA 

ПОЗАЈМИЦА  РСД  ј .583.З3З,39 НЕ  900.000,00 
2Іј.09. 
202 і  

- 
ІІІO  

CoІі  

0 і . Іo 
•20 І9 0 12 900.00000 

Јп  
УРЕАіЦбјЗАм  нОЗАЈГјГјцА  ІІСД  јјСІ0 000.оо  НЕ  8 і 2,500,00 

309. 
2021 

І) 

. І CC  

(ІІІІ  

0 0 
20ј 9 

О  2 812.500,00 
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ј _јк  Іііјі22 

8. Јабела  плаЈЈІІраЈІих  ( Ј  ІапсцјскИх  ередства  за  пабавиу  добара , радова  п  услуга  за  
обавЈћа lБе  дслагносін , текућс  п  ЈјјІВсСТЈІЦЈојЈо  одржапае  

у  nuііapur і rІ  
І ciі . І () јІј ULЈ \ І c:І JІІІ  LLІІіІі jLІ HJІL ІІІ і a І rLІ _ ІІІіLіІіііj:І  ііі r і c і.:c ііііjі cіѕc 
Гірој за 202јј. 202 f. і:і 202. рс:ііііі.2О2 І / рсгІлІјІ .202 ј / 

і OJІ  і  І  і  2 і OДі  І  І \ і  O і  і  і  Hy рса]іІіз .2(І 20 јјјі:іјІ  2021 

• ДобІпІ  

Ј  Фреоіі  І .995ЛбІ  2.000,000 2.002,749 І 00,38 100,14 

.. 
2леиіінаенерпіја  --83 13Z58 

3 НабајіСа  плат{јlој)ми  Н  СтарТјјјіХ  бјјокоuа  ,іа  OJІІІLІІіііІCKІі  
баЈеІІ  o 23.000.000 22.442.500 97,58 

4 ј-Ігјбавка  аутомајскјјх јНстаІа  базеіја  2.690.000 О  О  .00 
Набаіјка  алу.мІІІјјјјуLІСкјјх  ro,іoua 755.402 О  О 00 

6 Елскгрогіепсріјјајі  698.069 600.000 553.5 І 0 79,29 92,25 

• 
7 Pacncіa O 800.000 906.906 І  І  3,36 

-

8 Maіcpііjan іa Іншhсјбе  755.402 999.000 ј ,545.202 204,55 ј 54,67 
9 , ІабаІііса  ] І aІu і  ІІ  і a іLі ІІІ  шhсІі,с  ІІoJjona 3 .7 7.835 0 О ,00 
0 CІі ra ІІ ІІІІВСІІГLі  83.833 300.000 263.043 3 І 3,77 87,68 
ј  Маі-ернјајі  За  ccp іjuc u одр)іСаппње  базсііа  244.230 250.000 107.206 43,90 42,88 

І 2 rіpcnііnііc реlіјетке  ја  базсне  о  50.000 о - - 

кгнnннугајз  
,

247.000 500,000 0 00 ,00 
І 4 Срсдсізіа  за  третІірање  іі  кснтролу  базсііске  ііодс  

- ..........-.-.---- 
] 58.2 І  0 

....... 
300.000 І  09. І  5 І  68,99 36,38 

; І 5 Хлор  256.300 350.000 , І 43.750 55,98 
. 

4 І ,07 
. 

6 ,деЈіоіін  ја  фііѕіјсрско  ІІoc.І  ро,јење 40,330 І 00.000 0 ,00 ,00 
І 7 Рсзсрііігіт  JLenouіІ  за  базсіі 0 30.000 0 ,00 
8 Toііcpі i ja шта, јгіаІс 83.035 270.000 220.206 265,20 81,56 

І 9 Табле  уііозорсіба  іі  обаnсііі -ј-еіба
, 

19.845 І OO.000 0 .00 ,00 
20 Мгггсрнјајі  за  дгізајіііјраІбс  6.640 00.000 0 ,00 ,00 
2 . Тсрморолнсза  ОІтагјпањсулаІНца 33.000 5000 о ,оо  

- 
 

22 floі-ponjuu Ііатерј -јјал  за  сЈіу)ІСбу  3ОП  0 50.000 ј 2.500 25,00 
23 OnpcLј a u дслоііі  onperіe Зп  зоп  0 50.000 0 ,00 
24 Hanіі pііa Галаігіріа  зааутомггге  764,300 600.000 600.300 78,54 ІОО,05 
25 Іlотрошгіі -і  Mrrіcpujrі n ја  uoіuЈіa І 9.375 20.000 24,90 128,57 124,55 
26 Ул,а  іі  rі aіІІnn 26.063 50.000 2 І  І  .495 І  І  47 422,99 
27 Ayro і.yІі e 9.500 50.000 І  5.843 І 66,77 3 І  ,69 
28 Со  за  путеnс  о  20.000 0 ,00 
29 Marepііjan іa cei)Ііііc іі  одргісаііаіі ,е  КГХ  сіјстсгја  30.750 300.000 300.814 978,26 100,27 
30 Потро uііііј  rі a- repr іjan за  cc і eіііp техіііікс  440.204 900.000 І  .000.587 І  227,30 І  І  1,1 8 
31 Молерско -фарбарскіі  Maіcpіі jan

- 

І 46.692 250.000 224Л 74 52,82 89,67 
32 tзгјјіаііа  роба  5,756 0 0 .00 
33 Оковіі  іі  rіc і ajІі -І a rrіnaіі -І -cpііja 85.ОІ 6 150.000 102,798 20,92 68,53 
34 Црна  іі  обојегјІі  гістгілургіјја  38.320 60.000 9.000 23,49 І 5,00 
35 Тсхіігіікјі  rncouіі  8, І  52 50.000 0 ,00 ,00 

22 
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36 

37 

Матерпјал  за  саііитарнс  тіторове  Ј 09165 100000 94310 86,39 94,3! 

Матсрнјал  за  водовод  и  грсјање  13.230 380.000 294.309 2.224,56 77,45 

38 Матсријал за серапс и одржавање расхл&дног  
постројења  100 000 

39 Грађевииски  матсријал  534.790 500.000 398.436 74,50 79,69 
40 Циркулациона  пумпаза  воду  15.400 50.000 О  ‚00 ,00 

41 Снтаи  ручни  алаг  122.178 0 0 .00 

42 Системски  цилшјдри  са  клучеізима  29.400 30.000 0 ,00 .00 

43 Етилен  лјикол  52.800 170.000 156.640 296,67 92,.!4 

44 Клtјмауређдјн  439.500 300.000 215.390 49,0! 71,80 

45 Резервни дслови за клuматИзац t у и расхпадно  
nостројеіbс  100,000 44.708 44,71 

46 делоізјІ  за  машнне  за  серітис  tі  одржавајј,с  хнгвјенс  0 50.000 23.180 46,36 

47 ГІотрошни  материјал  за  БЗР  44.475 60.000 34.560 77,7! 57,60 

48 Саііитетски  матсрнјал  75,785 100.000 92.076 121,50 92,08 

49 ГЈотрошн tі  матсријал  за  дрегср  0 јО.000 0 ,00 

50 Радна  одсгіа  и  обућа  260.460 300.000 293.790 І  12,80 97,93 

5 ј  Затіітитна  одсћа,обућа  и  опрема  46.830 І  00.000 42.508 90,77 42,5 І  
52 

53 

Коитсјиери  за  сопу  kііcenuuy 0 90.000 О  ,00 

Вномегријске  браве  са  читатем  0 50.000 0 ,О0 

54 PyLІuu u прсвозни  ізатрогасіи  впаратн  0 300.000 299.600 99,87 

55 Саіостојећи  и  зцдни  хидраіттскн  орман tі  са  и  бсз  
опремс  100000 54.090 54,09 

56 Тјіпске  бравице  за  заКЛ.учаізањс  зв  хидрантске  ормане  О  1 0.000 О  ‚00 

57 Рачунарскаопрема  448.337 700.000 858.308 191,44 122,62 

Аудііо  внзуслна  опрема  

Резсранидсловн  за  вндсо  надзор  

0 200.000 102.9!6 5 ј ,46 

59 0 10.000 0 ,О0 

60 Аудио  и  вtідео  Marepііjan 0 400.000 0 .00 

6! Ручнс  раа.ио  стаиице  0 100.000 0 ,0О  
62 Базна  радио  стаиица  0 80.000 0 ,00 

63 Потрошни  материјал  за  радио  спитицс  0 15.000 0 ,00 

64 Тслекомуникац,тонаопрсма  0 50.000 45.060 90,12 

65 Рсзервни  делови  за  рачунарс  и  раІупарску  опрсму  97.350 250.000 247.058 253,78 98,82 

66 Софтвериопште  Иаменс (л tтцеииііратін ) 27.100 00.000 0 .00 ,00 

67 Софтііеріі  посеб,іе  намсне  84.500 300.000 0 ,00 .00 

68 Бслатсхннка  60.000 100.000 65.610 109,35 65,6! 

69 Режііјски  материјал  0 50.000 20.850 4 І ,70 

70 Магеријал  за  декорацііју  објекта  0 ј  0.000 0 ,00 

71 Каіпсзасмсћезајаа ,іе  површиііе  5.092 200,000 0 ,00 ,00 

72 )Кврдtтнере  за  холове  99.000 - 20.000 16.225 16,39 81,13 

73 O-n іpa і u за  улазс  и  ветробранс  0 50.000 52.000 104,00 

74 Намеuлај  6.000 50.000 4&332 805,53 96,66 

75 Ссдиштазатрибитіе  147.35! 50.000 0 ,00 ,00 

76 Материјал  за  тапацнрање  0 І  0.000 0 ,00 

77 Столицсзаспортске  просре  0 200.000 204.750 102,38 

79 

Резсрвиіт  деловн  за  телескопскс  трuби tіе  0 ! 5.000 0 .00 

Потројннн  магеријал  за  СпО1)т  187.620 999.000 958.384 510,8! 95,93 

80 Резсрвни  ДСЛОВН  за  спортску  опрему  0 50.000 0 ,00 

8І  Резервнјідсловтт  за  куглану  191.667 500.000 466.100 243, І 8 93,22 

23 



СпНЈІЛІі d средств за  чијп i сјbс  kyrnііі  

Паркстза  сііортске  дізора ,је  

88 930 

0 

ЗІПіТнТјјС  плоче  за  ледсну  Ііnopa іІy 5 ј 3 5 

Гардеробни  орманн  0 

HO іІ()і OjІі H іі j,ІІ  пакезіјјјі  567 і) ј  9 

3с.iј i,а j,і 6нј1,кс _ CpeІ c і -ііa cі неј  у іЈіЈ U і iііу i і ујі  ој  
бИЈі.аі(Lі  2 ј  825 

L.іекіріаіоіорн  јј  гју. іјіс  50.000 

ј  ј  П Cnііc )06 Обі) 

pc іepajііі ,іeJiniііі іL і Ј!і iНііср- сіісјіЈјік і мрсжігііе (,Ц  
(, LIjіІІІІІ L іЈІ  298 б5 

Гјііііі  ііііco і nі іјјііінісіоі  65 000 ! 

Всгііјііі  і Lіcyіііі  2780 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

! 00 

0 

02 

03 

Услугс  

3 Усјіугс  Kі oGіі rіііe і eјіeі jіoііuJe 756.102 0 970.885 28,4) 

2 Услуі  фііітііетслеіјіојјііје 728683 ј  .200.000 376.058 5і ,61 31,34 

l УслугLі  сіудеіі -гскНх  н  омладіјјіскі -јх  задруга 3.05546! 4.000.000 8.085.364 . 264,62 202,13 

Усауге  ііі uі lіcіі,a 4.425798 4,500.000 4.229.700 95,57 93,99 

- 
ОСіігУрањсіјмоаііпіе  ііouіі a іі  ііі ,іііі 9.154.655 5.500,000 6.421321 70,14 П6,75 

6 Утврђііааіис здраВстасіје ііспраііІіос  і- І ІіOne i іa
2 ј  6.457 610,000 20! .532 93, ј  0 33,04 отвореЈііім  іі  загііорсuіім  базеиііма - 

Одржаііаііе  зслеііНх  гіовршНііа  yііyraj) іі  око  ЈГ! СПЦ
650.000 634250 ВојВодНјја  Іі  СЦ  Сајі.і  јінітс 97,58 

ИзрІда  іТл iіна  Заштиіе  од  пОжај)іІ 794.600 0 О ,О0 
9 flna іі  зLІІііІрі -Іте  од  удеса  ііa СЦ  СајКІннІте 797000 0 0 ,О0 
О рада  рагеіНхе  рве  Ннзрада  прекгног  зВдка

3150000 0 - о -- ,0О  За  РСІ(оІісгрукіјију  објектз  

! ј Израда npojcіcrno TCXuu ІІ(e докумеіпацНје за - -- - - 
рекОііс -груі(цију  постројсі bа  за  rі pііnpe іy базеііске  подс 0 2.010.000 1950.000 
зarnopcііііx іі  отаореііог  базејја  

ј  2 Изріді Hj)Oje іm Іo TCX Іі  І  i (Lі І  і іі  і  neCruU І io І  іC 
ЈіОкупісіН Lіцііјс  за  дОГРііјіјі ,у  ІІ  рекоіісірукі iііју  објеісјі

00,000.000 99.950.000 пој)іСі(і  i і  j rіocJіo BІ  І  іі  цс  ј  ітар Boj ііOJ(І  І  і  І iі до  i j і  і  ііoa 
іі poje і cіa За  rpdJeBі  іі  іску  дозііолу  

lЗУслугсс fру iнКіхнајіора 48000 3,99000 -3,000000 625,00 75,19 
4 ИЗрјіда  пројектііо  гех,іІј tіке  докумсЕп -ацІіје  даа  базеІіа  са  

іјодеіјііа , іп)закцНјаіа  ЛоЦНј )іІІІ  У  oіііііpy СЦ  ,,Сајмиштс 0 3 500.000 3.500.000 100,00 (Jyііііo од  ул,іцс  Ноаосадског  сајма) 

5 Vcny і a cі py іііor Ііадзора  іі  Koopjііііі arop Зіі  безбедііост  іі
o 2.000.000 ! .850.000 92.50 ЗBіІіTі  

Ііy І  ,Lі  рііду  

16 
- 
Усзіуіе  аііГажоваІћа  лнца  По  уговору  о  деду  лл  ,. LКГЛ  

24 

 

 

83 

85 

86 

82 
00 

јоо.000 0 00 

0 - О - 00 

20.000 О 00 

600.000 595278 0)82 99,2 ј  

0 0 

87 

420,000 380.624 ј  .713,95 90,62 

88 
280,000 233.3)1 166.69 8331 

200.000 2(9 054 206,5) 0953 
9( і  

9) 

92 

Peіepіііііі  ДеловјІ  за  сіvјіііцс  О  

О  Елекгронскс  компојіеНте  

Штi, јпаіјіі  і.іатерііјал  268.729 

Опрсма  за  спор.г  0 

Горива  
369.565 

Нсјодіірі ,іа  Со  236,425 

- Coііa Kuccnі u іa 85.870 

Aііі eііc за  радііо  стаІіјіцс  0
Ј  

Біпсрііјсзіі  panііo сіаііице  4.900 

ј(осЈічіііа  Јј  rpііііy C 

І(аііисларііјск u іатсрНаЈз  40 ј 324 

УІСУПНО  -ДОБLЛ: 
, ј 75.843.88о  

50.000 0 ,00 

20000 О .00 

995000 978.542 364,14 98,35 

10000 0 00 

800.000 740.467 20036
• 

92,56
- 

350,000 75.900 32)0 21,69 

300.000 іі O.000 128,10 36,67 

ј  о.оОо о ,00 

50.000 0 00 ,ОО  

300.000 291665 97,22 

650.000 583.60! 44,34 89,78 

82бНОО  9 ОО3 З ј 2б,58 Ј iІо,О2 

200 000 159 0(Н) 53.21 79,50 

0() 0()0 0 00 .00 

50.000 27.326 2(3.82 54,65 

99,95 

97,01 



- i7 Услуге  рсвнзије  200.000 200.000 200.000 100,00 100,00 
ј g Услуге  веппачсња  о  100.000 0 .00 

19 Услугс  превоза  177.600 250.000 I9ј .200 107,66 76,48 

20 Уклањање  и  трансјзорт  нсопасиог  и нертног тЈіІ1да  У  
предузећу  19.412 50.000 0 ,00 ,0О  

2 ј  Уклањање  н  траиспојхг  опасјјог  опіада  у  предузећу  0 50.000 0 ,ОО  
22 Рсгвстрација  возила  35.265 150.000 72.610 205,90 48,41 

23 Прање  возила  i і  .550 40.000 13.350 і  15,58 33,38 

24 Ссраис  н  одржававе  возног  пгірка  48.660 300,000 257.725 529,64 85,91 

25 Вулканизерскс  услуге  7.150 40.000 І 1.000 153,85 27,50 

26 Сервис  и  одржавање  машнна  На  електрични  помн  40.000 100.000 0 ,00 ,00 

27 ссрвис  и  одржавање  машнна  на  акумлаторе  0 70.000 0 ,00 

28 

- 29 

Сервпс  и  одржавање  крупіw u снтнс  мехаанзације  90.000 90.000 88.000 97,78 97,7g 

Испuтuваи,с  снгурносннх  вскгнла  84.500 І50.000 84.500 г0О,00 56,33 

30 Мсталостругарске  услуге  - трећа  измсјја  1l2.000 120.000 48.000 42,86 40,00 

31 Сервнс  н  одржавањс  електромотора  и  nумпа  486.200 500.000 301.690 62,05 60,34 

32 Годнијњи  прегледедектричиахинстајзација  156.000 250.000 150.000 96, ј 5 60,00 

33 Сервис  н  одржавањс  хндромашннског  
четврта  и  седма  нзмсна  і 59.910 300.000 179.920 112,51 5997 

34 

35 

Ревизнјатрафо  сгцинцв  Спенс  н  Сајмиштс  і  83.000 200.000 0 .00 ,0О  
Сервнс  н  одржавањс  графо  стаиаца  30.000 350.000 0 ,00 ,00 

36 Испнтиван,е  слектронзолационих  средстава  звіптитс  
трафо  станицама  33.500 40.000 ј g.000 53,73 45,00 

37 Испјмвање  ВН  развода  0 150.000 40.000 26,67 

38 Испuтввањс  материјааа, опремс  за  рaд  О  30.000 0 ,00 

сза  
и  одржавање гелсІмунНкационс  опрсме  и  

21.640 50.000 О  ,00 .00 

40 Сервис и одржавање рачунарскс мреже,опреме и  
софтвера  О  50.000 444.100 888,20 

41 Услуге  натернета  О  20.000 0 ,ОО  
42 Услугаодржавањасвјта  0 150.000 20.833 ІЗ,89 

43 Услуга  одржаізања  домсІіа  u хосгинга  і  і .476 50.000 34.ј 77 297,ѕі  . 68,35 

44 Одржавањс  сојутвера  за  рачуиоводство  і 46.800 150.000 12.000 8,17 8,00 

45 Услугесгручногусавріјавања  27.050 150.000 148.675 549,63 99,12 

46 Сервас  н  одржавање  бнротехјјнчке  опрсме  89.320 50.000 28.900 32,36 57,80 

47 Бажцарсі bе  мерііих  иасгрумспата  9.458 30.000 5.000 52,87 16,67 

48 Сервнс  н  одржавање  опреме  за  озаучење  0 50.000 0 ,00 

49 Ссрвпс  и  одржавање  фнскалнііх  каса  2.200 10.000 5.096 23 1,64 50,96 

50 Серві iс  и  одржавање  ручнuх  радио  стааица  0 70.000 0 ,00 

5! Сервнс и одржавај bе xnopііe подстанице Сц  
Сајм uште  н  уређаја  за  неугралнзвцјіју  хлора  257.578 500.000 164.918 64,03 32,98 

52 Преглсд  ј ,исталацнја  хлора  на  СЦ  ,,Сајмиштс  20.000 35.000 27.000 135,00 77,14 

53 Услуге  дсфскт,іжс  0 50.000 0 ,00 

54 Гlоправка  и  замеііа  нснсгіравннх  nn knanі,u 16.000 Ј  10.000 51.000 318,75 46,36 

55 Контрола  сгања  ГЈП  кјјап uјј ј  0 100.000 0 .00 

56 

57 

Услугегеодеіскогснј 4мања  

Услуге  уградње  н  одржааања  климауређаја  

35.800 

370.464 

100.000 50.000 139,66 50,00 

300.000 126.640 34,18 42,2! 

58 Водоііснтапатерске  услуге  149.630 300.000 250.000 t67,08 83,33 

59 Ссрвис  и  одржавање  BwT опреме  290.520 200.000 0 ,00 ,00 

60 Годишн,н  лрсглсл  уреl)аја  за  хорнзоіпапни  н  вертикалнн  33.600 100.000 80.000 238,10 80,00 
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трајспорт
- 

61 Сервuс  и  одржавањс  уређа  зв  коси  и  всртикални
бо.ооо  lраІІслорт  

62 Сервис  н  одржааањс  гјосретјігјх  сіспеиіјцаа 323.150 

63 CcpLu іc u о;Іржава  hC 0 крсті  ІХ  рL : 34 000 

64 ј  СсрвІІС  іі  о;Ір)кLІІІаІСау -Іх [гсісІІХ  прага 77.000 

65 СсрвіІС  ІІ  ОДјПкаІІІІІЕс  ЈІНфјапІІ 60.720 

66 УСЈІІ  С  ІіcІІaІ) ІІІ,Іі c ІІІІMІіІІ UІ ajІі  

67 УсЈF ј  LІ ДУбF нІСЈLІ )І ІІІ kLuLІ І cІІ F І Na ІІ L І L І LFnІІ pLІ L ІO І  
LLL І cF І  F І LI І LL 50.000 () 00 

()8 РІЈІІ LІјі L І UІіІјІL c І o ІІІІІ U І  І L І  ІіІ L ІLp І cІLІі  ІІ pL)C І Opc 0 2ј ).О0() О 00 

69 ІСІІір LLГІІІј Lі  І LІр;LсрL бІ FІІх  op)ІІІІІ LІ 0 20.000 О ,00 

70 CCpІі uC і  о;Ір)каІІа F І)с  H oOІІpLІІІІLa CІLOp І CKІІX CnpaІІLІ о 5о.ооо 0 00 

L -  - Сераис  и  одржавање  слсктронскнх  мСта О 50000 0 ,00 

72 ССрвІІс  и  одржаваu,е  cnOі)TCІLHX семафора 0 50.000 37.500 75,00 .--------.-- -------------------- 
73 Израда  пуіоІLазнј -јх  Т,јбЛјј  ј  НзЈІо)кбсних  ііІІО І 0 50.000 0 00 

74 УслуІа  складІ -Іш-јСіј,а  onacL-ІІ x міггсрНја 0 П
80.000 о ,00 

75 McpCІІ.0 CKІ HCІ-ІJC заіађујуhнх  ІІатсријіІ 0 7о.000 о .с0 

76 Mcpe І be букс 60.000 70,000 O L .00 .00 

77 ГодјІІНІ bН  ПРСГЛсЈзјі  гј  ІІCnІІTІІBaІіc ваіродојаајіог  СІјстСма 20.000 200.000 20.000 ] 00,00 ј  0,00 

78 
- 

Сервјіс  І j одржааај bс  ВаІродојаіІног  систеКіа 86.000 300.000 138.250 І 60,76 46,08 

79 СсрвіісираІ bс  аііарата  за  гашсњс  поисарв 76.690 200.000 200,000 260,79 100,00 

80 ИСІIІІІНіІајј.с  ХіІд LІНІгІ  за  гагіјсН,С  ііОжара 
 - -- - -

34,500 90.000 -5.900
- 

220,00 433 

8 І  Испіјтввањс  і-j ccpaііC стаі.џјоі -іарјјог  аутеиатског
60.000 0 00 снстема  за  rauіcііe no)ІІapa халој -Јом  

400.000 163.650 50,64 40,91 

300.000 

зооооо  

550.000 

І  0006 

215.000 632,35 71,67 

250.000 324,65 83,33 

ј 58.933 261,75 28,90 

() .00 

,00 

- --------------------------- --.- ------...- ----- -- - -------------- 
ј 82 3аМСіІа  py ііііІxjaіѕba іa ііожара 0 100.000 0 ‚00 

83 Лостаајн.аіі,е  ј4 појісзивајіс  Индикапарајавл.ача  іiожара 0 35000 О ,00 

84 Ислнтіівајbс  ycnoі a рад,је  околннс 0 80.000 55.000 

85
, 
Попрівка  спреіс  за  сѕіужбу  зоп О 50.000 0 

86 Прсглсд  јі  іјспіјТиВајЕ.е  олреме  за  рал  према  3акој-іу  о
З  000 о 00 БЗр  

87 , 3аІІСјІа  ;ІoіpІІjLІnііx хі-јлраіітсгіјх  орііајзuОа  у  објсісг1 0 - - - 50,000 

85 Израла  процСјіс  ј)іізгііса  од  Ісатастрофа 398.000 О 0 ,00 

89 Израда  Ллаііа  зацјј-іітс  іі  cnaCaBaІ ba y cnyLіajy 39
Ѕ.О00 І  kіnacrpoі jіa 

90 Ilревезіјваіјс  вагрогасііјіх  црева - 0 0.000 0 

9! ИспјітНааІј )с  ј-іЗОЛLјці-іоіінх  апарага  Са  свснтуалном  
замсј-іО, і  делова  

Г 92 Mcpcі be Ніівоа  радиоаісгивііог  зрачсњв  јонІізаціјојіНх
О 50 000 О  дстскгора  д,іма  

93 Аіјалііза  cІіanіІі cі-a отгјадјјіјх  іјода l 9.500 50.000 

94 ИсјјІјтнааіј,С  г1)оКіобраііа  іа  објекі -нма  ЈЛ  СпојкСјсІј  Іі
30.000 29.000 пословНі  ј  цсјіi.аl) Војвсдuна  

95 Обука  радјјиіса  зLј  ј) д  CІІ  OnІіC І  ІіІM матсрііјаКіа О l 00.000 0 

96 Обукн  зarІocJіcііux јј3 обласгј  бсзбс , ІІ  здрапл.а  і ja p іі.iy O 35.000 О  

97 ОбукІі  раДјј L іјLа  у  пружаіј.у  првс  мсді -іці-јііскс  помоhн 0 50.000 0 

98 Обука  іі  nu цеј  і LuІ paіІ.c радј  ііііLa іІ  слулсбс 0 00.000 0 

99 PcІ[)unonaіі,a -і -oj іcjзa 82,706 120.000 80.37! 97,18 

100 Cі py іііІІ  JіІ rі Cpaіypa 206.124 260,000 259.055 125,68 

68,75 

,00 

30.000 7.500 

0 ‚00 

‚00 

25,00 

,00 

,00 

96,67 

,00 

,00 

,00 

,00 

66,98 

99,64 

- 0! Израда  іоіадокумеіітаціјја 0 950.000 879. 140 92,54 

102 јИзрадазасгава
------- - -

!АОО 50.000 48.612 3.472,29 97,22 
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јоз  Фирмописаікс  услугс  4.800 50.000 о  ,оо  ,оо  
і 04 Услуга  израле  клутстта  О  20.000 25.460 127,30 

105 Услуге  хсмііјског  Іишћеј bа  0 20,000 О  ,О0 

106 Hзрада  лројекп iог  задатка  за  изградњу  складнш lа  за  
OnQCf іe маГсрије  и  отЈlад  О  50.000 О  ,ОО  

107 Израда  тіројекпіо-техннчкс  и  инвестициојіс  
Докумекгације  О  990.000 987.000 99,70 

108 IІериолични  лекарски  прегледи  74.300 250.000 15.000 20,19 6,00 

109 

Гііо  

Оптасн  у  д,іеіитој  штампи  74л48 495,000 64.750 87,33 13,08 

Непроизводнеуслуге  t.210.511 999.000 1.028.052 84,93 102,91 

111 Хумано реілавање голубова у објекту путем  
расiсривања  у  складу  са  законом  

ІЗб. 350.000 136.000 100,00 38,86 

l 12 Сервис  компресора  расхладног  постројења  63.100 200.000 О  ,О0 ,00 

113 Кои.аицио,јо  гађаtbе  нз  вагрсног  оружја  0 50.000 0 ,ОО  

114 Услугскрана  61.749 70.000 0 00 00 

115 Сервисирање  ролбе  170.000 200.000 0 ,00 ,00 

l 16 Ссрвіјс  хидромаиіиііског  nocіpojeіba Сц  ,,Сајмuіuте  0 500.000 0 .00 

117 Услугадазинфскције  480.000 999.000 949.000 197,71 94,99 

118 Услугадезннсекі tије  идсратизацјјјс  489.000 550.000 500.000 102,25 90,91 

Н9 Поправкаруііиогалата  0 30.000 0 ,00 

120 Израда  п  утврђіівање  посебііих  здра[тствених  услова  3а  
ралнике  на  раліінм  местима  са  повсћані ,м  ріізиком  О  80.000 О  .00 

121 Испити:ањс  вагрогзсних  anapara ua хладтјн  водени  О  80,000 79.800 99,75 

122 заме tта  н  одржавање  стакленіх  површнна  344.084 900.000 550,893 160,10 61,21 

123 

124 

Ссрвіјс  и  одржавањс  система  коtггролс  прнступа  и  
иаплаге  карага  225.148 300.000 175.000 77,73 5833 

іlоправка  пвркета  0 200.000 182.600 91,30 

125 Израда  Плаіта  физичко- іткннііког  обсзбеђења  0 250.000 0 ,00 

126 Услугалнцснцирања  kyrnaІІe 0 70.000 54.752 78,22 

127 Израда пројекгмо тсхПіічке докумснтацијс  санацијс  
измењпвача  lDnnc птрошне  воде  200.000 0 00 

128 Изралв  пројекта  техиіјчког  обсзбеђеј bа  - віјдсо  тталзора  300.000 300000 100,00 

129 Израда  сајта  250.000 0 ,00 

130 Одржавање  система  тсхuитког  обезбеГ)ења  - видсо  
ііадзора  100.000 О  .00 

131 Л,іцснцнраіі,е  прав tјоглица  (службафТО) 100.000 0 .00 

132 Услугсрскламе  500.000 221.133 44,23 

133 Проценавредности  капuталапредузеГіа  500.000 445.000 89,00 

134 

35 

136 

Услугазаваривањв  500.000 520.420 104,08 

Атігажоватте  службе  за  ФТО  12.000.000 l 1.949.936 99,58 

Израда  пројектuо  техннікс  докумсіПацііјс  за  објекгт  
пнсупатске  xane Ііa олиtіпијском  базену  Сц  Сајмнште  

990.000 987.000 99 70 

37 Услугз  прајта  фасадітих  прозора  999.000 999.000 100,00 

138 Израда пројскпw тех,јијкс докумсіјтације видсо  
надзора  за  спојт,ашіbн  дсо  објекта  ЈГІ  .,СПЦ  Војаодина  

350 000 
. 

О  00 

139 Израда пројекпто тсхиіітке докуме,ітацнје огра,цс, 
расітетс  и  вндео  tіадзора  tіa СЦ  ,,Сміјштс (ссвсрно  од  
ул. Новосадског  сајма) 

990.000 990.000 100,00 

Услуге  укуттііо: 32.128.668 164.862.000 158.052.152 491,93 95,87 

РІІдовјі  

l Санацнја  просторпја  у  јтункцііји  загворсиііх  базсна  34.659.768 0 L O .00 Г  
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2 РСІСоІІСl])укіLііјі) ІіострОјеІІа  :ІІі  HpHnpCLІ y базСнсіСе  ВОДС О  
зањОј)СнІІХ  iі  отііоре i ІОГ  базеі  ја  

3 Саіацнја  ллажс  отііорсіlоГ  базеІ  іа  са  трибннскім о  
ЈIОМ  

4 РаДОВјІ  ,ја  пОстіІвЈЂаіІу  пнсуматскс  хајlе, рекоІіструкцнја  

Н  саі lіІ lLнјІі  ІІOCІOJChHX OOjC І L ІLrІI H iСХІјОЈјООЕјСС  ОІІрСмС  јпі О  

СЦ  ,Слј  )І  ІІ  ІІ  І TC 

РеІСО { ІСІ )) K І HІ jLІ  ІІОСІРО_јСІІ ,LІ  ІLL ІІ j)ІІІІІ )C)Iy ОLІІСL ІСLСС  ІЕОЈЕС 2Т000000 
LІ LІ J ІLіІ  ІLІ L ІІ(1ј1СІІ(L І 6іГІЈ  ІІ L І J І ) ,,Сјј )_ ВО) ІІоЈLІІІІ L І  

jLІ:LL ІІІ L І  ІІ L І j)C ІІ L Іі L ІIІ L І ІLL ІІ CjL І  І L ІLLLL ІІІІІ  ІІ  ІLІІ :LL LpLІІІCІІ L Іpr ІІ  

LL ІІLjLC ІІІ  L І .L І LLL ІCCL І LLL 

І L І L ІL)L І L І  ІІ LL CLІІІ L І L І L І I ІІ  \ ІІ .ІІрL)LL ІL)ІІ L ІІ LІІјС  І LЅLL І LOLІ (і
-

250 000 

ј 1LІЈІІ )вІІ  ІІ n CLL ІІ L ІІІіІі L І  хІІJІPO І FІOJ І LІL ІІІ )C ІCj)oІІLІ 0 2.950.000 

9 j І OL І paІLLLC ІкрОІІІІІІх  ІІ(ІВј)ШL ІІL 0 ј  00000 

68,1 ј  5.5 І 0 113,53 

29.830.000 99,43 

149.357.! 54 ј  14,89 

30.726821 ј 3,80 

О .00 

2.890000
-

97,97 

О -- ,0о  

60,000.000 

30.000.000 

јзо.000.000 

- 0 ј  ГОДІІІІјГ.Іі  peLІoІІ r xnOporeua 29 ј  .283 0 0 ,00 

О 00.000 0
-.

00 

338,000 . ј  .000.000 908.500 L 268,79 90,85 

О , ј  .500,000 ј  .092.300 
І 72,82 

32.800 L500.000 1.180.000 888,55 78,67 

Радовјі  ІІa )ІІМСІјИ  снсlсма  уііј)аІІл.аіба  расхЈІадІіОг о . 50,000 0 ,00 
постројсІбіі  (Cc ІCBCІІІ L рсгулатор ) 

: РІідові  І  І  іі  Onp)ІCІ]BІІІ  І. ВН  ))а_Јвода 0
- - 

О  

7 ј1LіЈLОЕІІ  І  L І  OJ]j)LІ CііІіі1І  by ј.ј  ј-ј  ј)аlвоЈІа ј  28 .000 0 0 

РаЈзо  ІІ  H І  І  LІ  ОДр)ГС LІІі  і)і  бу  Н  j pLіl ІІојЈа 0 0 

19 Ріідовіі  ІІ  олржііваібу  ІЗН  и  ј.јј-ј  развод Lі 0 . 330.000 324.556 

20 ) Радовіј  ,ја  одржавању  TpUІІ)o станіјца 0 ј .050,000 160. 190 

2 ј Радовіі  у  ползсміііібі  кабіаЛі -ІМа  објсиа 0 ј  .000.000 928.470 

22 МолсјзсІСо  L ІарбарсІСІ -І  радові i О 2.253,000 1,965.930 87,26 

23 J І u)і apcіCіі  рІідовіі  у  о6ЈсІСТу 445.930 300.000 ј 48.350 33,27 49,45 

24 CTOLIajICKІІ  рІІЈіови  уобјекђ  

25 KaLІ CІІOpCa ІіCІІ  рідоіі  у  објекіу --- -- - ,00 

О 600.000 644,200 107,37 

26 Рідови  ІІ Lі  іІјбІСібіІі )Іі  гоі iјіотеТПВіі О 250.000 О ,00 

27 Хаварб iје 495.660 2.950.000 2,955.362 596,25 100,18 

28 ОсТІцііІ  іраІ)с  вІІбІСІСіІ  адОІ]iІ 2.532,345 2.900.000 2,884.1 0 ј  ј 3,89 99,45 

- 29 PLІjІO ІІІІ  ІіL уГј)ІІДІВбІ  ВОДОLІСјIІ1 5000 50.000 o L o ,00 

30 PLіj]oіііі  i ІІi ЈбІСІјІІ  еЈiскјро  OpMaІІ a noroiia фі iјiтсра  (1)2 i i 50 000 о 00 
І  ФЗ  )Ігівој Lсі  іих  6ІL1Сі  ia .  

3 ј Радовіі  і ia угl)адб i.i І  два  ПВЦ  лептир  затвараіа  ДН  350 О 500.000 О .00 

L 32 11ал0в1 - ;iаіііісі -аЈіацНјаМа  уu сва  Іі a зLпЕіореиііом
2,936.950 .00 

базјІІІбІі  

33 РаЈјОвІ  Ііa пОС1)івл.ІіІІ.у  віІдсо  iiадзОра 0 999.000 995.000 99,60 

34 РUЈјОІІІ  І  і ia ІскуІіс Lі, Одј)іiiІівІii І,y бІаііІіІІІсІ(Іiх  ІІ  І  iстајІаіnLја 
 - - 

0 2.000.000
-

ј  .879.500 -3,98 

35 Радоіііі  і  ia заLiсіііi тОііјІотіјНх  ІіI)ІCІ bІІІІ,1 ІLI JІl i іpі iripCLІy g 2.000.000 ј  .983.984 99,20 
nOTpOІІІІІC ІOiіne ІіOJіC 

О ј ј  .500.000 ј  .496.898 99,79 

0 2,990,000 2.899.600 96,98 

0 2.900,000 2.895.000 99,83 

39 ј1іІдОІІН  ІіІ) cІІІІLІІІІІJ ІІ  r1і j)nOj)OO І LO І  ІІ j)OC1Oj)Lі  iІіі  yJіLІCІCy ііa
o 1.200.000 ј .ј 95.000 99,58 

отіборс i іі i біrjciі  J П  ,,СПЦ  ВОјвоЈLІ  І  І  і a 

40 [Caі ianuja koLnapІcіuіІІ(or ітрсна  СЦ  ,,Сајмнште 0 2.801.472 2.796.000 99,80 

Радовј  уІСуіІпО: 

28 

13 

ј 4 

- 15 

ј РадОвіІ  ІІіІ  ccpUitCy вснііІла  1ОлЈІС  јІ  ХЈіUДІіС  ВОДС  

ј  2 Радовн  ,Іа  О;LржІІвіІібу  цсвовода  xnajn іc іі  тo і uІe воде  

Радо  іi і  І  І  І  і) kІ  І  јаЈІі  ІзацІ  ІО  ііOj .іpC)LOІ  

РадовІј  І  Іa ІIОЈІОІІОДІ  іoj КІС)І(іІ  

0 

,00 

98,35 

ј 5,26 

92,85 

36 Радо  в  і  І  іU c і  ісіт  бі  за  І(ЈІ  І  І  LІ  a-rі  і.Јл  ЦІ  ijy a 6 ІІІ  іlC атја  
-. 

37 РаЈLОвІІ  ІІа  саІіаі LнјіІкаіііІла  за  дјісгр iiбуібіІју  топлоГ  

вііЗдухЕі  

38 r Радові i І E ІІ  ОірііЈді  ОтвОрСІІОГ  базсiіа  Јп  ,,СПЦ  

BOіІІoJLІІіІ a 

41.965.736 283.103.472 І  310252.435 661,58 109,59 



9. і{НВЕСТИЦИЈЕ  

План  и  реализација  иіівестиција  Ј.П. Спортски  и  ПОСЛОВиИ  центар  Војводина  Нови  
Сад  

хиЂадама  дина  
Редн  
И  

број  
Назив  инвестициоиог  улагања  План  за  

202 І гд. 
Реализација  
за  202 I год. 

1 

2 

Израда  лројектно  ТехНичке  и  инвестиционе  документације  за  доградњу  и  
реконструкцију  објекта  спорТски  и  гтословни  центар  Војводина  до  нивоа  
пројекта  за  грађевинску  дозволу  

100.000 

Реконструкција  nостројења  за  припрему  базенске  воде  затворених  и  
отвореног  базена  ЈП  СПД  ,,Војводина  60 000 

. 68 115 

3 Санација  плаже  отвореног  базена  са  трибинским  простором  зо.ооо  
Радови  на  поставЈЂању  пнсуматске  хале  , реконструкцоја  и  санација  
постојеhих  објеката  и  технолошке  олреме  на  СЦ ,, Сајмиштс  130.000 149.455 

5 Рсконструкција  гіостројења  за  припрему  базенске  воде  малог  базена  ЈП  
,,СПЦ  Војводина  27.000 30.727 

- 
6 Набавка  платформи  и  стартних  блокова  за  олимпијски  базен  23.000 22.443 
7 Санација  кошаркашког  терсна  Сц ,, Сајмиште  2.80! 2.796 
8 Опрема  за  обавњање  делатности  860 7.805 
9 Рачунарскаопрема  500 858 
10 Аудио.внзуелна  опрема  100 147 
1 l 

?2 

Остала  опрсњма  50 56 
Намештај  530 58 

!3 Нематеријална  имовина  800 0 

Укупно: 375.641 282.460 

На  позицији  опрема  за  обавњање  Делатности  дојлло  је  До  оДсІупања  јер  је  набавњена  
опрема  (инфо  центар  и  тезге) бсз  надокнаде  у  вредности  од  6.860 хињада  динара. 

Из  средстава  буцета  Града  Новог  Сада  реализовапо  је  239.443 хињаде  динара . 
Из  средстава  буџета  АП  Војводина  реализовано  је  2.796 хињаде  динара  за  санацију  

кошаркашког  терена  СЦ  Сајмиште. 
Планирапи  износ  инвестиционих  активности  из  капиталних  субвенција  из  Буџета  

Републике  Србије  за  2021. годину  је  износио  30.000 хињада  динара, а  реализација  је  померена  за  2022. годину  (саНација  пла)ке  отвореног  базена  са  трибинским  простором). 
Из  сопствених  средстава  реализовано  је  33.361 хињада  динара. 

10. Средстава  за  посебнс  намене  

Позиција  

ј  

Тlлал  за  
01.01-. 

31.12.2020. 

Реализација  
01.01- 

31.12.2020. 

Hnaіі  за  
01.01- 

31.12.2021. 

Реализација  
01.01- 

31.12.2021. 

дина  . има  
Индекс  

Реализација  01.01. 
311221/ плап  

01.01. -.31.12.21 гд  
. Спонзорство

_ј  

29 



рган  Мііћ  

      

      

2. Донације  

Хуманитарне  
активности  
Спортске  
активности  

5. Рсіірезсі  јгација  

Рскјіама  и  
rі poіі araі  іда  

7. Остајіо  

     

     

     

   

   

     

     

     

     

  

5 00 .() 00 221. јЗ 3 442З  

Средства  за  рекламу  и  ірогіаганду  су  ліанмрана  у  uзіосу  оД  500.ООQОО  діінара  за  202!. годину  из  разлога  
обелсжавања  јубилеја  Предузећа . 

ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  
Војводина  Іови  Сад  

л  ( 

30 



ЛІ  Спортски  и  јіословни  центар  
Војводина  
Нови  Сад  
Број : 1190-2 
Дана: 2&ОЗ.2022. годиНе  
НовиСад  

На  основу  члана  13. став  1. тачка  5. Одлуке  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  Радне  
оргализадије  Спортски  и  пословни  центар  ,,Војводина  у  оснивању  као  јавнот  гјредузећа  
(,,Службени  дист  Града  Новог  Сада  број  47/16) и  члана  36. став  1. тачка  5. Стаіута  Јавиог  
прсдузећа  ,,Спортскл  и  пословни  цснтар  Војводина  Нови  Сад  дел. број  691 8 од  11. 10.2016. 
године, Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  
Сад, на  161. седвици  одржаиој  28.03.2022, тодине, доноси  

одлуку  

Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  Спортски  и  nословни  цснтар  Војводила  Нови  Сад, усваја  
Финансијски  извештај  Јавног  предузсћа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад  
за 2021. годину. 

/
нлдзорног  одворл  

1
іі 4( ј t 7<  

бирЦвијовић  



Попуњава  лраІзио  лјјце  - преузетник  

Матични  број  08157359 Шнфрзделатностн  9311 ГIИБ  100236311 
Назин  ЗАУNО  РRЕ0UZЕЕ  $PORTЅkt І  POЅLOVNІ  CENTAR VOJVODІNA, NOVX ЅAD 

Седиіете  НОви  сл.д, сутјеска  

БИЛАНС  СТАЊА  
на  дан  31.12.2021. године  

- 
у  хињадама  динара  - 

Група  рачуна, рачун  ЛОЗИЦИЈА  АОП  Напомена  бро$ 

износ  

текутза  годкна  

Претводна  годинт  

краји.е  стзње  П°четно  стзње  
01.01.20. 20, 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТВА  

А. УПИСАНИ  А  НЕУПЛАЋЕНИ  
ІCAnuTAn cooі  

6. СІАјІНА  ИМОВИНА  (0003 + 0009 
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 

6.918.873 6.682.932 

02 І. HEMATEuJAJ)uA uMOBuHA (0004 + 
00С5+000б +0007+ осоЕ) ::2 ѕ.б  177 772 

020 l.УлагањауразгаоЈ  0001 - • . 

011, 012 и  014 
2. Концесије, патенти, лнценце, робне  
н  услузкне  Марке, софтеер  и  оствјта  
неНатеријалНа  иноаина  

0005 
. 477 

.• 
Ѕ92 

-. 

013 3. Гудо,јп  0006 
- 

015 н  016 
4. Ненатеријална  имовина  утета  у  
ііujuur u ненатернјаnна  нмоеина  у  
пригіренн  

ОСО? 
- 

- Іао  

017 5. Aeaucu іa ненатеријал ,ч  Иногаину  0008 

02 
IІ. HEK?EflіuHE, &LтМ)ЈЕЊА  И  
0г)PEMA (0010 + 0011 + 0022 + 0013 + 
0014 + 0025 + 0016) 

0009 5.2 6.917.338 6.бВ0.90Q 

020, 021 н  022 l. 3е tњиііјте  и  грађеаинскн  објектіі  0010 
- 3818451 - 6.576.074 

023 2. Постројења  и  опрема  ooii 
67.99і3 46.666 

024 3. lноесјициојіе  ііеерет,іине  ooiz 
3.021.918 7.Ѕ56 

025 и  027 
4. НекретНнне, постројеі bа  и  опрема  
узети  у  лизннг  и  НеісретuнІіе, 
nOCіpvjeІ ba u оnрема  у  припренн  

0023 
50.604 

026 и  028 
ѕ. осnвле  некретнине, постројењв  
опрема  и  улагања  на  туђим  
некретиііиама , пострсјењима  и  оnlреНн  

0014 

029 (Д ) б. 
опрену  
Аuани  за  некрет,іине, постројnња  u 

у  зомл.н  

029 (Д ) 
7. 
nnPeMy 
Атевн  за  і,екрет,іине, постројеіа  и  

v ннострамстеу  

03 ІЛ. Би0лОшкл  СРЕДСТВЛ 0007 

04 и  05 

IV. 
ПЛАСМ -јИ  
ПОТРРЈІОІВАНтА  
0022+ СО23+0024+ ООZЅ +0026+ 
0027) 

дУГОРОЧНИ  ФИНАНСИЈО(М  
И  ДУГОРОЧНА  

(0019 + 0020 + 0021 + 0018 
1.058 1.260 



група  рачуна, рачун  ПОЗИЦИЗА  АоП  Напомена  број  

Кзнос  

ТекуТта  година  

Претходна  година  

ІСрајње  сгање  Почет.јо  мње  
Ој.О1.20. 20_. 

ј  2 З  4 5 6 7 

040 сдео), 041 (део) и  042 (део) 
1. Учешћа  у  капкталу  прааннх  Лица  
(осин  ) јеLuћа  у  калнтзлу  која  се  
еред.ђју  нетодон іешћа) 

0019 

040 (део),  041 (nео), 042 (део) 2. Учешћа  у  калиізлу  која  се  аредну  
метОдон ешТта  

0020 

043, 050 (део) и  051 (део) 

3. дугорошин  пласнанн  Матичном, 
завксuии  .і  оетапкм  потезаниМ  ЛИЦИМа  
дугорочна  ттотра.оіеања  од  ткз( Лнц1 

0021 

044, 050 (део), 051 (део) 

4. дугорачни  гцтаоіани  натичнон, 
заоиоітім  и  осталкМ  повезаннм  лuциud 
дугорочна  потражнвања  од  тих  лИца  

у  иносгрансТау • 

0022 - 

- 

045 (део) и  053 (д ) 
5. Дугорочни  пласuами  (дати  кредити  
заЈмовн ) у  земји  

0023 

045 (део) н  053 (део) 6• ДУТОРОЧНН  ruіacuajm (дати  іфедМіи  
заЈновн ) у  инострамсгау  

0024 

046 
7. дугорочна  финансuјоса  улагвња  
(хартије  од  вресwтаи  кОје  се  ередну  
по  анартизоааноЈ  epenuocіu) 

002Ѕ  
- 

047 8. откугvbене  сопстuене  асааиЈе  и  
о-тткутиbеии  сопствени  удести  

0026 

048, 052, 054, 055 И  056 
9. оствлч  дугорочНи  финаиснја(и  
пласнани  и  остала  дугорочна  
лотражuвања  

0027 
- 

1.058 1.260 
- - 

28 (деа), оснм  288 V. ДУГОрОЧНА  АКГИОHА  ВРЕМЕНаСА  
РАЗГРАЈ-ОИЧЕЊА  

0028 

288 В. ОДЛОЖЕНА  ПоРЕСКА  СРЕДСТВА  0029 - - 

Г.ОВРТНАИМОВИНА (0031+ 0037 
+ 0038 + 0044 + 004е  + 0057+ 
0058) 

0030 
- - 

105.229 85.867 

Клаіз  1, Осин  групе  ракуuа  14 І. ЗАОІМХЕ  (0032 + 0033 + 0034 + 0035 
+ 0036) 

0030 
5.4 11.767 19.699 

10 t. Marepujan, резер,ни  делааи, алат  и  
сопан  інвеитар  

0032 
8,810 9.886 

11 .і  12 2. Недоершена  проиаоодња  и  гоТоои  
пронзводн  

0033 
- 

13 3. роба  0034 -- - 
30 

- - - 

150, 152 к  154 4. Пгтаћенм  аванси  за  залнхеи  уОтуге  у  
зејн  

- 

- 2.957 9783 

151, 053 м  155 5. Плаћенј  аоаіјси  за  залисе  и  услуге  у  
инострансту  

0036 

14 IІ. стNlнд  ИМОВИНА  КОЈА  СЕ  држи  
ЗА  ПР04ЈУ  И  ПРЕСГА0{Ај  ПОСјтОаАЊА  

0037 

20 
101. ГООТРNКИВАЊА  010 ОСВОВУ  
ЛРОД.аЈЕ  (0039 і- 0040 + 0041 + 0042 0038 
+ 0043) 

5.ѕ  
-- 

: - - 48.204 - 41.548 - 

204 1. Потрасдівања  од  купаца  у  зеНти 0039 40204 41.548 - - 

205 2. 
инострансаву  

Потражи,ањаод  купаца  у  
0040 



-1 

Група  рХчуНГІ, рачун  поЗИЦИЈА  АОП  Напомена  број  

ИНос  

текућа  година  

преiходна  година  

Крајње  стање  почетно  стање  
0101.2Q__. zD___. 

1 

200 LI 2J? 

?L) и  203 

236 

21 22 и  27 

2 

3. гГотрХжиеж iје  00 натјічІјОГ, ЗХГО  LIO І uX 

ГГ  СГХЛХХГГ LГ LГ  е3ХГгиХ  ЛИLIХ  јІ  lCІ -і L1,Ll 

4 ПОТГІіІІг LLЗјг,Il 0] N.lrL, І I І Or,.l,IІ LLIEІІ L І X 

11 ОСГјL lLuX ІІ0X LГЗХІ LLГХГГ L І LI,Г  у  
LІІ rІIC TOІ1І LCT І Lj 

5. ОСГХГјХ  ПОГрХІк LгПХІІ,Х  ГГО  oGІoLXy 

тГ)ЗјІЗГХ  

• І V. OCT$ІJІ A КрАГКОРОЧНЛ  
ЛОТРNКИВАЊА  (0045 + 0016 -4 0047) 

3 

00-12 

0013 

4 5 Б  7 

5.7 2.040 ј ,023 

2ј, 22 ОСХІМ  223 и  224, и  27 ј. сстала  тотражизања  0045 ј .278 ј.023 

223 2. П0траХкиаања  XLІ  енше  плаугсн  порез  
нз  006н1 ајк  

0046 

224 
З , патражиІања  по  0Еноау  
лрсптХГ rон Llх  оста, нх  пореја  и  
л°При,lоСа  

0047 762 

23 
v. кРдТк0Р0чНи  ФИк4НСИЈСКИ  
ПЛЛСМЛНИ  (0049 + 0050 + 00ѕ1 + 
0052 + 0053 + 0054 4- 0055 0056) 

0048 5.8 70 

- -

- 230 1. КрІТкорОчни  кредитіі  н  nLrXCeІ LІ llu 
- 

MXTuІі LLOu 3ХОиоІа  ПРХенХ  Лица  
0049 

231 2. Краткорочникредити  u ruТa нанн - 

остала  поВе1аНа  Лица  
0050 

232. 234 (000) 3. Крагкорочни  кредитн, 1аЈн0еи  
Г1Ђ1аСнаНИ  у  зжмл,и  70 

233, 234 (деО) 4. Краткорочни  кредитн, з моеи  и  
ПЛХСМХни иностранстеу  

0052 

— 235 б. Хартјгје  пд  пр0дLL0сТи  хоје  се  
ереднују  то  аморіізопаној  Хредностн  

0053 

236 (део) 
6. ФиLLХНС LГЈСКХ  Средстеа  КОјХ  се  
uредlLују  lГ0 фер  Хред,L0гти  КроЗ  билаіјС  
усГТеГа  

0054 

237 
7. ОЕкупт1.еІГе  сОпсТпане  акціLјІ  и  
отl<упЛ,ени  СоГlгтеени  у0ели  

236 (део), 238 и 39 а. остаЛи  краЈкорочнн  фlінансијски  
плаСманн  

0056 

24 VІ . ГОТОВИНА  и  ГОТОВИНСКИ  
ЕКВИВА,ЛЕНТИ  

0057 
5.9 33.176 [2.874 

28 (део) ОсиМ  288 
VІІ , KPATKOPOHHA Аt(Ги0HА  
ВРЕГТЕ L-јСКА  РАЗГрАНИЧЕН,,Л  

0058 Ѕ. 10 9.972 10.723 

Д. УКУПНА  АКТИПА  = ПОСјIОВНА  
ИМОВИНА  (0001 + оооz + 0D29 + 

0030) 
0019 7.024,102 6.768.?09 

88 Ђ.ВАНБИЛАНСНААКГМВА  0060 

ПАСИВА  

А. КАПИТАГІ  (0402 + 0403 + 0404 + 
0405 4-  04о6 - 0407 + 0408 + 0411 

0412) О  
0401 5.671.551 5.278.001 

30, ОСиМ  306 І . OCHOBHu КАЈІИТАТI 0402 5.LI 1.172,184 8.172, 084 

31 ІІ. УПИСіЈ4И  А  НЕУПЛАЋЕНИ  КАЛИТNІ  0403 



rpyіia рачунај  рачун  ПОЗИЦИЈА  АОП  Напомена  број  

Износ  

Текућа  година  

Претходна  година  

Крајњестање . п°аетно  стање  
01.О1.2Q.... 20. 

1 2 З  4 5 5 7 

306 ІH. ЕМИС.4ОНА  ПРЕМИ)А  0404 -. 

32 ІV. Р8ЕРВЕ  0105 5.12 • •

,

1.050 t.O50 

330 и  потрахнн  саедо  рађ418 331,332. 

V. ПОЗИТМВНЕ  РЕВАДОРиЗАЦИОНЕ  
НЕРЕІМЗОВNаМ  ДОБИЦИ  

РЕіВИ јоненти  
О N1ОГ  С8ЕОБ (ВАТНОГ  ГЕЗУЛТАТА  

5.13 . 5.135.980 5.135.152 

дГОВНИ  Саддо  рађзіа  331, 332, 333, 
334, 335, 336 и  337 

VІ. НЕРЕАЛИЗОВN4И  ГУБИЦИ  ЛО  
ОСНОВУ  фИНА1Си)СкиХ  СРЕДСIАВА  И  
ДРУОIII( КОМјІОНЕнТМ  ОСIАЈІОГ  
Е0БУі(ВАТМОГ  ГЕЗУЛТАТА  

0107 
. 

. 

34 Vn. НЕРАСIІОРЕЂIНІI д0БИТ (0409 
4- 0410) 

0408 
• 453.068 51.464 

І. Нераспоређени  добиіак  раниЈ tІ  
Гпднна  

0409 . 
. 

. 
551 

348 2. Нераспоређени  дОбиіак  текутаа  
годuне  

0410 . 453.068 50.913 

VІП.4ЕUјЋЕБЕЗПРАВАКОНТРОЛЕ  0411 • 

35 ІX. ГУБИТАК  (0413 + 0414) 0412 1.090.731 • 1.081.849 

350 1 губитак  раиијнх  гОдина  0413 5 14 1 030 391 1 081 849 

351 2 Губитак  текуће  године  0414 60 340 

В. ДУГОрОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  И  
ДУГОРОЧНЕ  ОЕАВЕЗЕ  (0416 + 0420 
+ 0428) 

0415 5.15 18.313 
. 

23.661 

40 І.дУГ0Р0ЧHАРЕЗЕРВИСл bА  
(0417+0418+0419) 

0416 
. 

t. Резераисања  за  накнаде  и  друге  
бенефиције  ааћослеиик  

0417 

400 2. Резереисања  за  трошкоеа  у  
Гарантном  роivј  

0418 

40, осии  400 и  404 3. Остаnа  дугорочна  резерансања  0419 . 

ІІ. ДУГОРОЧНЕОВАВЕЗЕ  (0428 + 0422 
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 

0420 
5.15 18.313 - 23.661 

4t0 
ј. обевезе  коњ  се  могу  конеертоваізі  
кајіИтад  

0421 - 

411 (део) н  412 (део) 

2. дугорочни  креднти  и  осгајіе  
дугорочие  обаееза  прена  нвтичиом, 
Зааиоіин  Н  осталнн  Повезанин  лицима  
зем,bи  

0422 
. 

- 

.- . 

- 
. 

418 (деО) н  412 (део) 

3. дугороч.еi кредuти  и  осГалв  
дугорочне  обааезе  према  напiчнон, 
завнСааiн  и  0сГаnИМ  повезаниМ  ЛнциМа  
аіиостранстау  

0423 
- 

. 
. 

484 и  416 (део) 4. дУГОРО 4НИ  кред.пи, зејноаи  и  
обаеезе  по  ООІОВУ  лИзинГа  у  земл.и  

0424 
• 

• 

- 
- 

. 

415 и  416 (део) 
5. Дугорочни  креднти, зајмови  и  
обавезв  по  осноау  nизиига  у  
иносгранству  

0425 
- - • • 

413 6. Обааезе  по  енитованим  харпіјана  ° 
аредносји  

0426 
. 



Група  рачуна, рачун  По3ИЦИЈА  АОП  Нтпомена  број  

Износ  

текућа  гDпина  

Прводнт  година  

крајње  стање  - 
20. 

Лочетно  стање  
О1.DІ.20_. 

1 2 3 4 5 б  7 

419 

19 () ом  498 и  495 (дсо) 

д  о  ( ) 

7. ОаЈІе  ВУг000чат  обтттзт  

Т . РОЧІІЛ  Г,ЛСИВІ  јЛ  бРЕМЕНО(А  

ор  

0427 

- 

івзоз  

а 92 ј l15 

2з 660 

г. ДуГоРојШ I оДЛОЖЕНИ  
ПРИХОДИ  И  пРИМЊЕНе  дОНЛјИЈЕ  

0430 
517 Ѕ35.36 Г  295161 

Д, КРАТКОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  И  
КРАТКОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  (0432 + 

0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 
+ 0454) 

0431 

п  

329.496 250.161 

467 Т. КРАТКОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  0432 

42, о°1М  427 

42В  (део) т  421 (дао) 

11. КРАТКОРОЧНЕ  ФИНNјсИЈСкЕ  
ОБЛВЕЗЕ  (0434 + 0435 + 0436 + 0437 
+ 0438 + 0439 4-  0440) 

1. обапнзв  по  основу  нредита  пртмт  
М8ІИЧјІОМ, зависннн  и  осттлнм  
поеезеНнм  лнцима  у  земгbн  

0433 

0434 

518 13.559 јЅ.Н5 

420 (дао) и  421 (део) 
2. оБаlе3е  по  основу  кредита  према  
натичном, зааноим  и  остелим  
пОае3еним  лнц,імт  у  иЧ°артнству  

0439 

422 (део), 424 (део), 425 (део), и  429 
(део) 

З. оБаае3е  по  осноау  кредита  и  3ајм018 
од  лнца  која  нису  донеГів  банјке  

0436 03.559 89.115 

422 (пе°), 424 (Ое0)1  425 (дто) и  429 
(део) 

4. обаеезе  по  осноау  кредита  од  
домтћих  баиака  

0437 

423, 424 (део), 425 (део) н  429 (део) 
5. кредити, зајмоан  н  обааезт  из  
иностренства  

0438 

426 6. обтатзе  по  краткорочним  хертнјене  
0д  ереоностјі  

0439 

428 
7, обааезе  по  основу  фннтнсејскнк  
Дернтттd 

0440 

зо  100. ПР61М0аСНИ  АВАНСИ, ДЕГаОЗ I4ТИ  И  
КАУЦИЈЕ  

0440 5.19 1.504 2.507 

43 оснн  430 
ІV. ОБАВЕЗЕ  ИЗ  ГІОСЛОВАЊА  (0143 

+ 
0444 + 0445 .і- 0446 + 0447 + 0148) 

0442 9.19 167.264 ЕЗЗ.272 
- 

431 и  133 
1. обаветв  према  добтагbачнма  
матична, 3ааиснd препнт  лица  и  остата  
повеаана  лица  у  звМи  

Г44З  
- 

432 н  434 
2. обееезе  према  добтетbачимт  - 
мттич ,Іа, 3т1ис,іа  пртаЧт  лица  и  осттлт  
поаезана  тіица  у  инострднсl еу  

0444 

з. обааезе  према  добавгbечииа  
зенгbи  

0445 
5.19 166.029 t3о.933 

436 
4. ОБаттзе  према  добааFbтчнма  
иноСтранавУ  

0416 

439 (еео) 5. Обтвезе  по  меницама  0447 - - - 

439 (део) Б. Остале  обддазе  и3 послоттњт  0148 1.235 2.339 

44,45,46, осии  467 47 и  48 
V. ОСІNІЕКРАТКОРОЧНЕ  ОЕЛНЕЗЕ  0449 јјЕ,841 71.732 
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Група  рачуна, рачуи  ІІОЗИЦИЗА  АОП  нагіонена  број  

Изиос  

текућа  Година  

Претжодиа  година  

Крвјње  сезње  Оlочеттно  сање  
01.О1.2Q. 20. 

1 2 з  4 5 6 7 

44, 45 ті 46 са*ј  467 1. ОсТале  кратхорсчне  обааезе  0150 zо  14.646 

47,48 ооiм  481 2. обааезе  гіо  ОО4ООУ  пореза  на  додату  
аредносг  и  ссТ-а,тнх  јазних  nрихода  

0451 
5.21 80.332 57.086 

481 з. обааезе  no oOіoey пореза  на  
доб,пек  

045Z 

427 
Vi. ООАВЕЗЕ  rio основу  РЕдСТАВА  
НАМЕЊЕНИХ  ПРо 4ЈИ  И  СРЕДСТАВА  
ПОСЈІО&4ЊА  КОЈЕ  ЈЕ  ОБУСГАВГbЕНО  

0453 
- 

. 

- 

49 (део) ОСиМ  498 Уп. АТ1<0РОЧН4 nACHBRA 
ВРЕМЕМСКА  РАЗГРАЈ4ИЧЕЊА  0454 5.22 

. 

35.028 27.535 

Ћ. ГУБИТАК  ИЗНАД  ВИСИНЕ  
КАПИТАЈIА  (0415 + 0429 + 0430 + 
0431 - 0059) О  а  (0407 + 0412 - 
0402 - о4оз  - 0404 - 0405 - 0406 - 
040а  - 0411) 0 

0455 

Е. УКУПНА  ГТАСИВА  (0401 + 0415 + 
0429 + о43О  + 0431 - 0455) 

0456 
- - 7.О24. ОZ 6.768.799 

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА  ПАСИВА  0457 • 

дана 20 године  

Гтазц  прписан  гlраеилннком  о  сад4зж-инu и  форми  образаца  фннансијских  изееппаја  н  рнiНн  тi фортеі  сбрасца  Ствтистичког  изаештаја  аа  . - ередна  дР uтва, 15дРуг5 И  предузетниiсе  
(..слткбеии  глаоiнк  РС  бр. 89/2020). 
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Мнтични  број  08157359 Шнфра  делепносги  9311 ПИБ  100236311 

ИІзие  )AVNO РRЕОІЈZЕЕ  5P0RTЅK1 І  POЅLOVNІ  CaNTAR VO)VODІNA, NOVІ  ЅAD 

Седиште  НООи  САјІЈ  Сутјескіз  2 

БЛАНС  УСПЕХА  
за  период  од  0101.2021. до  Зј 12.2021. године  

- у  хигbадама  динара  - 

Група  рачуІніЈ , јзчуІј  

L 

ПОЗИІјИЈА  

2 

АОГІ  

3 

І-јапоноі ,л  број  

4 

Te ІІyrіaroІІu ІІіІ  

5 

Износ  

Претходна  гоПн ,Іа  

б  

д. ПОСЛОеНИ  ПРИХОДИ  (1002 + 1005 + 1008 + 
1009 - 1OLO + 1011 + 1012) 

јооl 488.789 566440 

60 І. ПРИХОДИ  ОД  ПРОААЈЕ  РОБЕ  (Lо0з  + 1004) ј002 

600, 602 н  604 1. lриході  ед  продІје  робе  на  оојіаћем  тржишгу  јооз  

601 603 и  605 2. fIpuXOoІ I ед  тродаје  poBa ІІІ  uHOCTPIІІOM Tpxuwry 1004 

61 
ІL ПРИХОДИ  ОД  ПРОДАЈЕ  ПРОИЗВОДА  И  УСІУГА  
(1006 + 1007) 

і ooѕ  

бјО  612 І  614 
І . ІЛР IхОд?f 01 ПРОдЈјд  про klТіІодх  н  уоТуга  ІІІ  
ОО. ІЈГІОІ I ТРЖНІјІТу  

1о08 

611 613 и  615 
2. Прихоои  од  гролје  ПРОІІЗ UоІј.1 утлуга  ІІа  
іІІІООТіІІІОМ  ТРЖИШГу  

1007 

62 IIГ  ПРИХОДИ  ОД  АКТИВИРАЊА  УЧИНАКА  И  РОБЕ  ,оод  

6)0 
ІV. ПОВЕТ,іІІЊЕ  ВРЕДНОСГИ  ЗАЈІиХА  НОДОЕWШЕНИХ  
гОТО0иХ  ПРОИЗОІЗДА  

1009 

6)1 
V. СМАЊЕЊГ  BPEIHOCPu  ЗNІ uXA НЕДОВРШГНИХ  И  
ГОТОВИХ  ПРОИЗВОДА  

1010 

64 и  65 \1. ОСГРІЈІИ  ПОСЛО9НИ  пріIХОДИ  1011 4.1 471 .837 565.410 

68 OOІM 683 6BЅ  u 686 
VH. ПРИХОДИОДуСКЛАЂИВАЊА  ВРЕДІІОСІИ  
ИИОВИНЕ  (осИМ  ФИНМСИЈСКЕ ) 

1012 
4.2 16.952 

Б. ПОСЛОВНИ  РАСХОДИ  (L014 + ј015 + 1016 + 

1020 + 1021 4- 1022 -І- 1023 + 1024) 
1013 54)671 423.589 

50 , HAEADHA ВРЕДНОСТ  ПРОДАТЕ  РОБЕ  1014 

51 ІІ  TPOLIJKOBu МАТЕРиЈА.ПА, ГОРИВА  И  ЕНЕРГИЗЕ  ј015 4.3 056.284 127811 

52 
І II ТРООЈКОВИ  ЗАРА НАКНЛДА  ЗАРЛдА  И  ОСТАЛИ  
ЛИЧНИ  РАСХОДИ  (1017 + 1018 + 1019) 

1016 
4.4 195.162 182.064 

520 1. TPOUJІІOІІ u ЗдРІДЈ  Н  НаІІІІаДе  ЗЈРдДІ  1017 143.517 139.135 

52 1 
2. троојкохи  порша  і  ДОГIРНІІОСІ  ІІІ  Зараде  И  
НаКНаАО  Зарада  

1011 23863 23.214 

52 ОГјІЧ  520 и  521 3. Orran і  ЛНЧІІИ  рахход,і  н  ІІдКНІДІЈ  1019 27.782 19.415 

540 lv ТРОШКОвИ  А l0рТИ3АЦИЈЕ  1020 49.823 9263 

58 осим 585 и  586 
V. РАОдИ  ОД  УСКЈиЂИВАј-bА  ВРЕДНОСГИ  
ИМОВИНЕ  (ОСИМ  ФИиМСИЈСКЕ ) 

1021 
4.6 16.952 

53 Vl TPQukoBu ПРОИЗВОДНИХ  УС!ІУГА  1022 47 3264Ѕ  04371 

54, ОСІТМ  540 VІ l. ТРОШКОаИ  PFЗEPBuCnjbA 1023 

55 VІTI HEMATEPІІIЈAnHH ТРОјОЗКОВИ  1021 4.8 92.805 55080 



Група  рачуиа, рачун  ПОЗИЦИЈА  АОП  Напомена  број  

Износ  

ТекуГта  година  претходиа  година  

1 2 3 4 5 б  

В. ПОСЛОВНИ  ДОВИТАК  (1001 - 1013) ~ О  1025 
. 91.851 

Г. ПОСЛОВНИ  ГУЕИТАК  (1013 - 1001) ~ 0 1026 54.882 

д. ФИНАНСИЈСІСИ  ПРИХОДИ  (102? + 102g + 
1030 + 1031) 

1027 4,9 906 

650 и  661 
І.фиR О1ЈСКИПРИК0дИИ30дН0САСА  
мдтичним, ЗАВМСНИІ.1 И  ОСТАВИМ  ПОВЕЗАНИМ  
ЛИЦИМА  

102? 
, 

662 п. пРиХоДи  0/) КАI.јАТА  1029 906 1301 

663 и  664 
I1І. ПОЗ6ПИВНЕ  КУРСНЕ  РАЗЛИКЕ  И  nозитивнu 
ЕФЕІ(ГИ  ВАВУГНЕ  КЛАУЗУЛЕ  

1030 
. 

665 669 Іv. OCTAflu ouHAHCu)CKu ПРИХОЛИ  6031 

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ  (1033 + 1034 + 
1035 + 1036) 

1032 
4.10 10.796 I7.2D4 

560 и  568 
г. ФИІ-ІАНСИ)СКИ  РАО(0дМ  ИЗ  ОДНОСА  СА  
МАТМЧНИМ, ЗАВИОIИМ  И  ОСГАЛИМ  ПОВЕЗN4ИМ  
ЛИЦИМА  

1033 

562 ІІ  РАСХОДИ  КАН4ІА  1034 10 795 17 204 

563 564 
IІІ. HEfATMBHE KyPCHE РАЗЛИКЕ  И  НЕГАТМВHН  
ЕФЕКІ14 ВАЈІУТI4Е  КЛАУЗУЛЕ  

1035 

565 и  569 ІV. ОСГАВИ  ФИНАЈ-ІСИ)СКИ  РАО(ОДИ  iозб  • . 

Е. ДОВИТАК  ИЗ  ФИНАНСИРАЊА  (1027 - 1032) ~ 
0 

1037 

Ж  ГУБИтАК  ИЗ  ФИНАНСИрАЊА  (1032 - 1027) ~ 

О  
1038 9.890 15 9V0 

б8З,685и 686 
З. приходи  од  УСКЛАЂИВАЊА  BPEgHOCTu 
ФИНАНСИЈСКЕИМОВИНЕКОЈАСЕИСКАЗУЈЕ  
по  ФЕР  ВРЕДНОСТИ  КРОЗ  БИЋІАНС  УСПЕХА  

1039 4.11 1291 1.185 

583, 585 и  586 
И. РАСХОДИ  од  УСКЛАЂИВАЊА  ВРЕДНОСТИ  
ФИНАНСH3СКЕ  ИМОБИНЕ  КОЈА  СЕ  ИСКАЗУЈЕ  
л0 ФЕР  ВРЕДНОСТИ  кРО3 БИЛАНС  УС51ЕХА  

104І  5.256 26.309 

67 Ј. ОСТАЛИ  ПРИХОдИ  1041 4.13 21.035 4.892 

57 К. 0С]АЛИ  РАСХОдИ  1042 12.652 9.279 

Л. УКУПНИ  приходи  (1001 + 1027 + 1039 + 

1041) - 512 021 
. 

572 821 

ЈЂ. УКУПНИ  РАСХОДИ  (1013 + 1032 + 1040 + 

1042) 
1044 

. 572.375 
- 

526.388 

М. ДОБИТАК  ИЗ  РЕДОВНОГ  ПОСЛОвАЊА  ПРЕ  
ОпОРЕЗИВАЊА  (1043 - 1044) Z 0 4 6 440 

Н. ГУБИТАК  ИЗ  РЕДОВНОГ  ПОслОВАЊА  ПРЕ  
ОПОРЕЗИВАЊА  (1044- 1043) ~ о  

1046 60.354 . 

69.59 

Њ. ПОЗИТИВАН  НЕТО  ЕФЕКАТ  НА  РЕЗУЛТАТ  ПО  
ОСНОВУДО6ИТКА  ПОСЛОВАЊА  КОЈЕ  СЕ  
оБУСТАВЈЂА, ПРОМЕНА  РАЧУНОВОдСТВЕНИХ  
ПОЛИТИКА  И  ИСПРАВКИ  ГРЕШАКА  ИЗ  
РАНИЈИХПЕРИОДА  

1047 4.15 14 

59- 69 

О. НЕГАТИВАН  НЕТО  ЕФЕКАТ  НА  РЕЗУЛТАТ  пО  
ОСНОВУ  ГУ5ИТКА  ПОСЛОВАЊА  КОЈЕ  СЕ  
ОВУСТАВЈЂАЧ  ПРОМЕНА  РАЧУНоВ0дСТВЕНИХ  
ПОЈIИТИКА  И  ИСПРАВКИ  ГРЕШАКА  ИЗ  
РАНИЈИХ  ПЕРИОДА  

1045 злоѕ  

П. дОБИТАК  ПРЕ  ОПОРЕЗИВАЊА  (1045 - 1046 + 
1047-1048)Z0 

1049 43 035 
. 



Групз  рЈчуна, рачун  ПОЗИЦИ]А  АОП  напомана  број  

Износ  

Теаuућа  гQдиНа  Претодна  година  

3.  2 3 4 5 6 

ГР. ГУБОIТАК  П?Е  ОЛОРеЗИВАЊА  (1046 1045 + 

1048 1047) ~ 0 
1050 

05 l 

І  (г57 

053 

1.16 60.зqо  

7.125 

721 

722 ryr - CЗrJITT 

722 п°т. салдо  

С. ПОРЕЗ  UA дОБuТАј( 

ј. пОГІо.ГИ  pACXOR r ІЕІћІОРЛ  

І  І . Oj p ГОЖСј  ГИ  ГІО7ОСГГИ ЛсКОјІЈГ  Г  гЈІH0ј  

11 ОЈт,ЛОЖсНИ  поруски  npuxojw ІІEpHoJlA 452.437 

723 
Т. ИСПЛАћЕНА  ЈIИЧнА  ПРИМАЊА  
ПОСЛОД.АВЦА  

1054 

Ћ  НЕТО  ДОВИТАК  (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 

1053 - 1054) ~ О  
І055 

392.097 50.160 

У  НЕТО  ГУБИТАК  (1050 - 1049 + 1051 + 1052 
- 

1053 -І- 1054) ~ 0 
1056 

ј. НЕТО  ДОБИТАК  КО2И  HPHflN7A 5 ЕШЋИМА  БЕЗ  
ГГРАВА  КОНТРОЛЕ  

10Ѕ? 

11. НЕТО  ДОБИТАК  КО)И  ГІІИПN А  МАТИЧНОМ  
ПРА8НОМ  ЛИЦУ  

1058 

11!. НЕГО  ГУВЈІТАК  КО)И  ПРИАдА  УЧЕШЋИгIА  БЕЗ  
ПРАВА  КОнТРОЛО  

І059 

ІY. НЕТО  ГУ6ИТАК  КОЈИ  ПІHIГІАДА  МАТИЧНОNI 

ПРАВнОГIГІIIЦУ  
ІO0 

V. ЗАРАДА  ПО  АКЦМ2И  

1. оrносна  зарада  по  акцијјi 106 

2. Умањена  (разаолњена) Зарада  по  акцији  1062 

N,Л  

/ 
образац  пропu н  прааЈілЈІиком  о  салржиНи  и рми  06р111ц1 фЈтііаЈЈснјГких  іЈuештаја  и  сал  ржиј fии рми  расца  Статистиц  or И]кештаја  11 пдна  дру uа, задруге  и  пруЈенке  

(,,Слт#Гбни  гла  Гник  РС  6Р-  89/2020). / 



поnуњава  правно  лице  - предузетник  

Маwчни  број  08157359 (нифраделатности  9311 ПИ6 100236311 
Назив  )AVNO РRЕDUZЕЕ  ЅPORTЅKІ  Z POЅLOVNІ  CENTAR VOIVODІNA, иОух  ЅAD 

Седиајте  нови  САДЈ  суфска  2 

ИЗВЕШТАЈ  О  ПРОМЕНАМА  НА  КАПИТАЛУ  
за  период  од  ОLОј.2021. до  31.12.2021. године  

- 
у  хигbадама  динара  - 

ПознциЈа  
опис  

АОП  

Осноани  Капитал  (група  30 
без  306 и  309) 

АОП  

Осталк  основни  
капјпал  (рн  309) 

АОп  

Уііисани  а  неуплаћени  
капктајі  (грула  31) 

АОП  
резерае  (рн  3Dб  u rpyna 

32) 

1 2 3 4 5 

1.  Стаја.е  на  ДGН  DLOI.. 
4001 

1.171.867 4010 
317 

4019 4028 
ј.00 

године  

2.  

Ефесu реттоактиене  иоірааке  
материјалuо  значајних  грешака  
пронеааа  рачуиоводстаебаііх  
пОпитика  

4002 
- 

4011 4020 • 4029 

3.  
Коригоевно  почетно  стање  нв  
дан  Оl.01. године  (р.бр. 

4003 1.171.867 4012 317 4021 4030 1.050 1+2) 

4.  Нетопро.4енеу_ гОДнни  
4004 

. .
. 

4013 4022 
. 

4031 

- - 

Стање  иа  дан  31.12. 
4005 

•• 1.171.867 4014 317 4023 4032 1.050 
годике  (р.6р. 3+4) 

Ефекти  ретроакп4ене  иатраеке  
натериЈалио  зиачајних  грешака  и  
пронена  рачУuоаодстееинх  
политіха  

4006 
: . 

: 4005 
. 

•• : 4024 
. - 

- 
4033 

7.  
Коригонано  почетио  стање  на  
дан  01.01._ године  (р.бр. 

4007 1.І71Ћ6? 4016 317 4025 • 4034 1.050 5+G) 

8.  Нето  проМене  у__... години  
4008 4017 . 4026 4035 

. - 

9.  
Стаја.е  на  дан  31.12.__.  . 

4009 
- 

1.171.867 4018 317 4027 . 4036 1.050 
годкно  (р.бр. 7+8) 



позн Lјкја  

огис  

АОП  

Рејз . рез. и  Нер. дізб. к  і-уб. 

(група  33) 
АОП  ј  

Нераспбређски  ДОбИТаК  

ј (група  34) 
АОП  

Губитаи  (гру~lа  35) 

АОП  

Учбше  6іі3 пра.е. 
копроле  

1 б  7 8 9 

1.  Стање  иа  дан  01.01. годкне  4037 бз 905 5ѕ1 
405Ѕ  ісg бд  4064 

Ефати  ретронктјіеіке  испреаке  
2.  наl еријнл uо ј rоі  ајнкГ< грешеке  и  

пронсіГн  рачујісізодотесіГих  потіН  тијо] 
494? 1056 4065 

Кор  јігоіі iііw почет  но  сгтіјі,е  іІa 1iіі  
01.01. год,і.іе  (р.бр. 14-2) 4039 5.135.105 4048 551 4057 1.011.819 .1066 

ГстО  гі iтомтіге  y rorтіі r іu -713 -Т 049 50.913 - б  4267 

Стањс  ,і iі  Даіј  31.12. гоДине  

- (р.бр. 3+4) 4041 5.135.152 4050 51.464 4059 1.061.849 40611 

Ефскт kі  рСсрсlгсткіаіГе  ucnpelіce 
6. нернјалгто  зкечајиих  грешаеа  и  

4042 1.459 4051 4060 4069 
ПРонена  РаЧУНОВОДСТНОнИХ  пслигика  

Коритоаанб  іlочетно  стање  на  јіан  
• 01.01..___,годике  (р.бр. 5-1-6) 4043 5.135.НІ  4052 56.464 4061 0.061.649 4070 

B. Нeтo npoueHe y гогтГјјігі  4044 -631 4053 401.604 4062 6.862 .1071 

стаіbе  на  дан  31.12. године  
(р.бр. ?) 4045 5,ј35.дбо  4О54 453.066 4063 1.090.731 4072 



дана 20 године  
оі  сД  

Позиција  
ОПИС  

АОП  

Укупно  (одговара  ііОзји4ијИ  
АОП  0401) (кол. 

2+3+4+5+6+7-8+9) ~0 АОП  

гуG,ітак  изнад  еисине  
капитаЈlа  (одгоЕјара  
позицнји  АОП  0455) 
(коаl. 2+3+4+5+G+7- 

8+9) < 0 

1 10 11 

i. 
Стање  на  даН  oi.oi. 

4073 
5.227841 4082 године  

2.  

Ефекiи  ретроакiuене  нспраеке  
натер, ално  значајмих  грешака  
промеНа  рачуuоеодствених  

голитијса  
4074 1083 

3.  
Корнгоаано  почетн° сгање  
иа  дан  01.01.__годнне  

4о75 5.227.84t 4084 
(р.бр. 1+2) 

4.  Нето  іромене  у  - годи uтн  
4076 • 4085 

5.  
Стање  На  дан  31.12. 

4077 5.278.008 4086 годинс  (p.Gp. Зј 4) 

Ефекти  ретрсајсіuеме  испраеке  
материјално  зкачајнuх  греtјЈака  
ііронена  раноеодстаеи uх  

поіЈнзuјса  
4078 4087 

7 
Коригоеано  почетно  стањс  
наданоl.01.__ године  

4079 5.279.460 
. 

4088 
(р.бр.5+6) 

8. Него  пронене  у  - години  4080 4089 

9- 
Стање  на  даН  31.12. _ 

4о81 5.Б71.551 4090 године  (р.бр.  7+8) 

образац  прспнсан  Прааwінчкоч  о  еадраоіни  и  фсрмн  образаца  финансијских  нзеештаја  и  адржиuи  и  форнн  обрасца  Статмстичког  јЈзеаtіпаја  за  іip редна  д.руііпеа, aaіlpyі e и  прецузетlіике  
( Слік8еаіи  гласмик  РС  бр. 8912о20). 



Попуњава  правно  зiице  - предузотник  

Матични  број  08157359 шифра  делатНості  9311 ПИБ  100236311 

Назиа  3АVNо  РRtОUZЕЕ  ЅPORTЅKІ  І  РОЅLОVНt CENTAR VОЗVОDІNА, NOVІ  ЅAD 

Седнапе  Нови  САД, Сутјеска  Z 

ИЗВЕШТАЈ  О  ТОКОВИМА  ГОТОВИНЕ  
у  периоду  од  01.01.2021. до  31.12.2021. годике  

- у  хигbадама  дикара  - 

Позиціјп  

1 

доп  

2 

TCІHyOIarOOІІHO 

3 

ІІ lHOC 

-- 

Протход, а  година  

4 

А. ТОКОВИ  ГОТОВИНЕ  и3 пОсјІоВнИх  АWГИВНОСГИ  

ј . Приvінпн  ГОТОВИНН  иЗ  ПОсЛОВНјІХ  актнаиосТи  (ј  до  -l) 3001 791484 672.065 

1, Продаја  н  Прннt они  аааМси 3еиеи  3002 758 1-776 

2. гІродаја  и  примл.ени  aaaІІcu y  иіІостраНстпу  3003 

3. ПрјІиЈ3 ане  камате  ИЗ  flOCnoHІІІHx НІСпИВІНОсТН  3001 640 L09 

4, Осталигтрилнпииа  РОДОВІІОГ  ООСЛОІНањЈ  3005 790-Ѕ8Б  670180 

ІІ - ОдлНВн  rOTOBHІІB ul ІТОСЛО  Н$ ја иктнсности  (б  до  8) 3106 522732 507.289 

L. ИСПТНТН  дО1аВтLачниаидати  аВаиси  у  зОМЈНиТ  Зоо? 291.770 281.826 

2. Исгtlат0 дО6аВЈ  ачнмаи  датul аВамси  У  нностраистоу  30о8 

3. зарадп, нпкнаде  зарада  н  осталlн  личнн  раскоди  3009 
385579 181,9L5 

4. nTі HOІ HІІe Іпамате  у  З!uІтLИ  аоlо  
1.284 6,96ј  

5. гlлаћене  камате  у  иІІосТраНстВу  3011 

6. Порез  на  дпбнтак  30L2 

7. Одутиnи  г.О  осноnу  осгНЂОІНејапмихпри  иода  3013 
44,099 36 587 

0. Осгалн  оДЛИНи  из  послопм uТх  аНтиаІІосТн  3014 

ІІІ, Нето  прилна  ГОтопнІІе  ,ІI посЈІопниа  пкТіанОаи  (Т  - ІІ) 3015 268.752 164.776 

ІV, HHTo ООЛИВ  rOTOІІQІІ H н3 гlослоаниіх  акТипностн  (ІІ  - E) 3006 

Б. Токови  ГОТОВИНЕ  ИЗ  AІmIBHOCTu ИНВЕСГИРАЊА  

І . ПриЛи nн  Готоаима  к3 аІсгиВн0сти  инВесТнрања  (1 До  5) 3007 

i. Продаја  акција  и  удела  3068 

2. продаја  иенІатерІІјалІІе  HMOBMІІO, HckpnTІІІІ Ha, ПОСТРОЈОЊЈ, ООРОМО  Н  
6иолоІnкиН  срВдстааа  

јд  

3. Осталн  финансиј  скіІгтТІасмаІІІі  3020 

1. пркнтLнне  напаате  из  акТИпМост, инПестлрам.а  3021 

5. При.мтLене  диенденупе  3022 

В. ОДТІІІпН  готоВннВ  и3 0кТНIаНОсТи  инВесгнрања  (1 До  3) 3023 246.817 49.380 

І. KynoІuІ ,a акција  и  удела  3074 

2. Купопииnа  ненатерІіјалІе  kuoІiuІІc ІІаКрОТмНпТИа , пОстроЈеЊН, огТреме  и  
бнолошкнхсрадстааа  

3025 
246,817 49 380 



позиција  АОП  
Износ  

Текућа  година  Претходнв  тодинв  

1 2 3 4 

3. Осгали  финаноiјскн  пласанани  3026 

ІH. I-јато  прwiне  готоеине  из  аістиености  ннеестнрања  (І  - П) 3027 

ОУ. Нето  одлмо  Готоеине  из  аіпианосгм  инеестирања  (В  - О) 3028 - -- • - 216817 • 49.380 

В. ТОКОВИ  ГОТОВИН8 И3 АјИВН0СГИ  ФИНАНСИРАЊА  

І. Гірипити  готоеине  нз  акгuеноси  финансирења  (е  до  7) 3029 - - . - 

1. Уаећање  осноаног  капитвла  3030 • • . - . - 

2. Дуггјрочни  кредити  у  зенn.и  зозі  

3. дуторочнн  креднтu у  иuостранстеу  3032 - 

4. Кратхорочни  креднти  у  зеі-ubи  3033 - 

5. Краткорочни  кредитu иuастранству  303 

6. Остоле  дут0р0ч1је  обеuазе  3035 

7. Остале  кратзсорочне  обавезе  3036 

ІІ . Одnиеu готоаине  нз  актиаиОсги  финднсирања  (1 д0 8) 3037 • - ј _633 103.463 

ј. откlтп  сопственик  ајаанја  и  уделе  3038 

Z. Дуторочни  јфеднти  у  земn.н  3039 100.000 

3.дугорочникреднтнуииосгранстеу  3040 

4. Краткорочни  іфелити  у  зеан  3041 1.625 ЗАбЗ  

5. Краткорочни  кредити  у  инастранстау  3042 - 

б. Остале  обаеезе  3043 ..- . 

7. Финансuј0Gі  лмзинг  3044 

8. испітаГтене  Дкекретеiе  3045 

ІІІ. Нето  прнітив  готоаuне  из  акаиеиоста  фннаноІрања  (г  - 1г) 3046 

ІV. Нето  одлие  готоаиие  из  акіuенQсти  финанаірања  (ІІ  - І) 3047 і.бзз  -103.463 

Г. СВЕГА  ПРИЛИВ  ГОТОВИНЕ  (3001 + 3017 + 3029) 3048 791.484 -- 672.065 

Д. СВЕГА  ОДЈIИВ  ГОТОВИНЕ  (3006 + 3023 + 3037) 3049 - 77L12 - 660.132 

Ђ. НЕГО  ПРИЛИВ  ГОТОВИј-ІЕ  (3048 - 3049) о  3050 - 20.302 - 11.933 

Е. НЕТО  ОДЛИВ  ГОТОВИНЕ  (3049 - 3048) 0 3051 - - 

ж. ГОТОВИНАНАЛОЧЕТКУОБРАЧУНСКОГПЕРИОДА  3052 - 12.В74 941 

3. По3ИТИВНЕ  КУРСа4Е  РАЗЛИКЕ  П0 ОСНОВУ  ПРЕРАЧУНА  ГОТОВИНЕ  3053 - -- - - - 

И. НЕГАТИВНЕ  КУРСНЕ  РАЗЛИКЕ  ПО  ОСНОВУ  ПРЕРАЧУНА  ГОТОВИНЕ  3054 -- 

). ГОТОВИНА  НА  КРАЈУ  ОБРАЧУНСКОГ  ПЕРИОДА  (з050 . 3051 + 3052 
3053 - 3054) 

+ 
3055 

33.176 
- - 

-12.В74 

- 

3ако  

- 
На 20 године  н . 

образац  пропчсан  Лраееiникон  о  садраотнн  и  форни  образаца  финанснјскнх  изееuттаЈа  и  садржини  и  фсрин  о6рас14а  сгатнсгнчког  изеештаја .аа  пр  
(,.Схіужбенн  гатасuuк  РС  бр. 8912020). 

,.- ттхіі  (тш=;. %/ 
дnутlпеа, задругеи  предузетзiіiка  



Попуњава  правио  лице  - јіредyзетник  

атичнм  број  ОВIЅ7ЗЅ9 Шифра  делатноан  9311 5 100236311 

Наонн 2АУNО  РRЕОUZЕЕ  ЅPORTЅKI І  POЅLOVNI CENTAR VOoVODINA, NOVI ЅAD 

Седиппе  нови  САД., Сутјеска  

ИЗВЕШТАЈ  О  ОСТАЛОМ  РЕЗУЛТАТУ  
за  пориод  од  01.01.2021. до  31.12 2021. годике  

- у  хигbадама  динара  - 

група  рачуна, jіa І yІІ  П03ИЦГ13А  

2 

ДОЛ  

3 

јјапомІтІІа  БрОј  

4 

]ј Iос  

текуГіагоди,іа  

5 

гірегходllагодиll 

6 

А. НЕТО  РЕЗУЛТАТ  Из  ПОСЛОВАЊА  

І . НЕТОДОБИГАК (АОП  1055) 2001 392.097 50.160 

Г , НЕІ0 ГУЕИТАг( (АОП  1056) 2002 

Б. ОСТАЛИ  СВЕоБУХВАТНИ  ДОbНТАК  ИдИ  
ГУВИТАК  

а) СтееІке  које  неГіе  бити  рекласнфикопзнс  
Бипонс  y CІіCXn  Y будуГіім  псриоднма  

330 

l. Премеllе  рееалорноацuје  нбматерІгјатііз  нновиНс, 
,ІекрсТннча, поспрсјења  и  опреме  

а) поаећаІе  реаалориоац .і  они  г  резереи  2003 

б) смањење  реналоризеционнх  реоерІн  2004 631 753 

331 

2. Акгуарски  добици  или  губицн  по  оснопу  nna,Іcna 
деф,іиисаиих  Гlримањн  

а) 4обнLіи  2005 - - 

б) губкци  2006 

333 

3. доби  цнилн  губици  flO ocHony удела  у  остат0М  
спеобукеаг,ом  добитку  неи  губиткупрндружл ,іна  
друштага  

а) добици  2007 

б) губнцн  2008 

6) Стаеие  каје  накнадно  могу  битн  
рекласификопзне  у  Биланс  успеха  у  будуГин  
лерІІоДина  

332 

1. добмци  wін  губици  ло  оснону  угагањд  у  еласннчке  
ннструменге  капитбпа  

а)добици  2009 

6) губици  2010 

2. добнL и  илн  губицн  no оснолу  прараЧуHа  
фниансијских  иоеецатаја  ,ічосграног  послонања  

а  добнцн  2011 

б) губІІLји  2012 



група  рачуИа, рачум  По3ИЦИ1А  АОП  Нагомема  брсј  
Износ  

Текућа  година  јlретходна  годмна  

2 3 4 5 6 

335 

3. добици  Иnј4 губици  оД  инсірунената  заштите  нето  
упагања  у  иНосјран  післоеање  

а)добицн  2013 

б) губицн  2014 

336 

4. д0бјіін  і*іM губици  по  осііоеу  инструнеџіата  
заџјтите  ризика  (хеџинги) Ноечаног  тока  

а)добицн  2015 

б)губнцн  2036 

337 

5. добици  илн  губици  іо  ooіoay харгмја  од  вредности  
које  са  вреднуЈу  по  феіз  џредности  кроз  остали  
укулаН  резуптет  

а)добнци  2017 

б)губнци  2018 

І. OCTAnu БРУТО  СВЕОБУХВАТиИ  ДОБИТАЈ( (2003 + 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) 

- 
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 
2018~О  

2019 

H. OCTAJIH 5РУТО  СВЕО5УХБАТНИ  (У5ИТАК  (2004 + 
200б+2008+20ј0+2012+2014+2016+2ОјВ)- 
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 4 2033 + 2005 + 
2017)~0 

2020 
. 

631 753 

ПО. ОддОЖЕН  (IОРЕСЈ(и  РАС(0д  НА  0СГАnи  
СВЕОБу1(ВАТнИ  до6ИТАЈ( Или  ГУБИТАК  ПЕРИОДА  

2021 

ІV. ОДЛОЖЕНИ  (ІОРЕСКИ  ГІРИХОД  КА  ОСТАЈІИ  
СВЕОБУХВАТНИ  ДО5ИТАЈ( unu ГУ6ИТАК  ПЕРИОДА  

2022 

Ч. НЕТО  ОСГАnИ  СвЕ0бх8АТНИ  ДОБИТАЈ( (2О LД . 
2020-ZО21+2022)~0 

УГ. НЕТО  ОСТА!IИ  СВЕОБУХВЛТНИ  ГУ&ИТАЈ( (2020 
- 

2019 + 2021 - 2022) ~ 0 
2024 631 753 

В. УКУПАН  НЕТС  СВЕОБУХВАТНИ  РЕЗУЛТАТ  
јIЕРИОДА  

і. y1(y(La.H  НЕТО  СВЕОБУХВАТНИ  ДОБИТАК  (200L 
- 

2002 + 2023 - 2024) ~ 0 
2025 

391.166 49.407 

ІI. УКУ(IАН  НЕГО  СВЕОБу1<ВАТНИ  ГУБТАј( (2002 
- 

2001+2024-2023)~0 
2026 

Г. УКУПАН  НЕГО  СВЕОБУХВАТНИ  ДО6ИТАК  ИЛИ  
ГУ6ИТАК  (2028 + 2029) = АОі1 2025 ~ О  или  
А0П 2026> О  

2027 

1. Прконсан  матнчнои  праеном  лицу  2026 

2. Прнпиан  учеілџhј*іа  без  права  к°ктрсџте  2029 

; оуТгЈiІ  

     

У  

ана 20 године  

образац  прописзн  Правwіником  о  сзлржини  и  форни  образџца  финансијскнх  изаештаја  и  садржиџін  н  форни  обраоlа  Статнстнчког  илеештаЈџ  за  пр  
(.Слузкбени  Глаоінк  РС  бр. 89ј2020). 

редна  уџнеа, залруге  и  преqу3етНике  



Попуњава  Ііравно  лице  - предузетааик  

Мапччни  број  08157359 шифра  делатностн  9311 ПИБ  100236311 

Назиа  ЗАУNО  РRЕоUZЕЕ  ЅPORTЅKІ  І  PO$LOVNІ  CENTAR VOJVODІNA, NOVІ  ЅAD 

Сндишге  ј4ОВИ  СА1. сутјеска  

СТАТИСТИЧКИ  ИЗВЕШТАЈ  
за  2021 годин / 

ј. ОПШТИ  ПОДАЦИ  о  ПРАВНО  ЛИL У  И  ПРЕДУЗЕТНИКУ  

0ј1иС  

1 

оз,е. за  доП  

2 

Текујіа  гедема  

з  

Прегходнз  Годијја  

4 

1, Број  M&eLІu послоаања  (ознака  од  I до  12) 900L 12 12 

2. Ознака  за  власкиштво  (ознека  од  1 до  Ѕ) 9002 5 

З. Број  страіінх  (праенне  іeіu физичких ) лицз  којн  имају  учешгје  у  
апиталу  

9003 

4. Бро  стр  ајјих  (пра  хннхил  и  физнчких ) лица  чнје  је  учешГiе  у  кагјнталу  
ј0% или  јзјlше  од  ІO% 

ѕ. прхечаіі  број  запосл  еејнхје  а  осноау  стніbа  крајем  сааког  Месеца  (цео  
број) 

еооб  
150 151 

Просечхн  број  загiослејјаа  прхко  агенција  и  оргаејнзација  зн  
залошњавае bс  (омлхдніјске  и  сгудејјтске  зхдруге) Ііa ooіoxy стајја  крхјем  
сееког  М&еца  (хјео  број) 

9006 20 

7. Просечан  број  јолочгера  на  осиоху  стања  крајем  схаког  месеца  (саео  
број ) 

9007 

ІІ. І5РУГО  ГIРОМЕНЕ  ј-IЕМАТЕРИЈАЛНЕ  ИМОВИНЕ  И  НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ  И  

БИОЛОШКИХ  СРЕДСТАВА  

-јјзІІосн  у  Хилbадама  дјчнара - 

Група  рнчуна, 
рачун  

ОПис  Озн. аа  
догI 

Бруго  Исправка  вредј,ости  Нето  
(кол.4-5) 

2 3 4 ѕ  & 

01 1. Неиатсријална  имовина  

1-1. Стајbе  На  почетку  годннх  9008 457 141Ѕ  772 

1.2- ПоЕеОааІbх  У  току  године  (набапке, 
рекоаструкхаије  н  др. без  ајанса  н  софгвера ) 

9009 

1.3 јГојертања  у  іоку  годнјје  - софтјери  9010 

L4. floaohaeba y току  годијіе  - ајанси  90ј1 

1.5. Смањења  у  току  годајје  (продаја, раслодоаања  
др.) 

9012 2.373 2.339 295 

1.6. дмортнзацііја  и  сбезерој)сіі.е  9013 261 

1.7. Рејапоризацнја  9014 

9015 477 Ј901 

LІ.Стањема  креју  године  (9008+9009+9010+ 

ј  - 9012 + 9О1З  + 9014) 1.814 1.337 



Груір .ва, опис  О
0

а  Еру-то  Истіравка  вредностН  
( 5) 

t 2 3 4 5 6 

02 (,део) 2. грађееински  објспи, nостројења  и  опрема  

2.1. СТаЊе  На  ПОЧеТјw год,ие  9015 32.188.097 25.507.197 6.6оо 9 С  

2.2. Поте?ања  у  тоісу  године  (набаеке. 
реоіструјоаије  и . без  аеанса) 

9017 279$&4 
- - 
- 279.664 

2.3. Поеећања  у  тоІсу  годнне  - атанот  9G18 19 - - 8949 

2.4. Смањења ТОІсу  године  (продаја, растодоеење  
> 

9019 15.039.240 
- 

15.036.627 
. 

52.175 

2.Ѕ. АЈнортизацнја  и  обезеређеан.е  9020 .49.562 

2.6. рееааерuзацнја  9021 

2.7. Стање  на  тсрају  године  (9016 + 9017 4- 9018 - 
9019 + 9020 + 902t) 9022 07.437.470 10.520.132 - 6.917.33а  

02 (део) 3. Земл.ишге  

3.1. Ствње  ма  nоЧетсу  геднне  9023 - - 

3.2. Поеејіања  у  току  године  - набаеке  (без  атанса ) 9024 - - . - 

3.3. посеГіања  у  тізку  године  . значајније  
побол.шања  зеуиіілв  (крчење, нелнорација  и  др.) 

9025 
- 

3.4, ПосеІіања  у  ТоІсу  године  - аеансхі  9026 - - - - - 

3.5. Смањења  у  току  године  (продаЈа  и з.) 9027 - - 

3$. АЈ.іортизација  и  обезеређење  9028 - - 

3.7. Рееадорјізацнја  9029 - - - 

3.5. Стање  нв  крају  годнне  (9023 + 9024 4- 9025 + 
9026-9027+9028+9029) 9030 - 

, 

- - 

03 4. Биолошка  средстеа  

4.1. Свање  иа  почетој  гОднне  9031 - - - 

4.2. Поеећања  у  тојсу  год,це  (uабавке, 
ре.коисзрукіјіЈа  и  др. без  аеансз) 

9032 - 

4,3. гiовећања  у  току  годнне  . аеенси  9033 - . . - 

4.4. Смањења ТОку  године  (продаЈа, растедоеање  
ндр  

. 

4.5. Ат.іортизација  н  обезеређење  9035 . , - - . - . -, 

1.6. РееалорнзациЈа  9036 - : . -. - 

4.7. 
9034+9035+9036) 

Ствње  на  крају  гОдине  (9031 + 9о32 + 9033 
- 9037 

- -- - 



HI. СТРУКТУРА  ЗАЛИХА  

-нзноси  у  хнЂадама  линара- 

Група  рачуна, рачујј  

1 

2 

13 

14 

0пиС  

2 

Ііа,тсрнјдј, рдсјзаiiи  ДОЋјО  ен, јiлат  и  ситаіі  Иі,асјјз,,р  

?. ЋјоІЋР L , елГ,р,)u ЋјЋЋЋЋ L јЋ .ЈиЋЋЋЋуг • іЋ  

3 і o aa,і  i r;cnі, 

о. Роба  

5. Стаа,іа  имдаиі fа  која  се  лржа  та  продају  и  престаііаа  
пОсЋ;оаања  

озн. за  доп  

3 

9038 

91)39 

90 тбі  

90 ІI 

9012 

Тскућагопина  

З  

8810 

Прагжолн  аголи,ја  

5 

9886 

30 

15 6. Плаћени  ааачси  За  Залихеи  услуге  9043 
2.957 9.783 

7. СОЕГА  (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 = 
0031 + 0037) 

90З4 
11.767 69.699 

ІV. СТРУКТУРА  осНовНог  КАПИТАЛА  

и3нхн  у  хал.аоама  динара. 

Група  рачуиа, рочу,І  0пис  озн. за  АОјј  Тскућа  год.јна  Претходііагоди ,ј  

1 2 3 . 

300 1. Акіјијскн  іanіeran 9045 

томе: Граіки  і<апитап  9046 

301 2. Уоали  друјіјтааа  с  ограніаченои  одгоооріІошуіу  9047 

тоне: Страни  јкгпнтал  9048 

302 3. Улоти  9049 

томп: странн  кnпнгаа  9050 

- -
- 303 4. држахнн  капнггл  9051 1.171 .667 1.171.667 

304 5. друшта  енікапитаа  9052 

395 6. задрузкнн  уделіі  9053 

306 7. Емисиона  премија  9054 

307 8. Улоаи  - сопстеені, изеорн  оругих  гіраенuх  јiица улозм  
осниаача  н  оруnіх  дица  

9055 

309 9. осгали  осноени  капитал  9056 317 37 

10. CІIErA (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 
9054 + 9055 + 9056 = 0402 + 0404) 

9057 
1.172.084 I.172.ј84 



V1 СТРУКТУРА  АКЦИЗСКОГ  КАІІИТАЛА  

.број  ахција  кв° цео  број-

.нтзнссм  у  хи.њадама  дннара- 

Група  гачуна, рачук  опис  озн, за  АОП  Тејсућа  годијја  Претходна  годнна  

1 2 3 4 5 

1. Обичне  акције  

LІ. &poj обичних  акција  9058 - 

део  300 L2. н°мннална  ередчоа  обнчних  акцнја  - чкулно  9059 

2. Приоритетне  акције  

2.1. број  аірноритетмtх  аі<цнја  9060 

део  300 2.2. Номинална  ереднаст  приорнтетнuх  акција  - укупно  9061 - 

300 3. СВЕГА  - номкнална  аредност  (9059 + 9061 а  9045) 9062 .. .
. 

VІe СТРУКТУРА  ИСІ1ЛАЋЕНИХ  ДИВИДЕНДИ  И  УЧЕШЋА  У  ДОБИТКУ, по  СН(ТОРИМА  

-нзноси  у  хињадама  дІ-*Іара- 

опиС  Озн. за  АОП  Текућа  г°дина  претходна  година  

1 2 3 4 

1. јlриередна  руцјтеа  (домаћа  праена  лица) 9063 . 

2. Физичкв  лицв  9064 - 

3. држааа  и  іЈгчтуцнје  к  оре-внизације  које  с  финанотрају  кз  6 іјета  gобѕ  
. 

4. Фкканочјо<е  инахіуција  9066 
- 

5. Нелрофктне  органнзацнје, фондације  и  фондовн  нелрофитног  
карактера  доб  

б. Страна  физичка  лнца  9068 ? 

7. Страна  праана  лица  9069 
- 

8. Ееропсхе  финано4оке  и  разоојие  Ннституције  9070 . - 

9.СВЕГА (9063 + 9064 + 9065+9066+9067+ 9068+9069+ 
9070 = 3045) 9071 . 

7 



Vn. ПОТРА)КИВАЊА  И  ОБАВ8Е  

-нзноси  у  хнгbадама  диннра- 

Гзупп  р  ачуіІп, рпчуи  опис ОзІІ. за  доп  Teі ylіn годнна  Оротходна  годинп  

1 

226 (део) 

450 

2 3 4 5 

В гlгј  РГЈЖГтІГГЕгЕјГ  уГокуг  Обннс  OE EPy І LLі .JEі LE d ОЕЕГГУЕі LІЊС  TzІ  
накГЕ  ГГГу ЋТІТГО  (/Гу  ОЕІјГ Г1 Г)ОГГст  ОГТТ ПОГЕГГ  ГЕ  ГОГ  СТIГГ  Гз) 

2, О6ЈL..- лЕгј rГсГГгеТL Е  .1 тЕ0 ј  ГГГГ )ЕГ  і H FІ EXErІІ r бГТЗНОГиОЕ  
ТГаІГГ6) 

3. сбапезе  З ЕЕСТО  з6раГГ  оиезнадј  знмбз 1, ОСИНІ  ндјГндда  
зарддз  које  се  рефундгірају  (пОТрежиЕІ  громеі  без  riојстног  
сГаЕГГе) 

ЕјЈ ;) 

у  zі  

9074 

-  
506 

75 .973 

603.825 

823 

367.962 

100.648 

4. Обанезе  за  јіорез  нн  зараде  и  Накнаде  аарада  на  тераі  
запосленог  (потражі,н  кГромеі  без  почепиог  стања) 1 ј.јЗ3 1.018 

452 
5. обнаезе  за  доприносе  нн  зарнде  и  накнаде  зарндн  іЕа  Тарет  
знпосгГеног  (потрнжни  ітромет  без  почетног  стања ) 

9076 
28.562 27.765 

6. Обнеезе  прена  фнзичЕеимлнціма  за  накнаде  по  угоаОрнма  
(пОтражни  јіромет  без  поЕетног  стања) 

9077 
86 

7. Контролни  Збир  (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 
+ 9077) 

9078 н96.085 508.236 

VHІ. ДРУГИ  ТРОШКОВИ  И  РАСХОДИ  

-нзносн  у  аw адачп  диннра- 

Група  рачуна, рачун  ОПИС  Озн. Зн  АОП  текуГі lа  година  препходна  година  

е  2 3 4 5 

513 ј . Троајкоан  горинн  и  кІЕерГнје  9079 НЗ.604 

520 2. Тро rrјкоаи  зереда  и  нанадн  знредн  (бруто ) 9080 143.517 139.435 

521 
З. TporІІreoau Пореза  И  доприносн  на  зераде  ка  наГенеде  зпрздн  
јін  терет  посјrоднацн  

уобј  
23.863 23.214 

522, 523 525 4. Трошкоаи  нак,,ада  фзичкнм  лицЕіин  (бруто) по  осноеу  
угонора  

9082 
135 

521 5. ТроГГЈЕЕони  најсннда  по  УГОВОРЕГ  0 триеремаІјЕІГч  и  
јlопреІіеннн  іосјіоаима  закгучсним  са  физичсіІи  лицен  

9083 
3.790 

б. Трокјјкоеи  накиада  дНрекГСру, односно  члаіјоаиин  органа  
ујірнаГГГања  и  надзорн  

90а4 
1.415 1.337 

528 
7. ОроГіГкоаи  ангажоаања  запосјЕеніІк  преко  нгенІгзЕчја  и  
Задругн  

9085 Н.Ој3 

део  529 8. НнкІЕаде  тро rбкоіа  запосленима  9086 5443 5.366 

део  529 
9. Остала  данањн  знгЕосленинн  и  nична  аіринаЕГГа  која  ce ІІ e 

сиатрају  знрадоуЕ  - отпремнине, јубнлзрІІе  ннграле, томоГі  
затГослаЕіоЕч , стГіпниокја  и  др, 

9087 9.372 8.540 

део  529 
ј0. Ннкнада  троІLкоеа  и  др3Ега  даеаіаа  посгзодаагЕиин  и  
другіlМ  фгІзикіким  лицима  којн  нису  запослеНа  

9088 
404 382 

део  525, 533 н  дао  Ѕ4 ј  ј.  ТроІUе0аИ  закупЕЕиЕЕн  9089 

дко  525, део  533 ,і  део  64 ј2. ТрОшк0пи  закіпнина  земГbиајга  9090 

536 и  537 13. Трошаоаи  исгражиіања  н  разаојн  9091 

552 14. грошкоан  премГГја  осигурања - 9092 6.98Ѕ  6.834 



Гругiа  рачуна, рачун  .опис  озн, за  АОП  Текућа  гопина  Претходна  Гедина  

1 2 3 4 Ѕ  

553 15. Трошкоан  nnaіuoі  прОМе1d 9093 559 

554 16. Тројјјкоеи  чланарина  9094 37 

555 L7. Троtіјкоен  ісреза  и  накнада  9095 2а.?51 26.649 

556 18. Трошкоен  догіриноса  9096 141 

део  Ѕ?9 
19 Расходи  за  хуманиізрне, На 4не, еерсјсе, ,сузагурне, 
здреестеене, образовне  и  за  спорпіке  Намене, каО  и  за  
зашти lу  чоеекоее  средине  

9097 
- 
- 

20. КоктрслІјјј  збир  (9079 + 9080 е- 9081 + 9082 + 
9063 + 9D84 + 9085 + 9086 + g087 + 9088 + 9089 + 
9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 
g0g7) 

3?Ѕ.983 . 

- 
216.210 

Іх. РАСХОДИ  КАМАТА  
.изН0о4 у  хwbадвма  динара- 

група  рачуна, рачуи  0Пис  озн. за  АОП  Текућа  година  Прстходна  годј1на  

2 3 4 5 

група  расуиа  56 (део) 

1, Канаге  по  кредитина  и  зајмонима  од  послое,*оі  банака  у  
зекгbи  

9099 - . 

2. Камате  по  ooіoey фкHансмјсхОс  лнзннга  у  зеж,bн  9100 

no ооону  зајмоеа  од  другнх банка  
предузе hа  и  зајнодаааца  у  зен,bи  

9101 

4. Канате  по  ссноау  хартија  од  ередносги  9102 

затезне  каНате  9903 10 795 1? 204 

6. Камате  ло  ооНоау  кратхорочих  и  дугорочнuх  кредита  у  
ииосхранстау  

9104 
. 

7. Копролни  збнр  (9099 + 9100 + 9101 4- 9102 + 9103 
+ 9104) 

. 

10.795 17.204 

Х  дРуги  приходи  
.изнооі  у  ееа.дама  динара - 

Грукіа  рачуна, рачун  опис  озн. за  АОП  ТекуРіа  година  претходна  година  

О  2 3 4 5 

- 
1. Приходи  од  прениЈа, субненц,іја, дотација, регреса  
компензација  и  ловраhаја  лоресхих  дажбина  

9105 94.000 263,000 

641 2. Приходн  по  осuоеу  услоаеннх  донација  9107 
-

- - 15329 7.547 

65 3. дјзуги  пословни  прнходи  9108 362.508 294.893 

део  650 4. Пріе<оди  од  закупнина  за  земњиіікге  9109 

651 5. јlриходи vдчланаі3,іна  9110 - 

део  660, део  661 и  део  &69 6. Приходи  по  осuопу  днніеін  и  і4ешћа  у  добигсу  911 ј  

7. Контролин  з6ир  (9106 + 9107 + 9108 + 9109 
9110 + 9јјl) 

4- 9112 . 471.837 565.440 



XІ. ПРИХОДИ  Од  КАМАТА  

-изиоСи  хадача  денара - 

група  р1чуІІа, раЧуІј  ОПІ9С  

2 

ј К4 І )г1(ll) ГІСГІоТ )) IІIІI,1 ујГІКЈ ) т Lн)ІМ  6,і r)І r.І:І  y  11І(јГ  

2. l(r-rcocІІ QCy ттхејтоІИГаіі : оІІ.І  у  ІCMІІ4. 

] Кзи.)ГС  f)О  оСН  тзухарти)1 оо  ei)QІIHOCH І  

ЗСТС]н6 К1М1Т6 

Озн. за  АОГ  

З I 

9113 

9114 

9! 

9п6 

Тсјућа  гопина  прстхолна  година  

І pyrj раунјІ  66 (Іu ІІ ) 

ј  

690 

9 

w 

L.29L 

5- Канате  no ocuoay датнх  креита  н  зјјмоаа  у  иностранстеу  9ј1 7 

б. КоитролІІи  збир  (911.3 + 9114 + 9115 + 911.6 + 911.7) 9118 9Qб  130ј  

XІL ОСТАЛИ  ГIОдАЦИ  
-износи  у  )ІнIГнаДаМа  д)Інара  

Огис  OIІІ . 11 AOfl Тенућа  голина  Прсгходна  годіана  

Г  
о Обlат]е  31 aK1ІLІ]6 (брсМ1 гојQlсшјј.еМ  обр1чуну  аітLјизј) 

2. Обрачунаге  цариІІе  и  друге  уаозне  дажбине  (укупан  гvднuјњи  износ  

према  обрачуну) 

9119 

9120 

3. kanuranіІl субаеіІц kіје  н  друга  ДрЖаејІl оделјіаања  за  иаград .у  и  

набааку  ОСНОIІјИХ  средстааа  и  ІІег4аткријагІІјс  имоајјне  
9121 272.238 41.155 

4. дјжаона  додеЈЂи!ања  за  премнје,  регрес  и  покрнhа  ТекућІ4х  трошкоаа  
псслоаања  

9122 
94.О  263.осо  

5. Остала  jTppІalІІa лсдоњназіј  9123 

6, ПрІІмњсНс  донlцјіје  и1 и)ІОСТРјнстВа  іі  Qpyra бесГтоаратІІа  CpІTJ,cTІІa y 
МОВЦУ  ИХІН  НIГРИ  Ол  uHocnpaІІІІx nplo Іix u ФнвЕІЧКІгХ  лица  

9124 

7. ЛИЧІІа  ПрІіНаІІа  Преду)еТНнка  и1 ІІетс  дО6І1Тка  (попуњааеју  СаМО  
преду1отчІІт]и) 

8. Контроnни  збир  (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 

9125) 
9126 366.230 301.155 



XІІL БРУТО  ПОТРАЖИВАЊА  ЗА  ДАТЕ  КРЕДИТЕ  И  ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ  ПРОИЗВОДЕ, РОВУ  И  
УСЛУГЕ  И  ДАТЕ  АВАНСЕ  И  ДРУГА  ПОТРАЖИВАЊА  

41зн004 у  оаадана  дннара- 

Групаракуна,рачуи  ФИНАНСиЈСКИИНСТРУМЕНТИ  Озн.за  
Аоп  

руТо  ИслрааквІтредмости  
Нето  

(45) 

1 2 3 4 5 б  

230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (040) 
1. Краткорочни  финаисијски  нпаснони  
(дати  кредити  и  зајмоDи) физичкмн  
лицима  и  прсдузетницима  

9127 70 

043 (Део), 045 (neo), 050 (део), 051 (део) 
053 (Део) 

2. дугорочни  фннансјјскм  пласи°нм  
(дати  креднт-и  и  зејиоаи ) физичким  
,тициМа  и  предузетницима  

9128 іѕo і5а  

3. продатu проиааоди, роба  и  услуге  и  
ДаТи  ајаанси  (9130 + 9131 + 9132) . 226.301 181857 44.444 

01? (лео), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 
(део), 152 (део), 054 (део), 200 (дто), 202 
(део), 2D4 (део) 

3.1. гlродати  произеоди, роба  и  усдуге  и  
д,тu aaakoi фМзнчккu лицимз  и  
предуЗетиицнма  

9130 226.301 181.857 44.444 

017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 
(део), 152 (лео). 154 (Део), 200 (део), 202 
(део). 201 (део) 

3.2. Лродати  nронзаоди, роба  и  услуге  
дапі  аааноI жееНин  орк-анина  и  
институцијама  

9035 

057 (део), 029 (део), 038 (Дто), 0Ѕ2 (дсо), 
t50 (Део), 152 (део), 054 (Део), 200 (део), 
202 (део), 204 (део) 

3.3. Лрадатн  произтодн, ро6а  и  услугт  
дати  атенси  органниа  и  инстнтуцијана  
локелне иоулрате  

9132 

4. друга  потзажиаања  (9134 + 9135 + 
9136) 

9133 

206 (део), 221, 220 (Део) 4.1. ЛозраТкоlтања  0д  физичкна  лица  
предузетиика  

9134 

206 (деџ), 222 (део), 223, 224 (део), 225 
(лео), 22? (Дто), 228 (лео) 

4,2. погражи uања  ОД  ДржааЕІнх  орана  н  
ннстИт-уција  

206 (лео), 222 (Део), 224, (део),225 (дто), 
22? (део), 228 (део) 

4.3. потражквања  од  органа  н  ннституција  
локалне  саттоуттраве  

9136 

образац  проПисан  пратuтІтикон  о  садржијтј  и  форни  о6разаце  финансијских  изттLuтаја  н  садрuдіІ kи  и  форми  обраО4а  Статнсптчксог  ІІзетЕ1паЈ  а  л  ит  на  друііПта, зкуге  н  прдаузетинке  
(,,слуіІкбени  глаод  ГС  бр. 89ј2020), 



ЈР ј  POЅLOVNI CENTAR VOJVODІNA NOVІ  ЅAI) 

NAPOMENE Uz 
FINANЅІJЅKE іZУЕТАЈЕ  ZA 2021. GODІNU 



1. OЅNIVANJE І  DELATNOЅT 

Јаупо  ргеduzебе  Ѕportѕkі  і  poѕlovnі  centar Vojvodіna ѕa potpunom оdgоvогnобu, (u dајјет  
tekѕtu: Ргеduzебе) је  organіzovano kao javno ргеduzебе  і  upіѕano u Regіѕtar prіvrednіh ѕubjekata kod 
Agencіje za prіvredne regіѕtre pod brojem 8175/2005 od 24. marta 2005. godіne. 

Ргеdоzебеје  oѕnovarіo 30.06.1983. godіne. 
Odluku o іzgradnjі  Centra donela је  ЅКuфtіпа  grada Novog Ѕada і  Ѕkпфtјпа  ѕamoupravne іnterѕene 
zajednіce za fјzј ku kulturu 10.aprііa 1978. godіne povodom prіhvatanja kandіdature Novog Ѕada za 
organіzovanje 36. Ѕvetѕkog prvenѕtva u ѕtonom tenіѕu. 
Za ргабеnје  і  nadzor ove velіke іnveѕtіcіje, ЅКпфtјпа  офtіпе  Novі  Ѕad oѕnovalaje Dіrekcіju za іzgradnju 
Gradѕkog ѕportѕkog centra ,,Vojvodіna, kojaje 1983.gоdјnе  odlukom ЅКпфtіпе  геогgаnіzоУаnа  u Radnu 
organіzacіju Ѕportѕkі  і  poѕlovnі  centar ,,УојvоЈјпа  u оѕпіУаnјu u cі lju upravljanja і  оdгауапја  centra. 
Ѕkuфtіnа  офtіпе  1991. godіne donoѕі  odluku kojom Radna organіzacіja u oѕnіvanju poѕtajc Javno 
ргеduzсбе  ,,Ѕportѕkі  і  poѕlovnі  сепtаr Vojvodіna ѕa р.о. 
Odlukom o оѕnіvапјп  Јаvnоg ргеduzебе, ЅКпфtіnа  је  u ѕaѕtavnі  deo Ргеdпzеба  uvrѕtіla і  ЅС  ,,Ѕајмі tе , 
kojі  je do 01.01. 1992. godіne bіo pod upravom Uѕtanove za оdгаУапје  objekata ГіzјКе  kulture grada 
Novog Ѕada. 

Oѕnovna delatnoѕt ргеduzеба  је  delatnoѕt ѕportѕkіh objekata. Pored navedene oѕnovne dclatnoѕtі  
Ргеduzебе  obavlja і  druge delatnoѕtі  і  poѕlove kojі  doprіnoѕe еПkаѕnјјем  і  racіonalіііjem poѕlovanju і  to: 

oѕtale zаbаvnе  і  rekreatіvne delatnoѕtі  
- ѕротtѕkо  і  rekrcatіvno obrazovanje 
- іzпајмјјіvаnје  nekretnіna. 

Ргеduzебе  је  ѕaglaѕno krіterіjumіma іz Zakona o ra&іnovodѕtvu razvrѕtano u ѕrednja pravna Iіca. 
Fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  za 2021.gоdіnu ѕu odobrenі  01.03.2022.gоdјnе. 

Ѕеdј tе  Ргеduzебаје  u Novom Ѕadu, uuHcі  Ѕutjeѕka broj 2. 

Poreѕkі  іdentіtikacіonі  broj Ргеduzебаје  100236311. 

Matі&іі  broj Dгutуаје  08157359. 

Ргоѕебаn broj zapoѕlenіli u 202 1. godіnі  bіo je 150 (u 2020. godіnі  15 і). 

2. OЅNOV ZA ЅAЅTAVLJANJE І  РRІКАZІУАNЈЕ  FІNANЅІJЅKIH јZУЕТАЈА  

РгјІоепј  fіnanѕіjѕkі  іzvе tајј  ѕu ѕaѕtavljenі  u ѕkladu ѕa уае6јм  propіѕіma u Republіcі  Ѕrbіjі  
zaѕnovanіm na Zakonu o ra&іnovodѕtvu (,,ЅI.gІaѕnіk RЅ , br. 73/2019 ј  44/2021 - dr.zakon, odnoѕno 
Medunarodnіm ѕtandardom Гјпаnѕіј  ѕkog іzvе tаvапј  a (MЅFІ). 

Medunarodnі  ѕtandard fіnanѕіjѕkog іzvе tаvаnј  а  ј  e ra&іnovodѕtvenі  ѕtandard fіnanѕіjѕkog іzvе tауапја  
odobren od Odbora za medunarodne габunоvоdѕtvеnе  ѕtandarde бјјј  је  prevod utvrdі!o і  objavіlo 
Mіnіѕtarѕtvo Ппаnѕіја. 

Fіnanѕіjѕkі  іzУе tајі  ѕu ѕaѕtavіjeііі  na nабеlu naѕtanka poѕlovnog dogadaja (пабеlо  uzro&іoѕtі) і  nабеlц  
ѕtalnoѕtі  poѕlovanja. 
Ргема  nабеlu naѕtanka poѕlovnog dogadaja пбіпсј  poѕlovnіh promena і  drugіh dogadaja ѕe prіznaju u 
momentu nаѕtаnКа  (a ne kada ѕe gotovіna іlі  njen ekvіvalent prіmі  і lі  іѕplatі). Fіnanѕіjѕkі  іzуе tајі  
ѕaѕtavljenі  na nабеlu naѕtanka poѕlovnog dogadaja (oѕіm іzvе tаја  o tokovіma gotovіne) ргu ајп  
іnformacіje ne ѕaіno o poѕlovnіnі  promenanіa іz predhodnog perіoda, koje uklju&іju іѕp1atu і  prіjenі  



gotovіne, ved takode і  o obavezama za іѕplatu gotovіne u buduбем  perіodu і  o reѕurѕіma kojі  predѕtavljaju 

gotovіnu koja 6е  bіtі  prіmljena u buduбем  perіodu. 

Fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  ѕu prіkazanі  u formatu propіѕanіm Pravі lnіkom o ѕаdгјпј  і  formі  obrazaca 

fіnanѕіjѕkіh јzуе tаја  za prіvredna dгutуа, zadruge, і  preduzetnіke (,,ЅІ. glaѕnіk RЅ . br. 89/2020). Ргема  
Zakonu o габuпоvоdѕtvu redovan gоdіпјі  Гіпаnѕіјѕkі  іzvе tајі  pravnіh lіca koja prіmenjuju MЅFІ  
obuhvata: bіlanѕ  ѕtanja, bі lanѕ  uѕpeha, іzvе tај  o oѕtalom rezultatu, іzуе tај  o promenama na kapіtalu, 

іzvе tај  о  tokovі ma gotovіne і  napomene uz Гіпапѕіјѕ kе  іzvе tаје. Оујм  pravі lіііkom propіѕuju ѕe і  
ѕаdгјnа  і  forma ()braѕca ѕtаtјѕtібkоg іzуе tаја. 
Fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  ѕu ѕaѕtavljcnі  p()d pretpoѕtavkom da 6с  ргеduzебе  da poѕiuje u пеоgгапібепом  
vreіііenѕkom pcnodu і  da бе  da ііaѕtavі  ѕa poѕ]ovanjcnі  і  u doglednoj buduбііоѕП . 

з. РRЕОLШ) ZNАЛЈNІ1-Г  RЛ UNОVОDЅТУЕN1Н  POL І TІ KA 

3.1 Когіепје  ргосепј iv ііјі  

Fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  ѕu saѕtavljenі  na пабеlu naѕtanka poslovnog dogadaja (nабеlо  uzго6nоѕtј) і  
nа6е1u ѕtalnoѕtі  poѕlovanja. 

Ргема  nабеlц  naѕtanka poѕlovnog dogadaja, poѕlovnі  dogadaj ѕe prіznaje kada je naѕtao і  uКlјuбuје  ѕe u 

fіnanѕіjѕke іzvе tаје  u perіodu na kojі  ѕe odnoѕі, nezavіѕno od prіjema іѕplate novca u vezі  ѕa tіm 

poslovnіm dogadajeni. 

Fіnanѕіjѕkі  іzУе tајі  ѕu ѕаѕ tаУIјепі  pod pretpoѕtavkom da бе  Dго tvо  da poѕlujc u nеоgгаnјбеnом  

vгемеnѕkом  perіodu і  da бе  da naѕtavі  ѕa poѕlovanjem і  u doglednoj bиduбnоѕtі . 

ѕaѕ tavljanje і  prіkazіvanje fі nanѕіjѕkіh іzvе tаја  u ѕk1adu ѕa MЅFІ  і  га6unоуоdѕtуепім  propіѕіma уаебім  
u Republіcі  Ѕrbіjі  zahteva od rukovodѕtva Ргеduzе6а  kогі 6еnје  najboljіh моguбіћ  procena і  razunіnіh 

pretpoѕtavkі, koje іmaju efekte na іznoѕe іѕkazane u Гіnаnѕіјѕkім  іzуе tајіма  і  nаромеnама  uz fіnanѕіjѕke 

іzvе tаје. 

Ove procene і  pretpoѕtavke ѕu zaѕnovane na іnformacіjama гаѕро1оіvім  na dan bі lanѕa ѕtanja. 

Nајzпабај nјје  procene odnoѕe ѕe na utvrdіvanje obezvredenja Гіnапѕіјѕkе  і  nеГіnаnѕіјѕkе  іmovіne, 

prі znavanje оd1оепјћ  poreѕkіh ѕredѕtava, utvrdіvanje rezervіѕanja za ѕudѕke ѕporove і  dеГіпіѕаnје  

pretpoѕtavkі  neophodnіli za aktuarѕkі  оbгабuп  naknada zapoѕlenіma po oѕnovu otpremnіna, і  іѕte ѕu 

obelodanjene u Napomenanіa uz ГіnаnѕјјѕКе  іzvе tаје . 

3.2 Prіznavanje еlемепа tа  fіnanѕі jѕkіh јzvе tаја  

Ѕredѕtvo ѕe prіznaje u bіlanѕu ѕtanja kada je verovatno da бе  ро  oѕnovu kогј 6еnја  ѕіedѕtava buduбе  

ekononіѕke korіѕtі  prіtіcatі  u Ргеdиzебе  і  kada ѕredѕtvo іma nabavnu vrednoѕt іlі  cenu Ко tаnја  і lі  vrednoѕt 

koja мое  da ѕe pouzdano іzmerі. 

Obaveza ѕe prіznaje u bіlanѕu ѕtanja kada je verovatno da 6е  odlіv reѕurѕa kojі  ѕаdгј  ekonomѕke korіѕtі  

ргојѕ tебі  іz podnііrenja ѕаdапјіћ  obaveza і  kada ѕe іznoѕ  obaveze koja бе  ѕe podmі rіtі  мое  pouzdano da 

іzmerі . 

Prihod ѕe prіznaje u bіlanѕu uѕpeha kada je роУеаnје  ekonomѕkіh korіѕtі  povezano ѕa роуе6аnјем  
ѕredѕtva і lі  ѕmanjenjenі  obaveza koje mogu pouzdano da ѕe іzmere, odnoѕno da prіznavaііje prіhoda 

naѕtaje іѕtovremeno ѕa prіznavanjem povedanja ѕredѕtava іІі  ѕmanjenja obaveza. 



Raѕhodі  ѕe prіznaju u bHanѕu uѕpeha kada ѕmanjenje ekonomѕkіh korіѕtі  koje je роvеzатіо  ѕa ѕmanjenjem 

ѕredѕtava і lі  роУебапјем  obaveza мое  pouzdano da ѕe іzmerі , odnoѕno da prіznavanje raѕhoda naѕtaje 

іѕtovremeno ѕa prіznavanjem poraѕta obaveza і  ѕmanjenjem ѕredѕtava. 

kapіtal ѕe іѕkazuje u ѕkladu ѕa fіnanѕіjѕkіm konceptom kapіtala kao u1оепј  novac јЈј  u1оеnа  kupovna 

моб  і  predѕtavlja neto іmovіnu Ргеduzеба. Іz fmanѕіjѕkog koncepta kapіtala ргоіѕtібе  koncept обuvалја  
kapіtala. Обuуавје  kapіtala merі  ѕe nomіnalnіm monetarnіm jedіnіcama - RЅD. Po ovom konceptu 
dobіtak je zaraden ѕamo ako ПпаnѕјјѕКі  (јlј  nоvбапі) іztіoѕ  neto іmovіne na kraju perіoda ргема uје  
fіnanѕіjѕkі  (іlі  nоубаnі) іznoѕ  neto іmovіne na робеtku perіoda, nakon uklјuбіvалја  bі lo kakvіh raѕpodela 

vlaѕnіcіma іlі  doprіnoѕa vlaѕnіka u toku godіne. 

3.3 Ргега uпаvапје  ѕtranіh ѕredѕtava рІааnја  ј  га uпоvоdѕtчепј  tretman kurѕnіh razlіka і  
efekata valutne ldauzuie 

Ѕtavke нkјјuбепе  u fіnanѕіjѕke іzуе tаје  Ргеduzеба  odmeravaju ѕе  kогібепјем  vaіute prіmarnog 

ekonomѕkog оkгu епја  u kome Ргеduzебе  poѕluje (funkcіonalna valuta). Fіnаnѕіјѕkі  јzvе tајі  prіkazuju ѕe 

u hіljadama RЅD, kojі  predѕtavlja funkcіonalnu і  јzvе tајлu valutu Ргеduzеба. 

Ѕva ѕredѕtva і  obaveze u ѕtranіm ѕredѕtvіma рlабапја  ѕе  na dan bіlanѕa ѕtanja ргегабuпаvајu u njіhovu 

dіnarѕku protіvvrednoѕt prіmenom zvаnібnоg ѕrednjeg devіznog kurѕa Narodne banke Ѕrbіje vаебјм  na 

taj dan. Poѕlovne promene u ѕtranіm ѕredѕtvіma рјабапја  tokom godіne ргегабuпаvајu ѕe u dіnarѕku 

protіvvrednoѕt prіmenom zvапјбnјh devіznіh kurѕeva Narodne banke Ѕrbіje vаебім  na dan poѕlovne 

pron-lefle. 

Pozіtіvne і  negatіvne kurѕne razlіke naѕtale ргегабuпом  ѕredѕtava і  obaveza іѕkazanіh u ѕtranіm 

ѕredѕtvіma рlабапја  і  ргегабunом  tranѕakcіja u toku godіne evіdentіraju ѕe u bіlanѕu uѕpeha, kao 

fіnanѕіjѕkі  prіhodі, odnoѕno fіnanѕіjѕkі  raѕhodі. 

Pozіtіvnі  і  negatіvnі  efektі  ugovorenіh devіznіh klauzula u vezі  роtгаіУаnја  і  obaveza, naѕtalі  prіmenom 

ugоуогевоg kurѕa, takode ѕe іѕkazuju kao deo fіnanѕіjѕkіh prіhoda, odnoѕno fіnanѕіjѕkіh raѕhoda. 

3.4 Poѕlovnі  prіhodі  

Prіhodі  od prodaje ѕu іѕkazanі  u іznoѕu fakturіѕane realіzacіje, tj. јzvгепе  prodaje do kraja 

оbгабunѕКоg perіoda, pod uѕlovom da je ѕa tіm danom naѕtao dunјбkо  - роvегіlабКі  odnoѕ  і  da je 

іѕpoѕtavljena faktura. Prіhod ѕe merі  po ро tепој  vrednoѕtі  prіmljene nadoknade іlі  роtгаіvавја. 
Prіhodі  od uѕluga іѕkazanі  ѕu ѕrazmerno ѕtepenu zаугеnоѕtј  uѕluge na dan bј lаnѕјгаnја. 

3.5 Poѕlovnі  raѕliodі  

Ukupne poѕіovne raѕhode біпе; nabavna vrednoѕt prodate robe; ѕмаnјевје  vrednoѕtі  zalіha 

пеdоvгепіћ  і  gotovіh proіzvoda і  пеdоvгеnіјі  uѕluga; tгоКоvі  materіjala; tтоКоvј  gотјУа  і  energіje; 

tгоКоvі  zarada, naknada zarada і  oѕtalі  јјбпі  raѕhodі; tгоКоуі  proіzvodnіh uѕluga; tго kоуі  амотtјzасіје; 
tго kоvі  dugогобвіћ  rezervіѕanja; nematerіjalnі  tго kоvі, umanjenі  za prіhode od aktіvі ranja uбјnаКа  ј  
robe і  роvебапје  vгеdвоѕtј  zalіha пеdоvгеnјћ  і  gotovіh proіzvoda і  пеdоvгеnјh uѕluga. 

3.6 ТгоКоуј  pozajmljіvanja 

ТгоКоуј  pozajmijіvanja ѕe odnoѕe na kamate і  druge tго kоvе  kojі  naѕtaju u vezі  ѕa pozajmljіvanjem 

ѕredѕtava. ТгоКоуј  pozajmljіvanja kojі  ѕe mogu nepoѕredno prіpіѕatі  ѕtіcanju, іzgradnjі  і iі  іzradі  ѕredѕtva 

(іnveѕtіcіje) kojc ѕe oѕpoѕobljava za upotrebu, ukјјuбuјu ѕe u nabavnu vrednoѕt tog ѕredѕtva. Oѕtalі  
tго kоvј  роzајмlјіvаnја  prіznaju ѕe kao raѕhod ретјоdа  u kome ѕu naѕtalі. 



3.7 Fіnanѕі jѕkі  prіhodі  і  raѕhodі  

Fіnanѕіjѕkі  prіhodі  і  raѕhodі  obuhvataju: prіhode і  raѕhode od kamata - ргема  tгебјм  lјсјма  
(nezavіѕno od toga da lі  ѕu doѕpelі  і  da lі  ѕe рlабајu ііі  prіpіѕuju іznoѕu роtгаіvаnја  јјј  obaveze na dan 
bі lanѕіranja); prіhode і  raѕhode od kurѕnіh razlіka і  efekata valutne klauzule - ргема  tгебјпі  јјсјма  і  oѕtak 
nnanѕіjѕke prіhode і  raѕhode. 

3.8 Lіzіng 

Lі zі ng je iigovor kojі m davalac іі zіnga prenoѕі  na korіѕnі ka lіzіnga, u zamenu za jednu і lі  nіz rata, 
oravo da korіѕ t і  pі-cdmel l і zі nga na v і-emenѕk і  pcііod za koj ѕu ѕc dogovon іі . 
Lі zі ng ѕc k І asі  k ііје  kao fі nanѕі jѕk і  Іі zj ng ukol і ko ѕc ilj l і fl ѕut і nѕК i Ѕv і  nzі cі  і  korіѕ tі  povczan і  ѕa 

v!aѕn і  ѕіvoі n. 

Zakupі  nekretnі na і  оргеме  kod kojі h ѕc pOtpUnO prenoѕc ѕvі  rіzі cі  і  korіѕtі  koje ргоіѕ tібu iz v]аѕпј tуа  
nad ѕredѕtvom габипоуоdѕtуепо  ѕe obuhvataju kao fіnanѕіjѕkі  lіzіng. U momentu zаКlјuбіvаnја  ugovora 
ПnаnѕіјѕКі  lіzіng ѕe prіznaje kao ѕredѕtvo u bі lanѕu ѕtanja po fer vrednoѕtі  і  kao ПnаiiѕіјѕКа  obaveza, 
іѕklјuбuјuбі  іznoѕ  kaіrіate, za рlабапје  buduбјh zakupnі na. Otplata zakupa delі  ѕe na kamatu і  угабаnје  
gіavnіce prenia јzгабuпаtјм  anuіtetіma. ТгоКоvі  kamate terete raѕhod perіoda, odnoѕno bі lanѕ  uѕpeha na 
proporcі onalnoj oѕnovі, na preoѕtalі  ѕaіdo zakііpnіne. Razlіke іzmedu bцduбе  vrednoѕtі  mіnіmalnіh 
рlабаnја  zakupa і  njіhovіh ѕаdапјіћ  vrednoѕtі  predѕtavlja buduбе  рјабаnје  zakupa, kojі  ѕe evіdentі ra Као  
ПnапѕіјѕКа  raziіka po oѕnovu zakupa. 

Prі lіkom іnіcіjalnog prіznavanja, predmet ПnаnѕіјѕКоg lіzіnga ѕe prіznaje kao ѕre(іѕ tvo u vіѕіnі  njegove fer 
vrednoѕtі  і lі  po ѕаdа nјој  vrednoѕ tі  mіnіmalnіh рlабаnја  za lіzіng, ako jc ona nіа. Ѕvі  іnіcіjalnі  dі rektnі  
tгоКоvі  koi-іѕnі ka lі zі nga dodaju ѕc і znoѕu kojі  je prіznat kao ѕredѕtvo. 

Poѕlovnі  lіzіng je lіzіng odnoѕno zakup ѕredѕtava kod kojeg ѕu ѕve korіѕtі  і  rіzіcі  u vezі  ѕa у1аѕnі tvом  
zаdгапі  kod zakupodavca, odnoѕno nіѕu prenetі  na zakupca. 

3.9 Neіnaterі jalna ііnovіііa 

Nematerіjalna uіaganja, vrednuju ѕe u ѕkladu ѕa MRЅ  38 - Nenіaterіjaі na іmovіna. Nematerіjalna 
іmovіna ѕe na робеtku мегј  ро  nabavnoj vrednoѕtі  (paragraf 74 MRЅ  38), a nakon робеtnоg prіziiavanja 
О  nabavnoj vrednoѕtі  unіanjenoj za celokupnu akumuііі anu amortіzacіju і  ѕve akumіііі rane gubіtke zbog 

unіanjenj a vredіioѕtі . 

Іzdacі  za aktіvnoѕtі  іѕtгаіуапја  і  razvoja іѕkazuju ѕe kao raѕhod perіoda. 

Korіѕtan vek nematerіjalne іnіovі ne Која  іiaѕtaje іz ugovoі•iiіh ііі  drugіh zakonѕkіІі  prava ne treba da bude 
du і  od perіoda ugovornіh ііі  drLіgіh zakonѕkіh prava, aiі  мое  da bude kгабі , zavіѕno od perіoda tokom 
kog Ргеduzебе  обеkuје  da korіѕtі  tu іmovіnu. 

Oѕnovіca za оbгабuп  anіortіzacіje nematerіjaіne іmovіne raѕporeduje ѕe ѕіѕ tematѕkі  tokom njenog 
procenjenog korіѕіiog veka trajaіija. 

Amortіzacіja zаробіnје  kada je nematerіjalna іmovіna doѕtupna za upotrebu, odnoѕno kada je na lokacіjі  
ііі  u ѕtanju Које  је  neoplіodno da bі  ѕe oiia nіogla korіѕtі tі  na пабјn na kojі  rukovodѕtvo to nanіerava. 

Amortіzacі j a ѕс  оbгабunауа  proporcіonalnonі  metodom.Oѕnovіcu za amortіzacіju nenіateііjalnі h ulagaііja 
бјnі  nabavna vrednoѕt. Anіortіzacіja ѕe оbгабunаvа  po ѕtopі  od 20%. 

Preoѕtala vrednoѕt, odnoѕno neto і znoѕ  1(ojі  Ргеduzебе  обеКuје  da бе  dobіtі  za ѕredѕtvo na kraju njegovog 
korіѕnog veka trajanja, po odbіtku обеКіvапіh tгоКоvа  otudenja, ѕmatra ѕejednakoіii nulі. 

Perіod anіortіzacіje і  metod aniortіzacіje ргејѕрі tnјu ѕe іia kraju poѕlovne godіne, ukolіko poѕtoje naznake 
daje dо 1о  do znабајпе  ргомепе  u odnoѕu na prethodnі  perіod. 



Ргомепе  perіoda і  metode amortіzacіje ѕe га uпоуоdѕtvепо  obuhvataju kao promene u га uпоуоdѕtуепјм  
ргосепама. 
Nematerіjalna іmovіna preѕtaje da ѕe prіznaje po пјепом  otudіvanju јјј  kada ѕe od njenog kогібепја  јјј  
otudenja пе  оеkuјu buduбе  ekonomѕke korіѕtі. 

Dobіcі  ііі  gubіcі  kojі  pn іѕteknu іz raѕhodovanja јјј  otudenja nematerіjalne іmovіne utvrduju ѕe kao razlіka 
іzmedu neto prіmljenіh ѕredѕtava і  knjіgovodѕtvenog іznoѕa ѕredѕtva і  predѕtavljaju prіhod ј lј  raѕhod u 
bіlanѕu uѕpeha. 

3.10 Nekretnіne, poѕtrojenja і  oprenіa 

Nekretnіne, poѕtrojenja і  оргема  ѕu materіjalne ѕtavke koje ѕe dге  za kогі 6епје  u proіzvodnjі  
proіzvoda Hі  іѕporucі  dobara іlі  uѕluga, za іznajmljіvanjc drugіma іlі  za admіnіѕtratіvne ѕvrhe, і  za koje ѕc 
оеkuје  da бе  ѕe korіѕtіtі  du е  od jcdnog оbга uлѕkоg perіoda. 

ulaganja koja іmaju karakter tеКuбеg оdгауапја  nekretnіna, poѕtrojenja і  оргеме  predѕtavljaju raѕhod 

perіoda u kome ѕu naѕtala. 

Nekretnіna, poѕtrojenje і  oprema, kojі  іѕpunjavaju uѕlove da budu prіznatі  kao ѕredѕtvo, odmeravaju ѕe po 
ѕУојој  nabavnoj vrednoѕtі/cenі  Ко tаnја. Nabavna vrednoѕt ѕe ѕaѕtojі  od nabavne cene uусбапе  za ѕve 

zavіѕne tго kоvе  nabavke, a umanjene za trgovіnѕke popuѕte і  rabate. Ѕtavke nekretnіna, poѕtrojenja і  
оргеме  іzradene u ѕoѕptvenoj геіјі, prіznaju ѕc u vіѕіnі  cene Ко tапја  uz uѕlov da ona ne prelazі  neto 

tгјпu vrednoѕt. 

Nakon tо  ѕe prіznaju kao ѕredѕtvo nekretnіne, poѕtrojenja і  oprema іја  ѕe fer vrednoѕt мое  pouzdano 
odmerіtі, Кnјіс  ѕe po revalorіzovanom іznoѕu, kojі  predѕtavlja njіhovu fer vrednoѕt na datum 

revalorіzacіjc uмаnјепu za naknadnu akumuііranu amortіzacіju і  naknadne akumulіrane gubіtke zbog 

umanjenja vrednoѕtі. Revalorіzacіja ѕe vгј  dovoljno redovno, kako bі  ѕe obezbedіlo da ѕe 

knjіgovodѕtvena vrednoѕt bіtno ne razlіkuje od vrednoѕtі  do koje bі  ѕe dо 1о  kогібепјем  fer vrednoѕtі  .na 

kraju іzvе tајпоg perіoda. 

Amortіzacіja ѕе  оbга uпаvа  proporcіonalnom metodom, prіmenom ѕtopa koje ѕe utvrduju na oѕnovu 

korіѕnog veka upotrebe ѕredѕtava. 

Oѕnovіca za amortіzacіju ѕredѕtvaje nabavna vrednoѕticena Ко tапја. 

Nakon јzvгепе  procene fer vrednoѕtі  nekretnіna, poѕti•ojenja і  oprerne na dan 31.12.2020.gоdјnе  
za ѕva ѕredѕtva оbuћvабепа  ргосепом  promenjena je oѕnovіca za obra&m amortіzacіjc.Oѕnovіca za 

оbга un amortіzacіje za nekretnіne, poѕtrojenja і  opremu оbцћvабепе  ргосепом  па  dan 31.12.2020.gоdіnе  
је  dobіjena tako tо  је  od fer tгіпе  vrednoѕtі  oduzeta procenjena rezіdualna vrednoѕt. 

Preoѕtala vrednoѕt, odnoѕno neto іznoѕ  kojі  Ргеduzебе  оеkеје  da бе  dobіtі  za ѕтеdѕtvо  na kraju njegovog 

korіѕnog veka trajanja, po odbіtku осКіvапіћ  tго kоvа  otudenja, ѕmatra ѕejednakom nu!і. 

Amortіzacіja ѕredѕtva zароіпје  kada je ono гаѕро1оіvо  za kогібепје, odnoѕno kada ѕe nalazі  na lokacіjі  
і  u ѕtanju kojeje neophodno da ѕredѕtvo fuпКсјоnіе  na nајп  kojі  rukovodѕtvo Ргеduzеба  оеКuје. 

Amortіzacіja ѕredѕtva preѕtaje kada ѕe опо  іѕkпјіј, tо  zпаі  da ѕe ono amortіzuje аК  і  ako ѕe ne korіѕtі. 

Amortіzacіone ѕtope, utvrdene na oѕnovu procenjenog korіѕnog veka upotrebe ѕredѕtava, ѕu ѕјеdебе: 



Opis Korіѕn і  vek trajaііja 

(1! god і nama) 
Ѕtopa 

amortі zacіje% 

   

NEKRETNINE 

Gі adjevі nѕkі  objekt і  (ЗР NЅ  ј  Ѕајпіј tе) 14-92 od 1,09 do 1,85% 

K і oѕc і  14-36 od 2,78 do -7,14 % 

POЅTROJENJn OPREMA 

Ѕporіѕ ka орісііа  4- 0 ј  0,0 - 25,0 % 

Oprcnіі іі  1іѕ(іјс I јѕ tvо  5-  2,50 - 200 % 

RаііјіагѕКа  сргсіпа  4-5 20,0 — 25,0% 

Opreі na za pІ evoz 5 20,О% 

Oѕtala оргема  4-40 2,5 - 25,0 % 

Nekretnіne, poѕtrojenja і  oprerna preѕtaju da ѕe іѕkazuju u bі lanѕu ѕtanja, nakon otudіvanja і lі  kada je 
ѕтеdѕtvо  trajno роvu епо  іz upotrebe і  kada ѕe od njegovog otudenja не  оеkцјu nіkakve budude 
ekonomѕke korіѕtі. 
.Dobіcі  і lі  gubіcі  kojі  proіѕteknu і z raѕhodovanja і lі  otudenja nekretnіna, poѕtrojenja і  opreme utvrduju ѕe 
Као  razlі ka іzmedu procenjenіh ndo prilі va od prodaje і  іѕkazanog іziioѕa ѕredѕtva і  pL іznaju ѕe kao prіhod 
і lі  raѕhod u bі lanѕu uѕpeha. 

3.11 Іnvestі cіone nekretnіne 

Іnveѕtіcіona nekretnіna je јмоујпа  (zемјјі tе  і  gradevіnѕkі  objekat і lі  deo gradevіnѕkog objekta) 
koju poѕeduje vlaѕnіk јјј  zakupac po oѕnovu fіnanѕіjѕkog lі zі nga u cі lju oѕtvarіvanja prіhoda od zakupnі ne 
іІі  povedanja vrednoѕtі  kapі tala і lі  і jednog і  drugog, a ne za; 
а) kогі 6еnје  u proіzvodnjі  і lі  іѕporuku dobara іlі  uѕluga ј lј  u admіnіѕtratіvne ѕvrhe і lі  
b) prodaju u redovnonі  toku poѕlovanja. 

Іnveѕ tіcі one nekretnі ne роеtпо  ѕe vі-ednuju ро  nabaviioj vrednoѕtі  Која  podrazunіeva nabavnu cenu, 
uуеапu za ѕve zavіѕne tго kоvе  nabavke і  umaііjenu za bі lo kakve trgovіnѕke popuѕte і  rabate, odnoѕiio 
po cenі  Ко tаnја. 
Nakon po&tnog prіznavanja, іnveѕtіcіona nekretnіna ѕe procenjuje po ро tепој  (fer) vrednoѕtі. 
АКо  nekretnі na koju korіѕtі  vlaѕnіk poѕtane іnveѕtі cіona nel(retnіііa і  reklaѕiftkujc ѕe po fer vrednoѕtі , 
obavezno ѕe vгі  procena nekretnіne u ѕkladu ѕa MRЅ  1 б  і  efektі  procene evіdentіraju u ѕkladu 
paragrafonі  61 MRЅ  40. Ѕvako naknadno vrednovanje (procena) evіdentіra ѕe u ѕkladu ѕa paragrafom 35 
MRЅ  40. 

3.12 ZaHhe 

Za!і he ѕe odnіeravaju ро  пісм  іznoѕu іzmedu nabavne vrednoѕtі /cene Ко tаnја  і  procenjene 
prodajne cene unіanjene za tго kоvе  dоvгепја  і  prodaje. 

Za zalіhe robe і  іііaterіjaia tго kоvі  prіbavijanja podrazumevaju: fakturnu vrednoѕ t і  dі t-ektne zavіѕne 
tго kоvе  nabavke, a tгgоvа kі  popnѕtі, rabatі  і  ѕ1іпе  ѕtavke umanjuju fakturnu vrednoѕt. Pakturna 
vredііoѕt ѕe utvrduje na oѕnovu і znoѕa ѕаdгапоg u fakturі  dоbаvІјаа. 

Za vrednovanje zalіha materіjala і  robc І(orіѕtі  ѕe nіetod ргоѕе nіћ  роndегіѕапіћ  сепа. 
Ѕmanjenje vrednoѕtі  zaііlіa vгі  ѕe kada je neto prodajna cena nіanja od cene kо tапја, ј lј  nabavne ceiie 
zalіha. 



3.13 Umanjcuje vrednoѕtі  іmovіne 

Na dan ѕvakog bіlanѕa ѕtanja, Dгutvо  preіѕpіtuje knjіgovodѕtvenu vrednoѕt ѕvoje materіjalne і  
nematerіjalne іmovіne da bі  utvrdііo da lі  poѕtoje іndіkacіje daje dо 1о  do gubіtka po oѕnovu uмавјепја  
vrednoѕtі  іmovіne. ukolіko takve іndіkacіje poѕtoje, procenjuje ѕe nadoknadіvі  іznoѕ  ѕredѕtva da bі  ѕe 
mogao utvrdіtі  eventualnі  gubіtak. Ako nіj e моguбе  procenіtі  nadoknadіvі  іznoѕ  poj edіnog ѕredѕtva, 
Dгutvо  procenjuje nadoknadіvі  іznoѕ jcdіnіce koja gепегіе  лоуас, a kojoj to ѕredѕtvo prіpada. 

Nadoknadіva vrednoѕtje neto oѕtvarіva vrednoѕt јјј  vrednoѕt u upotrcbі, zavіѕno od togakojaje уја. 

Аkо  је  ргосепјеп  nadoknadіvі  іznoѕ  ѕredѕtva (іlі  jedіnіce koja gеnегіе  поуас) маnјі  od knjіgovodѕtvcne 
vrednoѕtі, onda ѕe knjіgovodѕtvena vrednoѕt tog ѕredѕtva umanjuje do nadoknadіvog іznoѕa. Gubіcі  od 
цмапјепја  vrednoѕtі  prіznaju ѕe odmah Као  raѕhod, oѕіm ako ѕredѕtvo prethodno nіje bіlo predmet 
revalorіzacіje. U tom ѕ1u ајu deo gubіtka, do іznoѕa revalorіzacіje, prіznaje ѕe u okvіru promena na 
kapіtalu. 

3.14 Fіnanѕіjѕkі  јпѕtгцмепtј  

Oѕnovnі  fіnanѕіjѕkі  іnѕtrumentі  ѕu: 
(a)gotovіna; 
(b)du піКі  іnѕtrument (joput га unа  роtгаіvапј  a і  obaveza, роtгаіvапј  а  і  obaveza po oѕnovu menіca і  
zajmova). 

Ргј  роеtnом  prіznavanju fіnanѕіjѕkog ѕredѕtva јlј  fіnanѕіjѕke obaveze, Ргеduzе 5е  јћ  odmerava po 
cenі  tranѕakcіje (uk1јuuјu6і  tго kоvе  tranѕakcіje oѕіm kod роеtпоg odmeravanja fіnanѕіjѕkog ѕredѕtva 
іlі  Гіnаnѕіјѕkе  obaveze kojі  ѕc odmeravaju ро  fer vrednoѕtі  kroz Bіlanѕ  uѕpeha), oѕіm ukolіko агалмап  
u ѕtvarі  predѕtavlja fтапѕіјѕku tranѕakcіju. 

Fіnanѕіjѕka tranѕakcіja мое  naѕtatі  u vezі  ѕa prodajom robe іlі  uѕluga, na prіmer ako ѕe рlабапје  
оdІае  van uоbіајепіћ  poѕiovnіh uѕlova іlі  ѕe fіnanѕіra ро  kamatnoj ѕtopі  koja nіje tгјпа  ѕtopa. Ako 
агапмап  predѕtavlja fіnanѕіjѕku tranѕakcіju, ргеduzебе  odmerava fіnanѕіjѕko ѕredѕtvo Hі  fіnanѕіjѕku 
obavezu po ѕаdа nјој  vrednoѕtі  buduбјh рlабалја  dіѕkontovanіh po tгіпој  kaіnatnoj ѕtopі  za ѕ1јап  
dunі kј  іnѕtrument. 

Na kraju ѕvakog іzvе tајпоg perіoda Ргеduzебе  treba da ocenі  da lі  poѕtojі  nekі  objektіvan dokaz o 
umanjenju vrednoѕtі  fіnanѕіjѕkog ѕredѕtva koje ѕe odmerava po nabavііoj ј lј  knjіgovodѕtvenoj vrednoѕtі. 

Akoje nadoknadіvі  іznoѕ  fіnanѕіjѕkog ѕredѕtva manjі  od njegove knjіgovodѕtvene vrednoѕtі, Ргеduzебе  
treba da ѕmanjі  knjіgovodѕtvenu vrednoѕt na nadoknadіvі  іznoѕ. To ѕmanjenje predѕtavlja gubіtak zbog 
umanjenja vrednoѕtі. ргеduzебе  treba odmah da prіzna gubіtak zbog umanjenja vrednoѕtі  fіnanѕіjѕkog 
ѕredѕtva kao raѕhod perіoda. 

3.15 КгаtКогопа  роtгаіvапја  і  рlаѕмапј  

Procenjіvanje kгаtkого nіћ  роtгаіvаnја  і  plaѕmana vгі  ѕе  па  kraju оbга uпѕКоg peі•іoda na 
oѕnovu rіzіka naplatіvoѕtі. 

Odluku o іndіrektnom otpіѕu, odnoѕno іѕpravcі  vrednoѕtі  роtгаіvапја  od kupaca preko га uпа  іѕpravke 
vrednoѕtі  na predlog komіѕіje za popіѕ  роtгаіУапја  і  kгаtКогопјh plaѕmana donoѕі  Nadzornі  odbor 
Ргеduzеба. 

Odіuku o dіrektnom otpіѕu роtгаіУаnја  od kupaca na predlog komіѕіje za popіѕ  роtгајvаnја  і  
Кгаtkого nјћ  plaѕmana donoѕі  Nadzornі  odbor Ргеduzеба. 



Kratkorodna роtгајvапја  u ѕtranoj valutі  podetno se vrednuju u protіvvrednoѕtі  іnoѕtrane valute u odnoѕu 

па  devіznі  kurѕ  na datum tranѕakcіje. Za utіcaj promene devіznog kuтѕа  od dаtuша  tranѕakcіje do datuma 

nap!ate prі znaju ѕe kurѕne raz!іke koje ѕe evіdentіraju u korіѕt і lі  na teret prіhoda. Nenapіadeno 

роtгаіУаnје  na datum bі lanѕa prіznaje ѕe prema zakіjudenom devіznom kurѕu, a kurѕne raziіke ѕе  ргіznај  
Као  prіhod іlі  raѕhod perіoda. 

3.16 Rezervіѕanja, potencіjalne obaveze і  potencі jalna іnіovіna 

Rczcrvіѕanjc ѕc prіznaje kada: 
• Preduzcde і nia ohavcztі  na datum і zvе tаvапја  Као  і czultat ргоЈоg dogadaja; 

• јс  \crovaіno da dc ѕc od Pі-cdnzcda zalіtevati da prcііcѕc ckonomѕke korіѕtі  prі l і konі  і zіііі  гсііа ; і  
• і zііoѕ  obavczc ѕc nіozc роі zdаnо  pі occn і t і . 

Prcduzede odmerava rezervіѕanJc po ]іajboijoj proccn і  іznoѕa potrebnog za іzmі renje te obavczc na datunі  
і zvс tаvаија. Najbolja proccna je і zііoѕ  kojі  bі  nekі  ѕubjckt razumno platіo da і znіі rі  obavezii na ktaju 

іzvе tајnоg perіoda іі i daje na taj datum preneѕe tredoj ѕtranі . 

Ѕvako korіgovanje prethodno prіznatіh іznoѕa treba da ѕe ртіznаје  u prіhod і iі  raѕhod, oѕіm ukolіko 

rezervіѕanje nіje prvobі tno prіznato kao deo nabavne vrednoѕtі  ѕredѕtava. 
Rezervіѕanja ѕu угепа  na teret raѕlіoda perіoda po oѕnovu і•ezervіѕanja za ѕudѕke ѕporove. 

3.17 Prіmanja zapoѕ!enіh 

Prіnіanja zapoѕlenіh ѕu ѕvі  oblіcі  nakііada koje Preduzede dajc u razmenu za uѕіuge zapoѕіenіh, 

uklj udujudі  dігеktоте  і  riikovodѕtvo. Prіmanja zapoѕlenіh obuhvataju: 

a) kratkorodna prі manja zapoѕlenі h ѕu prі nіanja zapoѕlenі lі  (oѕіm olprenіnіna) koja doѕpevaju za 

pladanje u roku od dvanaeѕt meѕecі  nakon zаvгеtkа  perіoda u kome ѕu zapoѕlenі  ргu а1і  
relevantne uѕluge; 

b,) prіmanja po preѕtanku zapoѕіenja ѕu prіmanja zapoѕlenіh (oѕіm otpremnіna) koja tтеbа  іѕplatіtі  
po preѕtankіt zapoѕlenja 

c,) oѕtala dugorodna prіmanja zapoѕlenіh ѕu prіmanja zapoѕlenіh (oѕіm prіmanja po preѕtankіі  
zapoѕlenja і  otprenіnіna) koja ne doѕpevaju za іѕpіatu u perіodu od dvanaeѕt nіeѕecі  nakon 

kraja perі oda u kojem ѕu zapoѕlenі  ргu ајі  ѕvoje uѕiuge; 

d,) otpremnіne Као  prі nіanja zapoѕlenіh I(oja ѕe іѕpladііju kao reznitat bі lo: 

- odіuke Preduzeda da prekіne rad nekog zapoѕlenog pre uobіdajenog datuma penzі onіѕanja, 

іlі  
- odluke zapoѕlenog da dobrovoljno ртіhvаtі  dajc ујаk, u zamenu za ta prіmanja. 

З. 1 7. 1 Porezі  і  doprіnoѕі  za obavczno ѕocіjalno oѕіguranje 

U ѕkladu ѕa propіѕіnіa kojі  ѕe prіmenjuju u Republіcі  Ѕrbіjі, Preduzede je obaveztio da upladuje 

doprі noѕe raznіm dгаvnјnі  fondovіma za ѕocіjalnu zа tј tu. Ove obaveze ukljuduju doprі noѕe па  teret 

zapoѕlenіh і  na teret poѕlodavca u іznoѕіnіa kojі  ѕe obradunavaju prіmenom zakonom propіѕanі h ѕtopa. 

Preduzede іma zаkопѕku obavezu da іzvгі  obuѕtavu obradunatіh dортіпоѕа  іz bruto zarada zapoѕlenі h і  da 

za njіhov radun јzугі  prenoѕ  obuѕtavljenіh ѕredѕtava u korіѕ t odgovarajudіh dгаvпіћ  fondova. Preduzede 

iііje u obavezі  da zapoѕlenіma nakon odlaѕka u penzіju іѕpladuje naknade Које  predѕtavіjaju obavezu 

penzіonog fonda Repubіі ke Ѕrbіje. Doptіnoѕі  na teret zapoѕlenіh і  na teret poѕlodavca kпјіе  ѕe na teret 

tгоКоvа  u perіodu na kojі  ѕe odnoѕe. 



3.17.2 Obaveze po oѕnovu otpremnіna і jubіlarnіh nagrada 

U ѕkіadu ѕa Zakonom o radu (,,Ѕ1ubепі  glaѕnіk RЅ  broj 24/2005, 61/2005 ј  54/2009, 32/2013 ј  
75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018) ј  1апа  78. kolektіvnog ugovora bг.1537 od 27.042021.gоdјnе, 
Ргеduzе6е  је  u obavezі  da іѕplatі  otpremnіne prіlіkom odlaѕka u penzіju u vіѕіnі  trі  ргоѕепе  zarade u 
Republіcі, prcma poѕlednjem objavljenoіn podatku repubіі&og organa паd1епоg za poѕlove ѕtatіѕtіke. 
Ргеduzебе  otpremnіne іzпігuје  na teret tеkuбјh raѕhoda. 

Pored toga, 1апом  78 і  79. kolektіvnog ugovora, мое  da ѕe utvrdі  pravo na jubіІarnu nagradu і  
ѕoHdarnu ропіоб ; Вгој  меѕе nјћ  zarada za jubіlarne nagrade odreduje ѕe na oѕnovu broja godіna koje je 
zapoѕlenі  proveo u ргеduzе6u. U 202 1 .godіnі  іѕрlабеnе  ѕu jubііarne nagrade za 15 zapoѕlenіh ( 1 zapoѕlen 
za 30 godіna, 1 zapoѕlen za 20 godіna і  13 zapoѕlenі  za 10 godіna rada). 

3.18 Porcz na dobіtak 

Poreѕkі  raѕhod perіoda je іznoѕ  оbга unаtоg poreza na dobіtak zа  рlабаnје, kojі  je utvrden u 
poreѕkoj prіjavі  za porez na dobіtak, u ѕkladu ѕa poreѕkіm propіѕіma. 

Іznoѕ  tеkuбеg poreza kojі  nіje рlабеn prіznatje Као  obaveza tеku6е  godіne. 

3. 18. 1 Poreѕkі  raѕhod perіoda 

Poreѕkі  raѕhod perіoda predѕtavlja іznoѕ  kojі  ѕe оbга unаvа  і  рlаба  u ѕkladu ѕa odredbama Zakona 
o porezu na dobіt pravnіh lіca (,,Ѕ1. glaѕnіk RЅ  br. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 ј  
68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 ј  118/2021). 
Porez na dobіt оbга unаt је  po ѕtopі  od 15% na poreѕku oѕnovіcu koja je prіkazana u poreѕkom bі laііѕu, 
nakon umanjenja za іѕКогј 6епе  poreѕke kredіte. Oporezіva oѕnovіca uklju&іje dobіtak јѕkаzаn u bіlanѕu 
uѕpeha, kojі je korіgovan u ѕkladu ѕa poreѕkіm propіѕіma Republіke Ѕrbіje. 

NеіѕКогј 6еnј  deo poreѕkog kredіta мое  ѕe prenetі  па  ra&іn poreza na dobіt іz budц6јћ  obra&іnѕkіh 
perіoda, аlј  ne du е  od 10 godіna. Gubіcі  іz tеkuбеg perіoda mogu ѕe korіѕtіtі  za umanjenje poreѕke 
oѕnovіce buduбјh obra&іnѕkіh perіoda, aіі  ne du е  od 5 godіna. 

3.19 Dгаvпа  davanja 

Dгаvпо  davanje je ромоб  dгаvе  u oblіku prenoѕa reѕurѕa Ргеduzебu ро  oѕnovu іѕpunjenіh 
іzveѕnіh uѕlova u рго 1оѕtј  ј lј  budu6nоѕtј  kojі  ѕe odnoѕe na poѕlovne aktіvnoѕtі  ргеduzеба. 
Dгаvла  dodeljіvanja ѕu ромоб  dгаvе  u oblіku ргетіоѕа  ѕredѕtava ргеduzебu ро  oѕnovu іѕpunjenja 
odredenіh uѕlova kojі  ѕe odnoѕe na njegovo poѕlovanje. 
Dгаvпа  dodeljіvanja уеzаnа  za роkгібе  raѕhoda prіznaju ѕe kao prіhod obra&іnѕkog perіoda u kom ѕu 
naѕtalі  і  povezanі  raѕhodі, tj. na oѕnovu prіncіpa ѕu е1јаvапја  prіhoda і  raѕhoda. 

Dгаvпо  dodeljіvanje vezaііo za роКгј6е  raѕhoda kojі  6е  ѕe deѕіtі  u narednom perіodu prіznaje ѕe kao 
оd1оеnі  prіhod, tj. оd1ае  ѕe na ra&іnu paѕіvnіh vrenіenѕkіh razgranі&nja і  prіznaje Као  prіhod u 
narednіm obra&іnѕkіm perіodіma. 
Dгаvпа  davanja vеzаnа  za ѕredѕtva evіdentіraju ѕe kao оdЈоепі  prіhod, po nomіnalnoj vrednoѕtі  і  
prіznaju u prіhode na ѕіѕtematі&іoj і  proporcіonalnoj oѕnovі  tokom upotrebnog veka ѕredѕtva na bazі  
ѕu&ljavanja ѕa raѕhodіnіa za amortіzacіju. 



4. BІLANЅ  UЅPEHA 

4.1 OЅTALI POЅLOVNI РІПНОDІ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Prіhodі  od ргемјја, ѕubvencіja, dotacі ja, regreѕa, 
kompenzacі ja i povradaja poreѕkіh dа bјпа  

94.000 263.000 

Prіhodі  po OЅnoVu uѕiovljenі h donacі ja 15.329 7.547 
Frіhodі  od zakupnіna 331.556 282.142 
Oѕtaf і  poѕiovn і  prіhod і  •- prodatc u!aznі cc 30.952 12.75 1 
јКнрпо  471.Ѕ37 565.440 

4.2 IЧННОЈ)] 01) UЅKLADIVANJA УRјОNОЅТ! NEІ(RETNІNA,POЅTROJENJA I OPREME 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Prіhodі  od uѕklаdіуацјаугеdпоѕtј  nekretnіna ,poѕtrojenja і  
оргеме  16 952 0 

4.3 ТRОКОVІ  MATERIJALA 

2021. 2020. 
RЅD hі ljada RЅD hі ljada 

Тго kоvј  oѕtalog materі jala (гејјѕkоg) 10.712 5.883 
Тго kоуј  rezervnіh delova 1.193 645 
Тго kоvј  jednokratnog otpіѕa alata і  іnventara 775 253 
Тго kоуј  gorіva і  energі je 143.604 121.030 
Ukupno 156.284 127.811 

4.4 ТRОКОУІ  ZARADA, NAKNADA ZARADA I OЅTALІ  LІ Nі  RAЅHODІ  

2021. 2020. 

RЅD hіljada RЅD hіljada 
ТгоКоvј  zarada і  naknada zarada 143.517 139.435 

ТгоКоvј  poreza і  doprіnoѕa na zarade і  naknade zarada na 
teret poѕlodavca 

23.863 23.214 

Тго kоуі  naknada po ugovorіі  o delu 135 
Тго kоvј  naknada po autorѕkіm ugovorіma 
Тго kоуј  nakііada po ugovoru o prіvremenіm і  povreіnenіm 
poѕlovіma 

1 1 .0 13 3 .790 

Тго kоуј  naknada Пzі kјм  јјсјма  po oѕnovu oѕtalіh ugovora 
Тго kоvі  naknada Іаnоуіма  Nadzornog odbora 1.415 1.336 
Oѕtalі  1јпј  raѕhodі  і  naknade 15.219 14.289 
Ukupno 195.162 182.064 

4.5 ТRОЈ(ОУТ  AMORTIZACIJE 

Тго kоуј  amortіzacі je 49.823 94.263ј  



4.6 RAЅHODI OD UЅKLADIVANJA VREDNOЅTІ  NEKRETNІNA,POЅTROJENJA І  OPREME 

2021. 2020. 
RЅD hііjada RЅD hііjada 

Raѕhodі  od uѕkladіvanjavrednoѕtі  nekretnіna ,poѕtrojenja і  
оргеме  16 952 0 

4.7 ТRОКОУІ  PROІZVODNІH UЅLUGA 

2021. 2020. 
RЅD hі ljada RЅD hіljada 

Тго kоуј  tranѕportnіh uѕluga 1.733 ј  .492 
Тго kоvј  uѕluga оdгаvаnја  29.201 11.769 
Тго kоvј  reklame і  ргораgаndе  221 
Тго kоуј  oѕtaHh uѕluga 1.490 1 . 1 i О  
Ukupno 32.645 14.371 

4.8 NEMATERІJALNІ  ТRОКОУЈ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Тго kоуј  neproіzvodnіh uѕluga 53.845 19.446 
Тго kоуі  reprezentacіj e 
Тго kоуј  prernіja oѕіguranja 6.985 6.834 
Тго kоуј  platnog prometa 569 485 
Тго kоуј  1апагіпа  35 38 
Тго kоvі  poreza і  doprіnoѕa 29.629 26.789 
OѕtaІі  nematerіjalnі  tгоКоуј  1.742 1.48g 
Ukupno 92.805 55.080 

4.9 FINANЅIJЅKІ  PRІHODІ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hі ljada 

Prіhodі  od kanіata 906 1.301 
Pozіtіvne kurѕne razlіke і  pozі tіvііі  efektі  valutne klauzuІe 3 
Ukupno 906 1.304 

4.10 FІNANЅІJЅKІ  RAЅHODІ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hі ijada 

Raѕhodі  kamata 10.795 17.204 
Negatіvne kurѕііe razlіke і  neg.efektі  valutne klauzule 
Ukupno 10.796 17.204 



4.11 PRІHODі  OD UЅKLADіVANJA VREDNOЅTІ  OЅTALE ІMOVІNE KOJA ЅЕ  IЅKAZUJE 
PO FER VREDNOЅTІ  KROZ BILANЅ  UЅPEHA 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Prіhodі  od uѕkladіvanja vrednoѕtі  роtгајvаnја  і  kгаtkогобпјћ  
fіnanѕijѕkі h plaѕmana 

1.291 1. 1 85 

Ukupііo  1.291 1.185 

4.12 RAЅHODI OI) UЅKLADІVANJA VREI)NOЅTІ  OЅTALE ІMOVINE KOJA ЅE ІЅKAZUJE 
РО  ЈЕR УRЕІ) ОЅТІ  KROZ BІLANЅ  UЅPEHA 

2021. 2020. 
RЅD hі ljada RЅD ћјЦаdа  

Obezvredenje роtгаіуапја  ј  kгаtКогобпј h fіnanѕіjѕkіh 
plaѕmana 

5.256 26.309 

Ukupno 5.256 26.309 

4.13 OЅTALІ  PRіHODІ  

2021. 2020. 
RЅD hHjada RЅD hіFada 

OѕtaHprilzodі  
Dobіcі  od prodaje raѕhodovanHі  oѕ.ѕredѕtava і  otpada 145 
Prіhodі  od ѕmanjenja obaveza 13.460 946 
Oѕtalі  nepomenutі  prіhodі  7.575 з .аој  
UI(upno 21.035 4.892 

4.14 OЅTALІ  RAЅHODІ  

2021. 2020. 
RЅD hіІ jada RЅD hі ljada 

Oѕtatі  І•aѕlzo(lі  
Gubіcі  po oѕnovu raѕhodovanja і  prodaje nematerіjalnіh 
ulaganj a, nekretnіna, poѕtroj enja і  opreme 

4.054 ј  75 

Maіі jkovі  63 12 
Raѕhodі  po oѕnovu dі rektnіh otpіѕa роtгаіvаііја  2.004 3.524 
Raѕhodі  po oѕnovu raѕhodovanja zalіha materі jala і  robe 
Oѕtalі  nepomenutі  raѕhodі,ef.promene габ.роЈіtіkа  6.53 1 5 .568 
Ukupno 12.652 9.279 

4.15 NETO DOBІTAІ(/(GUBІTAK) POЅLOVANJA I(OJE ЅE OBUЅTAVLJA, 
EFEKTІIRAЅHODІ  PROMENE RACUNOVODЅTVENE POLІTІKE і  IЅPRAVІ(A GREЅAKA Іz 
RANІJІH PERІODA 

2021. 2020. 
RЅD hі lі ada RЅD hі ljada 

Dobіtak poѕlovanja koje ѕe оbuѕtаvlја  
Prіhodі  od efekata promene габнпоvоdѕtуепіh polіtі ka 
Prіhodі  po oѕnovu іѕpravkі  gгеаkа  іz ranіjіh godіna koje nіѕu 
materіj alno zпабајпе  

595 a і  

Gubіtak роѕ1оvала  koje ѕe obuѕtavlja 
Raѕhodі  po oѕnovu efekata promene tабцпоуоdѕ tуепе  



polіtіke 
Raѕhodі  po oѕnovu іѕpravkі  gгеаkа  іz i•anіjіh godіna koje 
nіѕu materіjalno zиаајпс   

-5 8 1 -3.486 

  

4.16 POREZ NA DOBІTAK 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Fіnanѕіjѕld rezultat u bHanѕu uѕpeha (dobіtakigubіtak рге  
oporczіvanj a) 

.-60.340 43.035 

Neto kapіtalnі  dobіcі  (gubіcі) 
Uѕkladіvanje і  korekcі je raѕhoda u poreѕkom bіlanѕu 
Uѕkіadіvanjc і  korckcіja prіhoda u porcѕkom bіlanѕu 

Oporezіva dobіt/gubіtak 
Uмапјсnје  za іznoѕ  gubіtka іz ranіjHі  godіііa 

kapіtalnі  dobіtak 
Umanjenje za іznoѕ  kapіtalnіh gubіtaka ranіjіh godіna 

Poreѕka oѕnovіca 
Umanjenjc za prіhodc od dіvіdendі  і  udela u dobіtі  od 

rezіdcntnіh obvcznіka 
Umanjena poreѕka oѕnovіca (Оbтаzас  РВ) 
Оћгацпаtј  ротеz (15%) 
Unіanjcnje оbга uпаtоg porcza po oѕnova poreѕkіh 
podѕtіcaja і  oѕlobadaіі ja 
POREZ NA DOBІTAK (Оbтаzас  PDP) 
Оd1оепј  ротеѕКі  raѕhod perіoda 
Оd1оепј  poreѕki ртјћоd perіoda 452.437 7.125 

Оbга un porcza na dobіtak угі  ѕe po ѕtopі  od 15% u ѕkladu ѕa poreѕkіm propіѕinіa, odvojeno za poѕlovnі  
і  kapіtalnі  podbіlanѕ. Vгі  ѕe uѕkіadіvanjc pojedіnіh pozіcіja prіhoda і  rashoda, a poreѕka oѕnovіca ѕe 
unіanjuje za gubіtkc ranіjіh godіna. Оbга uпаtј  porcz ѕc umanjujc za poreѕka oѕlobodcnja po oѕnovu 
porcѕkіh podѕtіcaja (poreѕkі  kredіt). 

5. BILANЅ  ЅTANJA 

5.1 NEMATERІJALNA TMOVіNA 

ulaganJa 
u razvoj 

ѕoavcr і  
oѕtaі a 
ргауа  

Gudvіі  
Ostala 

nematedjaina 
ulaganja 

Nematerіjaіn 
a uiaganja u 

prіpremі  

Avanѕi za 
nematerіJalnu 

іmovinu 
Ukupno 

Nabavіі  vredііoѕ  
Ѕtanjc na роеtКц  
godі nc 3.072 935 180 4ј87 

Korekcіja рос(поg 
ѕtanja 
Novenabavkc 
Prenoѕ  ѕajcdnog obіі ka 
па  drugі  8о  v 

Otudіvanje і  
raѕhodovanje -1.438 -935 -2.373 

Oѕtaіo 
Ѕtanje na kтајu.gоdіпс  1.814 0 0 1.814 

lѕpravka vrcduoѕtі  
Ѕtanje na роеtku 
godіne 

2.574 841 3.415 



!(orekcіja роеtnоg 
ѕtапја  
Atnortі zacіja 202!. 
godіne 75 261 

Оііdivапје  ј  
raѕhodovanje -L423 -916 -2.339 

Obezvredenja 
Ostalo 
Ѕtanje na knі ju go(hne 1.337 0 L337 
Neotpіѕa ііa vredііoѕt 
31.12.2021. 477 0 О  477 

Neotpіѕana vrednoѕt 
31.12.2020. 498 94 180 772 

Na dan 31.12.2021. god. Pі eduzedc cvіdentіra nematerіjainu јмоујnп  іj і znoѕu od 477 hііjada dіnara. 

5.2 NEKRETNІNE, POЅTROJENJA І  OPREMA 

Gradevі nѕkІ  
. objektі  

Poѕtrojeіі ja і  
оргеша  

lnveѕtіcі one 
. nekretііі ne 

. . 

U pripremi Avanѕi lJkupno 

Nabavna vrednoѕі  
Ѕtanje iia роеtku godі ne 31.850.212 279.724 7.556 50.604 32.188.096 
koі ckc і ja pocetnog ѕtanja - l 8.04 ! . і  12 2.67 ј  3014.39 і  - l 5.024.050 
Nove nabavke 248.297 31.367 8.949 288.613 
Prenoѕ  ѕa јеdnо obІі ka na dгu 49.038 1566 50.604 0 
OLі dі vaіі je і aѕlіodovanje - 15.190 ј  5 190 
Oѕ talo (zaokruzі vaіі je) 1 
Ѕtarі je іia kraju godіne 14.106.435 300.138 3.021.948 0 8.949 17.437.470 

Јѕрта v!(а  ігеd,гоѕtј  
Ѕtanje na росtku godііі c 25.274.137 233.05Ѕ  25.507.195 
Korekcіja ро&tпоц  ѕtanja - І  5.030.050 4.54 l -15.025.509 
Arnoіііzac І ja 202 І . god іne 43.897 5.665 49.562 
Otudіvanjc і  raѕhodovanje -1 1.1 16 - ј  11 јб  
Obezvredenja 
Oѕtalo 
Ѕtanje іі a krajLі  godііі e 10.287.984 232.148 10.520.132 
NeOtpіѕana vі ednoѕ t 

3.818.451 67.990 3.02L948 8.949 6.917.338 

NeoLііѕana vrednoѕ t 
6.576.074 46.666 7.556 50.604 6.680.900 

Preduze& u okvіru pozіcіje gradevіnѕkі  objektі  na dan 31.12.2021.gоdіnе  evі dentіra vі•ednoѕt 
gradevіnѕkіh objekata u іzrіoѕu od 3.а18.451 hіljada dіnara. 

Preduze& u okvі ru pozіcіje poѕtrojenje і  oprenia na dan 3 1. 12.2021.gоdјое  evіdentі ra vrednoѕt 
poѕtrojenja і  oprenіe u іznoѕu od 67.990 hіljada dіnara. 

U okvіru і nveѕtіcіonіh nekretnі na evі dentіrana je vrednoѕt koja na dan 31.12.2021. іznoѕі  
3.021 .948 hіІі ada d і nara. 

U okvі ru pozіcі jc avanѕі  cvі dcnlіі ana jc vrcdnoѕ l koja na dan 3 1.12.2021. і znoѕі  8.949 hііjada 
сјјпага . 

5.3. DUGOROCNI і1NАNЅ1ЈЅКј  PLAЅMANі  

202L 2020. 
RЅD ћі1 аdа  RЅD hіі jada 

Oѕtalі  dugогопі  Пнаnѕјјѕkі  plaѕmanі  1.058 1.260 
Ukupno 1.058 1.260 



5 4 ZALІHE 

2021. 2020. 
RЅD bі ljada RЅD hіljada 

Materі jai,rezervnі  delovі,alat і  ѕіtan іnventar 8.810 9.886 
Roba 30 

Avanѕі  2.957 9.783 
Ukupno 11.767 19.699 

5.5. Р0ТRАІУАNЈА  PO OЅNOVU PRODAJE 

2021. 2020. 
RЅD 

hіljada 
RЅD hіljada 

Kupcі  uzemljі  48.204 41.548 
Ukupno 48.204 41.548 

Роtгаіуапја  od kupaca na dan 3 1. 12.2021.god. іznoѕe 230.06 1 hіljada dіnara. Іѕpravka vredrxoѕtі  
роtгајvапја  od kupaca (роtгаіуапја  koja ѕu ѕtarіja od godіnu dana јјј  ѕu u $udѕkom proceѕu) па  dan 
31.12.2021. іznoѕі  181.857 hіljada dіnara. Dіrektan otpіѕ  роtгаіуапја  od kupaca іznoѕі  1.918 hіijada 
dіnara. 
Роtгаіvаnја  po oѕnovu prodaje u іznoѕu od RЅD 48.204 hHjada (bez іѕpravke vrednoѕtі  роtгајуапја) nіѕu 
uѕаg1аеnа  ѕа  du пјсјма  u іznoѕu od RЅD 3.405 hіljada, odnoѕno nіje uѕаglаепо  7,06 % od ukupnіh 
роtгајуапја. 

5.6. РОТRАіУАNЈА  IZ ЅРЕСТГК NТН  POЅLOVA 

Роtгајvапја  іz ѕrecіfі&ііh roѕlova obuhvatahі: 
2021. 2020. 

RЅD hіljada RЅD hіljada 
Oѕtala potrazіvanja іz ѕpecіfі&ііh poѕlova 5.234 5.234 
Mіnuѕ: Іѕpravka vrednoѕtі  роtгајуапје  іz ѕpecіfі&ііh poѕlova 5.234 5.234 
Ukuptіo 0 0 

5.7. DRUGA POTRAZІVANJA 

Dгu а  гоtгајуаnја  obuhvataju: 
.

. 2021. 2020. 
RЅD 

hіljada 
RЅD hі ljada 

Роtгаіvапја  od zapoѕlenіh 121 96 
Роtгаіуапја  od dгаупјћ  organa і  огgагхјzасіја  
Роtгајvаnја  za ује  рlабев  porez na dobіtak 
Роtгаіvалја  po oѕnovu ргерlабеnіћ  oѕtalіh poreza і  doprіnoѕa 762 
Роtгаіvапја  za naknade zarada koje ѕe refundіraju 616 248 
Роtгајvапја  po oѕnovu naknada tеtа  
Oѕtala kratkoro&іa роtгајУапја  54 1 679 
Ukupno 2.040 1.203 



5.8 КRАТКОRО NІ  FіNANЅIJЅKI PLAЅMANІ  

2021. 2020. 

Oznaka 
valute 

Kamatna 
ѕtopa 

RЅD hі ljada RЅD 
ћјlјаdа  

КгаtКого nј  kredіtі  і  zајтоvі  и  zетlјі  
Ро;ајтјса  dтиgот  ртаvпот  lјси  70 0 

Ukiі pіio 70 0  

5.9 СОТОУ NЅКІ  EKVWALENTI І  GOTOVINA 

2021. 2020. 
RЅD hі l і  ada RЅD hі  j ada 

U (јјпапта: 

Теkuбј  (poѕ!ovnі) ra&і nі  33.125 12.757 

Blagajna 51 117 

Ukupno 33.176 12.874 

5.10 AKTІVNA VREMENЅKA RAZGRANІCENJA 

ivіi і  vгтii пІ г 7(УгНІІс~ пІа  спе: 

2021. 2020. 
RЅD hі ljada RЅD liі ljada 

Unapred obra&іnatі  tго kоуі  4.323 5.889 

Роtгаіvавја  za nefakturіsani prі hod 5.644 4.334 

Ostala aktіvna vrenіenska razgranі&nja 
UКцрпо  9.972 10.723 

5.11 OЅNOVNІ  KAPІTAL 

.т..... ----- - 

2021. 2020. 
RЅD hі!jada RЅD hі ijada 

Dгаупј  kapі tal 1. 171 .867 1.171.867 

Oѕtaiі  oѕnovnі  kapіtal 317 317 

Ukupno 1.172.184 1.172.184 

Oѕnovnі  kapі ta1 јznоѕі .l.172.184 hі!jade dіnara, a јпе  ga dгаvпј  kapіtal і  oѕtalі  oѕnovnі  kapі tal. Dгаупі  
kapіtal predѕtavіja nenov&mі  kapі tai javnog ргеduzеба  kojі  je upіѕaіі  u poѕlovne knjіge prі iі kom oѕnіvanja 

Ргеduzеба  - оѕпоуа  је  Grad Novі  Ѕad. Dгаvпј  kapіtal obezbeduje ѕe іz javnіh prіhoda і  o nаіпu 

njegovog гаѕро lаgапја  od!u&іje оѕnіvа . 

Dгаупј  kapі tal је  upіѕan u Regіѕtar prіvrednіh ѕubjekata kod Agencіje za prіvredne regіѕtre dana 

17.12.2021.gоdіnе, BD 102954/2021 a na oѕnovu Odluke o роvебаnјu oѕnovnog kapі tala Odluka o 

promenі  kapіtala ѕaglaѕno procenі  ѕa ѕtanjem nadan 31.12.2020.gоdіnе, od 07.12.2021.gоdі nе. 

Oѕtalі  oѕnovnі  kapіtal predѕtavlja oblіk kapі tala kojі  је  prenet іz vanpoѕ1ovnіh іzvora u poѕіovne іzvore і  
kojі  nі je upіѕan u Regіѕtar prіvrednіh ѕubjekata. 



5.12 REZERVE 

2021. 2020.. 
RЅD hHjada RЅD hіljada 

Rezerve 1.050 1.050 
Ukііpno 1.050 1.050 

5.13 REVALORІIACІONE REZERVE 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada• 

Revalorіzacіone rezerve (ро  oѕnovu rev.іmovіne, nek.poѕtr. і  
оргеме) 

5.135.980 5.135.152 •  

Ukupno 5.135.980 5.135.152: 

Efekat procene fer vrednoѕtі  іmovіne je роуебаnје  revalorіzacіonіh rezervі  za 1.459 hіljada dіnara. 
Ukіdanje revalorіzacіonіh rezervі  u korіѕt neraѕporedenog dobіtka tеkuбе  godіne za 631 hіljadu dіnara je 
po oѕnovu raѕhoda і  manjka za 202 1.godіnu. 

5.14 DOBІTAKIGUBІTAK 

2020. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Gubіtak ranіjіh godіna 1.030.391 1.081.849 
Gnbіtak teku& godіne 60.340 

Dobіtak teku& godіne 453.068 50.913 

5.15 DUGОRО NЕ  OBAVEZE 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Oѕtaіe dugого nе  obaveze 18.3 13 23.661 
Uknpno 18.313 23.661. 

Ргеdиzебеје  јzугјјо  uѕаg1аауахіје  obaveza ѕa ѕtanjenі  na dan 3 1. 12.202 1.godіne. 
Nеuѕаgјаеnе  ѕu obaveze ѕa: 
- JKP Vodovod і  kanalіzacіja пеuѕаgIаеnа  obaveza u іznoѕu 1.461.216,40 dіn.- vi•абеnј  ra&mі  іz 2014. 
godіne, 
- OFPЅ  nеuѕаg1аепа  оbаvеzа  u іznoѕu 101.527,20 dіn 
- Gradac promet nеuѕаg1аепа  obaveza u іznoѕu 21.818,00 dіn 

5.16 ОDLОЕNЕ  POREЅKE OBAVEZE 

2021. • 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Оd1оеnе  poreѕke obaveze . 469.378 921.815 
Ukupno 469.378 921.8і5 

5.17 DUGОRО NІ  ОDLОЕNј  PІHHODІ  І .РШМLЛ NЕ  DONACІJE 

2021. 2020. 
RЅD hі ljada RЅD hіljada 

Dџgого nі  оd1оеnј  prіhodі  і  prіmljene donacіje 535.364 295.161 
Ukupno 535.364 295.iб•1 



U pіtanju ѕu namenѕka ѕredѕtva 1(оја  ѕu dobіjena іz Budzeta Orada Novog Ѕada і  Budzeta RЅ  za ulaganja 

u objekat і  u opі emu. U оbгаппѕkопі  perіodu u kome naѕtanu tго kоуј  povezanі  ѕa dгаvnјпі  davanjіma 

(tгоаk amortіzacіje), vгј  ѕe ukіdanje оdјоепјћ  prіhoda po tom oѕnovu, іz іѕ tovremeno prіznavaje 

ртіћоdа  na га uпu 64 1. 
Ukupan іznoѕ  оd1оепј1і  prіlіoda і  prіmljenі lі  donacіja іznoѕі  551.550 hі ljada dјnата, od toga іznoѕ  od 

16.186 hHjade dіnara je іznoѕ  kгаtkоге nјћ  оd1оепіh prіhoda, a 535.364 hіljade dіnara je іznoѕ  
dugогопіћ  оd оеnјh prіhoda. 

5.18 ј(ПАТКОRО NЕ  FІNANЅІJЅІ(E OBAVEZE 

КгајКоіопс  fі nanѕhѕkc ohavczo obLі hvata u: 

Г  2021Г 2020. 

Oznaka 
valutc 

K ап1аt 
na 

ѕtopa 

RЅ  І  ) h јј  ada RЅ  D Iіі  lj ada 

КтаtkојОСјј L Ііі edіte і  zajіnovі  іі  zenіlJі  
Роzајтісе  оdртаvпјh lіca RЅD 0,O0% 13.559 15.1 І 5 

Ukuрпо  RЅD 13.559 15.115 

5.19 OBAVEZE ІZ POЅLOVANJA 

2021. 2020. 
RЅD hі ljada RЅD hі ] і ada 

Prіnіljenі  avanѕі  1.804 2.507 

Dоbаv1јаі  u zenі ljі  166.029 130.933 

Oѕtaie obavcze іzpoѕlovanja 1.235 2.339 
169.068 135.779 

5.20 OЅTALE 1(RАТКОRО NЕ  OBAVEZE 

Obaveze іz ѕрес(/ісnіІі  poѕlova 2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

0ѕta1e obaveze іz ѕресіГіпіћ  poѕlova 204 236 

____ 

204 236 

Obaveze za zатаdе  і  ііakіі ade zaі ada (bтгјtо,) 

Obaveze za neto zarade і  nakiіade zarada, osіm naknada zarada 
koje ѕe refundіraju 

4.099 4.043 

Obaveze za porez na zarade і  nakііade zaі ada na teret 
zapoѕlenog 

505 5 1 1 

Obaveze za doprіnoѕe na zarade і  nakііade zarada na teret 
zapoѕіenog 

1.282 1 .279 

Obaveze za poreze і  doprіnoѕe na zarade і  naknade zarada na 
teret poѕlodavca 

1.040 1.071 

Obaveze za iіeto naknade zarada koje ѕe refundі raju 244 35 

Obaveze za poreze і  doprіnoѕe na naknade zarada na teret 
zapoѕlenog koje ѕe refundіraju 

94 12 

Obaveze za poreze i doprіnoѕe na naknade zarada na teret 
poѕlodavca koje ѕe refundі raju 

59 8 

Ѕvega 7.323 6.959 

Dіііge obaveze 
Obaveze po oѕnovu kamata і  tгоКоvа  Ппапѕігана  22.630 6088 



Obaveze prema zapoѕlenіma 32 1 692 
Obaveze prema 1апоујма  Nadzornog odbora 72 72 
Obaveze prema Гјzі kјм  lјсјма  za naknade po ugovorіma 
Obaveze za kгаtkогопа  rezervіѕanja 
Oѕtale obaveze 959 599 
Ѕvega 23.982 7.451 
Ukupno 31.509 14.646 

5.21 OBAVEZE ZA OЅTALE POREZE, DOPRІNOЅE І  DRUGE DАВІNЕ  

Obaveze za oѕtale poreze, dортіпоѕе  ј  dгие  doіbіne obuhvataіu: 
2021. 2020. 

RЅD hіljada RЅD hіljada 
Oѕtale obaveze za poreze, doprіnoѕe і  drlІge dа bјnе  80.332 57.086 
Ѕvega 80.332 57.086 

5.22 PAЅІVNA VREMENЅKA RАZGRАNІЕNЈА  

Paѕіvna vгетепѕkа  гаzцгапјјепја  јјпе: 
2021. 2020. 

RЅD hіljada RЅD hіljada 
18.710 15.487 Unapred оbгацпаtі  tго kоvј  

Unapred парlабепі  ртјћоdі  
Rаzgгапіепі  zavіѕnі  tго kоvј  nabavke 
Оd1оепј  prіhodі  і  prіmljerіe donacіje 16.186 12.046 
Oѕtala paѕіvna vremenѕka гаzgгаnіеn а  132 2 
Ukupuo 35.028 27.535 

5.23 ЅUDЅKІ  ЅPOROVІ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Ѕudѕkі  ѕporovі  - du пісі  74.367 85.050 

Ukupno 74.367 85.050 

Ртеduzебе  па  dan 3 1. decembra 2021. godіne vodі  ѕudѕke ѕporove protіv ѕvojіh dнлјkа  іја  vrednoѕt 
іznoѕі  74.367 hіljada dіnara. 

5.24 DOGADAJI NAKON DATUMA BILANЅA ЅTANJA 

Nіje bіlo zпаајnіјіh dogadaja nakon datuma Bіlanѕa ѕtanja. 
Ekonomѕka ѕvetѕka krіza prouzrokovana vojnom іntervencіjom u Ukrajіnі, мое  utіcatі  na 

роѕ1оvаге  ргеduzеба  poѕkupljenjem energenata, kojі  іmaju velі kі  udeo u raѕhodіma Ргеduzеба. 
U decembru 2021 godіne potpіѕan je ugovor ѕa FTN o іzradі  projektno tеhпј kе  і  іnveѕtіcіone 

dokumentacіje za dogradnju і  rekonѕtrukcіju objekta do nіvoa projekta za gradjevіnѕku dozvolu. 
Ukupan rok za јzvгепје  uѕluge іzrade projektno tећпјКе  dokumentacіje је  18 meѕecі  od dаnа  

potpіѕіvanja ugovora. 



Zаkб kі  zaѕtuDnіk / //// /] 

5ааn Mі lіd, dіrektor 

5.25 NАЕLО  ЅTALNOЅTІ  POЅLOVANJA 

Na oѕnovu Odluke o progі amіі  ekonomѕkog oporavka od naѕtaіe tеtе  uѕled ѕmanjenog prі hoda 
kao poѕledіca epіdemіje zatazne boleѕtі  COVІD - 19 u Republіcі  Ѕrbіjі  JP ,,Ѕportѕkі  i poѕlovnі  centar 
Vojvodіna Novі  Ѕad broj 66-1/2021-681-ј  od 19.1О!2021.gоdіnе  preneta ѕu ѕredѕtva u іznoѕu od 
94.000.000,00 dіnara, ѕve u cіlju obezbedenja uѕlova za neѕmetan rad Ргеduzеба. 

Іmajudi u vі du dajc delatnoѕt Preduzeda od javnog znааја  za іokalnu zajednіcu a daje poѕJovanje 
U І)recіі)odііom perі odu zavіѕііo od mera koJeJe Vlade Republі ke Ѕrbі je donoѕHa zbog epіdemіje COVID - 
19, to je utіcaі o ііa poѕ!ovanjc (umanjenі  prі hodі  po oѕnovu ugovorcnііі  kuiturnі h і  ѕpodѕkі h dеаvапја, ро  
oѕnovu і zdаvапја  poѕіovnog і  rck!amііog proѕtora) і  па  іі kvіdnoѕt ѕamog Preduzeda. Poѕіedіce toga ѕu 
otkionjenc nіcrama kao tо  e gorc ponіcіііі ta od!uka. 
Оѕпіуа  бс  (І uііctі  і  u јіаіс(јјіом  per і odu ѕvC potrcbііe пісјс. КаК() bі  Рјсduzесе  nеѕпеіапо  iunkcionіѕalo і  
poѕіovaіo ѕa (і Ob і tі  

G. 1)EVІZNJ KURЅ  

Zvапј nі  ѕrednj і  kurѕ  NBЅ  prіmenjen za ргега uп  devіznіh pozіcіja bіІanѕa ѕtanja u funkcіona!nu vaіutuje 
bіo ѕlededі: 

31.12.2021. 31.12.2020. 
EUR ГІ 7,5821 117,5802 

Novi Ѕad, 08.03.2021. 

Lіce odgovorno za ѕaѕtavljanje 
Ппапѕіјѕkоg і zvе tаја  

т&4и   
Dragana Јјdіб  
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Војводина  
Нови  Сад  
Врој : 1388-2 
Дана: 08.04.2022. године  
Нови  Сад  

На  основу  члана  13. став  1 тачка  5. Одлукс  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  Радне  
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Сад, на  184. дописној  седници  одржаној  08.04.2022. годинс, доноси  

ОДлуку  
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O REVIZІJJ FINANЅІJЅKІH ІZУЕТАЈА  

ZA 2021. GODINU 

JAVNO PREDUZECE »ЅPORTЅKI I POЅLOVNі  CENTAR УОЈVОШNА« NOVI ЅAD 

Novі  Ѕad, aprіl 2022. godіne 
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IZУЕТАЈ  O REVІZІJІ  FІNANЅІJЅKІH ІZУЕТАЈА  

Оѕпјvа u і  Nadzornom odboru JP »Ѕportѕkі  і  poѕiovnі  centar Vojvodіna«, Novі  Ѕad 

МіЗЧјеііје  ѕa теzегvот  

lzvr~і lі  ѕmo revіzіju fhіanѕіjѕkіh і zve~taJa Javnog preduze& »Ѕportѕkі  і  poѕiovnі  centar Vojvodі na((, Novі  
Ѕad (u daіjem tekѕtu: ,,Dru~tvo), kojі  obuhvataju bііanѕ  ѕtanja na dan 31. decembra 2021. godіne і  
оdgоvагај uбі  bі ianѕ  uѕpeha, і zve~taj o oѕtalom rezultatu, іzve~taj o promenama na kapіtalu і  іzve~taj o 
tokovі nіa gotovіne za godі nu koja ѕe zavr~ava па  taj dan, і  napomene uz fіnanѕіjѕke іzve~taje koje 
ukUuuјu ѕumarnі  prcgі ed zпабајпіћ  габuпоуоdѕtуепПі  polі tі ka. 

Ро  Ііа~ем  mі ~ljenju, oѕіm za efekte pі tanja opіѕanі lі  u odeljku Oѕnova za mLfl]enje ѕa теzетvот  ргіјоепі  
fі nanѕіjѕkі  іzve~tajі  іѕtі nі to і  objektі vno prі kazuju, po ѕvіm materіjaino zпабајпіп  aѕpektі ma, fі nanѕіjѕku 
pozіcі ju Dru~tva па  dan 3 І . decembra 202 l. godі ne, і  njegovu fі nanѕіjѕku uѕpe~noѕt і  tokove gotovіne za 
godі nu koja ѕe zavr~ava па  taj dan, u ѕkіadu ѕa габопоуоdѕtvепім  propіѕіma vаебім  u Republіcі  Ѕrbі jі . 

Oѕіzova za іniЗЧјеііје  ѕa rezervonі  

Као  ~toje obelodanjeno u napomenі  5.5 uz fі nanѕіjѕke іzve~taje, kupcі  u zemljі  ѕu na dan 31.12.2021. 
god і ne u Bі lanѕu ѕtanja іѕkazanі  u і znoѕu od RЅD 48.204 lіі ljada, a u bruto іznoѕu, bez іѕpravke vrednoѕtі  
RЅD 230.061 hі ljada. Od ѕtrane revі zora, za nezavіѕ nu potvrdu ѕalda, poѕіate ѕu КопГігмасіје  du јіјсјма  u 
ukupnom іznoѕu od RЅD 168.178 hііjada ~to біпі  73, 1O% іѕkazanog ѕaі da na dan 3 l. 12.202 l. godі ne. 
Pomenutі  і znoѕ  nіѕmo potvrdі i і  јег  u najve&m delu odgovor na poѕlate konfі rmacіje nіѕmo dobііі, te ѕmo 
uѕaglaѕі lі  ѕamo іznoѕ  od RЅD 4.177 hііjada і lі  1,82%. Nі  aі ternatі vnіm poѕtupcіma revіzіje nіѕmo bі lі  u 
моguбnоѕtі  da ѕe uverі mo u іѕtіnіtoѕt і  objektіvnoѕt ovjh роtгајvапја, nіtі  da kvanіfіkujemo utіcaj 
neuѕagla~enoѕtі  na fі nanѕіjѕke і zve~taje Dru~tva. 
Takode, prІіі kom і zrade fі nanѕіjѕkііі  іzve~taja, Dru~tvo nіje prіmenі lo MЅFі  9 - Fіпапѕіјѕkј  іnѕtrumentі, 
n і tі  je u vezі  ѕ  tі m ѕproveі o obelodanjі vanja u ѕkiadu ѕa MЅFІ  7 Fі nanѕІjѕkі  і nѕtrumentі-obeіodanjіvanja. 
!мај uбј  u vі du prі rodu evі dencіja Dru~tva і  uѕіed nedoѕtatka аdеkvаtпјћ  апаІіzа  і  prіmenjenі h 
івеtоdојоgіја  zа  obezvredenje fі nапѕіјѕКјћ  і nѕtrumenata, nіѕmo bі i і  u моguбпоѕtі  da utvrd і mo potencіjalnі  
efekat obezvredenja na роtгаіvаnја  od kupaca na dan 31.12.2021. godі ne, Као  nі  na іѕkazanі  neto rezuІ tat 
zа 2021. godі nu. 

Na oѕnovu dobІjenіh podataka, protі v Dru~tva ѕe vod і  vі ~e ѕudѕkіћ  ѕporova. Dru~tvo nіje vr~і lo 
rezervіѕanja za моguбе  gubі tke kojі  mogu ргоіѕ tебі  оkопбапјем  оvіћ  ѕрогоУа, a ~to bі  bHo u ѕkі adu ѕa 
MRЅ  - 37 Rezervіѕanja, potencіjalne obaveze і  і movі na. Takode, za ѕaѕtavljanje і  prezentacіju ѕvojі h 
fіііanѕіjѕkі b і zve~taja Dru~tvo nіje prіmenі lo nі  MRЅ  - 19 Naknade zapoѕlenіma kojі m ѕe zahteva da ѕe 
і zvr~і  ukaі kuІіѕavanje tro~kova kojі  ѕe odnoѕe na ugovorene otpremnіne za odі azak u penzі ju, рІабапја  za 
jubі larne nagrade, naknade za Когі ~бепје  пеіѕkогі~бепіh god і ~njі h odmora і  druge naknade zapoѕlenі ma 
predvіdene Zakonom o radu і  і nternі m aktom o radu. 



ІZУЕТАЈ  O REVІZIJІ  FІNANЅІJЅKІH ІZУЕТАЈА-лаѕtаvаk 

Rеv і zіј u ѕmo і zvгіІі  u ѕ k І adu ѕa Medunarodn і m ѕtandard і ma rev і zі je (MЅR) vаебім  u Repub!і cі  Ѕrbі jі . 
Nае  odgovomoѕ t І  u ѕk І adu ѕa ј  m ѕ taііdard і  nіa ѕіі  dе tаііпне  opіѕa ііe u ode І j ku zvе tаа  kojі  c naѕlovUen 

()dіоеојі zоѕ /ј  rev і:oі -( і  : ј  і e ііzіj іі  (?ііaі zѕііѕk і /z Ј:іаја. M ѕmo nezavі  ѕ n і  іі  odnoѕіі  na Dгutvо  u ѕkІ  ad іі  

ѕa Е/ ј k јјп  ko?ekѕoііі  za рго/ ѕіоііо / і zе  іііzovode Od bora za nіedunarodne е tіКе  ѕ taііdarde za 

іа unоvоdе  (ІЕЅВЛ  Kodekѕ) і  еtјбКјііі  zаhtеvјма  koj ѕіі  relevantnі  za nаіі  revі zі ju 1 паііѕіјѕКіІ i izvе tаја  
іі  RepubІі cі  Ѕrbij і , і  ѕpіі nіІі  snіo nае  druge еtтбКе  odgovonіoѕt u ѕkladu ѕa ovі m zahtev і nіa i І EЅBA 

Kodekѕom. Ѕmatranіo da ѕu revіzі jѕkі  dokazі  Којј  ѕmo prі bavіІі  dovoU ііі  і  adekvatnі  da nanі  ргu е  osnovu 

za nае  nііІјепје  ѕa rezervonі. 

маtетјјај,зо  znacajііa neizveѕііoѕt povezaііa Ѕ(z ѕtаІбзоѕа  poѕlovaііja 

Као  tоје  obelodanjeііo u Napoіііen і  5.25 uz fі nanѕіjѕke іzvdtaje, іѕ t і  ѕu ѕastavі jen і  na габuпоvоdѕ tvепој  
oѕnovі  ѕtaІ noѕtі  poѕ lovanja u dog!ednoj budџбnоѕ t ј . Na dan 31. decembra 2021. godі ne ukupna obrtііa 
іііovі naje і znoѕі la RЅD 105.229 hі!jada, tоје  za RЅD 224.267 h і ijada nіanje od і znoѕa tеКuбјh obaveza 

na іѕtі  dan. Takode, ѕa Зј .]2.202 І . godі nu Dгutvоје  u Bі lanѕu ѕtanja іѕkazalo kumul і ranі  gubі tak ranі jі lі  
god і na і  gubі tak pre oporezі vanja (AOP І 050 BіІ anѕa uѕpeha) kao gubі tak tеКuбе  godіne, u ukupnom 

і znoѕu od RЅD 1090.73! hіІ jada. Іѕ tovrenіeno je іѕkazan і  dobі tak tеКuбе  god і ne u і znoѕu od RЅD 

453.068 hі ljada, tо  је  іѕ kUuбіvі  rezu І tat оdІоеnіћ  poreѕ k і h prіІіoda perі oda. (Prebіjanjem 

Neі-aѕpoІ-edenog dobі tka tеКuбе  god і ne і  Gubі tka tеКuбе  god і ne КаКо  је  іѕ kazano u BіІanѕu ѕtanja, 

do І azі mo do neto dobі tka kojі  je tабпо  іѕkazan u І3іІаnѕu uѕpeha ѕa materі jaІііo bеznабајпом  razl і konі  
Која  ѕe odnoѕі  na ukіdanje revaі orі zacіon і h rezervі .) 
Navedeno ukazuje da Dгutvо  јма  пагџеnu Іі kvіdnoѕt і  da оtеаnо  іzmі ruje doѕpeІ e obaveze. Doprі noѕ  
toіііe daju unіanjenі  prі lіod і  ро  oѕnovu ugovorenі ]і  kulturііі lі  і  ѕportѕkі h ddavanja Као  і  uмаnјеnі  prі lіodі  
od і zdavanja poѕІovnog і  rek І amnog proѕtora, a ѕve і zazvano epodemіjom Соуіd-9. 
Uvааvајіібі  cі ]іjenіcu da Dгutvо  obavlja javnu delatnoѕt od ор tеg і ntereѕa, rukovodѕtvo procenjuje da 
бе  Grad Novі  Ѕad, Као  оѕn і vаб, і  daUe роіііобі  u prі bavІ janju dodatnі h і zvora fі nanѕі ranja і  da u tom 
ѕnііѕІіr Dгutvо  іііa ѕpoѕobnoѕt da poѕІuje po prі ncі pu ѕtaІ noѕt і , u ѕuprotnoііі, prethodno navedeno мое  
doveѕt і  u p і tanje naѕtavak poѕІovanja, odnoѕno opravdanoѕ t prі mene ovog пабе lа. 

Ѕkтеtанје  pabіje 

Nае  ііііІјепје  пе  ѕаdгј  rezervu po oѕnovu ѕІеdебеg: 

-Dгutvо  n іje u ceІ oѕ tі  uѕpoѕtavіІ o ѕіѕ tem fі nanѕі jѕkog upravІ janja і  kontroІ e, kao nі  jnternu revіzіju, u 
ѕk!adu ѕa б lапоііі  81. і  82. Zakona o bud еtѕКом  ѕіѕtemu (,,ЅІ. gіaѕnі k RЅ , br. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - іѕpr. 108/2013, 142/2014, 68/2015-dг. Zakon, 
103/2015, 99/2016,I13/17, 95/2018, 31/201, 149/2020 і  118/2021) і  Pravі lnі kom o zајеdnібКім  
krі terі juіііі ma і  ѕtandardі ma za uѕpoѕtavІjanje, funkcі onіѕanje і  і zvdtavanje o ѕіѕtemu fі nanѕіjѕkog 
upravІjanja і  kontі-ole ujavnonі  ѕektoru (,,ЅІ . gІ aѕnі k RЅ , br. 89/2019). 

Oѕtaia pіla іja 

Огutvо  je javno ргеduzебе  і  ѕhodno toіііe, nabavke dobara і  uѕ!uga vгі  u ѕkіadu ѕa Zakonom o javnі m 
nabavkama, C ЅІ . gІaѕnі k RЅ , br. 124/2012, 14/20 І 5, 68/2015 і  91/2019), а  tо  podrazumeva ѕабіпјауапје  
gоd і nјеg plarі  javnі h ііabavkі  і  po njіhovoj reaііzacіjі  і  izvdtaj o іzvгепім  javnіm nabavkama. Pіan і  
і zvdtaj javnі lі  nabavkі  nіѕu prednіet ove revіzі je te o navedenoni ne і zгааvамО  міІјепје . 



ІZУЕТАЈ  O REVIZIJІ  РНЧАNЅIЈЅКЈН  јZУЕТАЈА-јіаѕ tауаk 

Oѕtale јпfопаасбје  

Rukovodѕtvo je odgovorno za oѕtaіe іnformacіje. Oѕtaie іnformacіje obuhvataju іnformacіje ѕаdгапе  u 

Godі~njeі n іzve~taju o poѕlovanju (kojі  ne ukІјuuје  fІnanѕіjѕke іzve~taje і  lzve~taj revі zora o пјјма) za 

godіnu koja ѕe zavr~ava na dan 3 1. decembra 202 l. 

Na~e шј~!јепје  o fіnanѕіjѕkіnі  zve~tajіma ѕe ne odnoѕі  па  oѕtaіe іnforrnacі je і  пе  і zгааvамо  bі lo kojі  
оbIјkzаkІјukа  kojіm ѕe ргu а  uveravanje o njіma. 

U vezі  ѕa na~om геуіzјјом  fіnanѕіjѕkіh іzve~taja, na~a odgovornoѕt je da ргоіtамо  oѕta!e іnformacіje, і  
ргј  tonіe razmotrіmo da Іі  poѕtojі  materіjalno zпаајпа  nedoѕlednoѕt іzmedu njіh і  fіnanѕіjѕkіh іzve~taja јlј  
na~іh ѕaznanja ѕtееnіћ  tokom revіzіje, іІі  na drugі  пајп, tako da oѕtale іnformacjje predѕtavіjaju 

materіjalno pogre~na іѕkazі vanja. 

U vezІ  ѕa Godі~ііjіnі  і zve~tajem o poѕlovanju, ѕproveІі  ѕmo poѕtupke propіѕane Zakonom o га uпоvоdѕtvu 

Repubііke Ѕrbіje. Tі  poѕtupcі  uklju&іju proveru da lі  је  Godі~nj і  іzve~taj o poѕіovanju u fornіaІnom 

ѕmіѕ!u ѕaѕtavіjen u ѕkiadu ѕa Zakonom o га uпоvоdѕtvu RepubІіke Ѕrbіje. 

Na oѕnovu procedura ѕprovedenІh tokom revіzіje, u merі  u kojoj ѕnіo bі!і  u моguбпоѕtі  da ocenіmo, 

mі~Іjenja ѕіno da: 
Oѕtaіe іnformacіje prіkazane u godі~njem і zve~taju o poѕlovanju, ѕu po ѕvіm materjjalno 
zпаајпім  рі tапјіітіа, uѕkladene ѕa іnfогјвасјјама  prіkazanіm u fіnanѕіjѕkіm іzve~tajіma Dru~tva 

za godіnu koja ѕe zavr~ava па  dan 3 l. decembra 202 l. godіne, 
РгјІоепј  Godі~njі  іzve~taj o poѕlovanju za 202 І . godіnujeѕte ѕaѕtavljen u ѕkladu ѕa Zakonom o 
ra&іnovodѕtvu RepubІіke Ѕrbіje. 

Na oѕnovu poznavanja і  razumevanja Dru~tva і  njegovog оkгu епја  ѕtееnоg tokom revі zіje, па~а  је  
odgovornoѕt da ѕaop~tіmo da Іі  oѕtale іnformacіje u Godі~njem іzve~taju o poѕlovanju ѕаdге  materіjalno 
zпаајnе  pogre~ne navode і  da, ukoІіko poѕtoje, іѕtaknemo prіrodu tіh navoda. Na oѕnovu poѕtupaka koje 
ѕmo ѕprovelі, nіѕmo utvrdііі  materіjaІno zпаајпе  pogre~ne navode u Godі~njem і zve~taju o poѕlovanju. 

Оdgоvотпоѕt rііAovodѕіva і  јјса  оvја. еіјјЈі  za иргаvјјтzје  zаЛиапѕі]ѕkе  ІzvdtaJe 

Rukovodѕtvo je odgovorno za prіpremu fіnanѕіjѕkіh Іzve~taja kojІ  ргu ајu іѕtіnіt і  objektі van prіkaz u 
ѕkiadu ѕa ra&іnovodѕtvenІm propіѕіma vаебјм  u RepubІіcі  Ѕrbіjі, zaѕnovanіm na Zakonu o 
ra&іnovodѕtvu і  za one іnterne kontrole za koje odredі  da ѕu potrebne za prі premu fіnanѕіjѕkіh іzve~taja 
Којј  пе  ѕаdге  materІjaІno zпаајпе  pogre~ne Іѕkaze, naѕtaіe uѕled krіmіnaine radnje іiі  gre~ke. 

Prі  ѕaѕtaviJanju fіnanѕіjѕkіh іzve~taja, rukovodѕtvo je odgovorno za procenu ѕpoѕobnoѕtі  Dru~tva da 
naѕtavі  ѕa poѕlovanjem u ѕkladu ѕa паеlом  ѕtalnoѕtі, оbе!оdапјuјuбі, ро  potrebі, pі tanja koja ѕe odnoѕe 
na ѕtaІ noѕt poѕІovanja і  prіmenu nаеІа  ѕtaІnoѕtі  poѕІovanja kao ra&іnovodѕtvene oѕnove, oѕіm ako 
rukovodѕtvo namerava da Ііkvі dі ra Dru~tvo і lі  da obuѕtavі  poѕlovanje, іІі  nema drugu realnu моguбпоѕt 
oѕіnі  da to uradі . 

Lі ca оvіабепа  za upravljanje ѕu odgovorna za nadgіedanje proceѕa fіnanѕіjѕkog іzve~tavanja Dru~tva. 



ЈZУЕТАЈ  O REVІZIH FІNАNЅЈЅК1Н  ІZVEЅTAJA-іnіѕtavak 

Оd оvогпоуј  rLvіzo?(і  Z(I ?evіzijiіІiіl(TЅіiЅkіІі  іzveѕіaJa 

Nа  e ііІ  je ѕ eanje overavanja u ііі zL і m ііo і  nier і  o tome da јјаnѕіјѕ k і  ігvе lајі , uzeti u eel і n і , ae ѕаdге  

оііјегјјаІгіо  znndajіі e оgіепе  іѕkіі ze. ііaslale ііѕІ ed kr іііііalne гііd іі і l і  gіеКе ј zdаvа nје  і zvе tаја  

rev і zoі a kојі  ѕаd ј uііје nје  rev і zOra Ј vегіаііе  о  гаztініітој  аегј  ozіііі dava vіѕok n і vo іј vеГа vаn ја  a Іі  

не  ріеdѕtаvІа  garnne і j іі  da de rev і zіja ѕprovedeііa u ѕk І ad іі  ѕa Meduііarodn і nі  ѕіa іі dard і ma rev і zі jc uvek 

otkr і t і  mater і ja І no роgі -е nе  іѕkaіe ako іakvі  іѕ kazі  poѕtoje. Роgгепі  іѕ kazі  mogu da іі aѕ taіііі  ііѕІ ed 

kіі nіііia іііe radііje ііі  gгеКе  і  ѕііі atraju ѕc matcrі jalno zііadajіііііі  ako je razіі nіno odekі vat і  da de on і  

pojedі nadііo 1і  zbііііo, utіcatі  na ekoііoіііѕke od]uke korіѕnіka donete na oѕnovu ovіh fі nanѕіjѕkі lі  

і zvе tај  а. 
Kao deo revі zі je u ѕkіadu ѕa Medunarodnіііі  ѕtandardі ma revі zіje, m і  prііііenjujemo profeѕіonaino 

proѕudі vanje і  оdгаvамо  profeѕіona І rіі  ѕkeptіcі zam tokonі  rev і zіje. Іѕto tako, nt і : 

• Vгііііо  і deіі t і fі kac і ju і  pі•oceіі u r і zі ka od mater іja І no znadajn і lі  роgгепі!і  іѕkaza u fі nanѕі jѕk і m 

і zуе tајіпіа, naѕta!і h uѕіed krі nіі nakіe radnje іІі  gгеКе, оѕјііі lјаvапје  і  obavljanje revі zі jѕkііі  

poѕtupaka koj і  ѕiі  pr і k!adn і  za te rі zі ke і  prі bavljanje dovoljno adekvatnі!і  revіzіjѕkj!і  dokaza da 

obezbede oѕnovu za іііі !јеnје  revі zoі a. Rі zі k da nede bі tі  і dentі fі kovan і  іііater і jalno znadajnі  роgгепі  

іѕkazі  koj і  ѕu reziіІ tat krііііі na!ne radnje je vedі  nego za роgгепе  іѕkaze ііaѕtale uѕled gгеКе, zato tо  

krііііііі a І na radnja іііое  da ukljud і  ііdгііі vаііје , falѕі fikovaііje, naіііerne propuѕte, lапо  predѕtav І jaііje 

Іі  zаоhііаепје  і nterne kontro І e. 

• Ѕtі denіo razuіііevanje o і nternіі n kontrolama koje ѕu reievantne za revіzі ju rad і  оѕпііІјаvаnја  
revІ zіjѕkі iі  poѕtupaka koj і  ѕu prі kladnі  u datіііі  okolnoѕt і ma, al і  ne u c і lju іzгааУаnја  nііІјеііја  о  
efikaѕііoѕtі  ѕіѕtema і nterne kontroіe entі teta! 

• Vгііііо  procenu prііііenjenі ii radііnovodѕtvenі h poІі t і ka і  u kojoj іііerі  ѕu razuіііne radunovodѕtvene 

procene і  povezana obelodanjі vanja kojeje і zvгі lо  rukovodѕtvo. 

• Donoѕііііo zak І judak o pr і kladnoѕ tі  prі nіene aadela ѕtalnoѕtі  kao radunovodѕtvene oѕnove od ѕtrane 

і -ukovodѕtva і , ііa oѕііovіі  prі kupljen і lі  revі zіjѕk і lі  dokaza, da 1і  poѕtoj і  nіaterіjalna ііeі zveѕnoѕt u vezі  ѕa 

dogadajі nіa і l і  uѕlov і iііa kojі  іііogu da і zazovu znadajnu ѕuіііnju u poglediі  ѕpoѕobnoѕtі  entі teta da 

naѕtavі  ѕa poѕІovanjem u ѕklad іі  ѕa nadelom ѕtalnoѕt і . Ako zakі judііііo da poѕtoj і  nіater і jalna 

neі zveѕnoѕt, du пі  ѕіііo da u ѕvonі  і zvе tај u ѕkreneіііo ра nј u na povezana obelodanj і vanja u 

fі nanѕі jѕkі uі  іzvе tајіма  і l і, ako takva obelodanjі vanja nіѕu adekvatna, da nіod і fі kujenіo ѕvoje 

іііі lјеnје. Nаі  zakljudci ѕe zaѕn і vaju na revі zіjѕkі nі  dokazі ma prі kupljenі nі  do datuma ј zvе tаја  

revі zora. Medutі m, budud і  dogadaj і  іІі  uѕ lovі  nіogu za poѕ led і cu da і inaju da ent і tet preѕtane da poѕІuje 

іі  ѕkladu ѕa nadelonі  ѕtalnoѕt і . 

• \ гімо  procenu ukupііe prezeіі tac іje, ѕtrukture ѕаdгаја  fі nanѕі jѕ k і lі  і zvе tаја, ukljudujudі  
obelodanjі vanja, і  da 1 ѕu u fі nanѕі jѕkіііі  і zvе tајііііа  pr і kazaііe oѕnovne tranѕakcі je і  dogadajі  na takav 

nadі n da ѕe poѕtі gne fer prezeіі tacіja. 



іZУЕТАЈ  O REVіZІJІ  FІNANЅІJЅKІH ІZVEЅTAJA-naѕtavak 

Ѕаор tаvамо  іі cіma оvlаепјпі  za upravіJanje, іzmedu oѕtaіog, planіranі  obіnі  і  vreme revizіje і  zпаајпе  
revі zіjѕke nalaze, uКіјu нјu5і  ѕve zпаајпе  nedoѕtatke іnterne kontroіe koje ѕmo jdentіfі kova!і  tokom 

revі zіje. 

Novі  Ѕad, 01.04.2022. godіne 

Lіcencіranі  .vіаћј  revіzor 
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БИЛАНС  УСПЕХА  
за  период  од  01.01.2021. до  31.12.2021. године  

- у  хињада r ха  динара  - 

Група  pіііy ііa, pіііy іі  

1 

ПОЗИЦИЈ .4 

2 

АОГІ  

3 

Налопсна  (ірој 

4 

и  

— 
текугіа  годиіо  

5 

о  с  

јlріттходіјагодјін  

6 

д. пословни  приходи  (1002 + 1005 + 3,008 + 
1009 - loіo + lolі  + 1012) 488.789 565.440 

60 І. ПРИХОДИ  од  ПРОДАЗЕ  РОЕЕ  (јооз  + і004) 1002 

600 602 и  604 1. Приході  ОіЗ  продеје  робе  ііа  дсмдГіен  тржншту  0083 

бох , 603 и  605 2. Приходи  од  проддје  роба  на  нностраном  тржишТу  1о04 

61 
П. ПрИходи  од  ПРОДАЗЕ  ПРОИЗВОДА  И  УСЛУГА  
1006 + 1007) 1005 

б , 612 614 
I. llрнаоди  од  продаје  прСнзеола  іі  yCnyra ua 
домаћем  тржишту  1006 

811, 613 и  615 
2. ііриходіі  од  продаје  прснЗеода  и  услуга  ііa 
ііі0СТр6НоМ  ТРЖИШТУ  ј007 

62 111. јlРиходи  од  АиЕ4ВИРАЊА  У-јИНАІ(4 И  РОБЕ  1008 

630 
oV. ПОВЕF іЊЕ  ВРЕ_дНОСТИ  3АПИ)(4 НЕДОІЗР IЈЈЕНИХ  
и  гОТоВИХ  ПРОИЗВОДА  1009 

63 1 V. СМ.4ЊЕЊЕ  ВРЕДНОСГИ  ЗАЛИХА  НЕДОВРLјЈЕНИХ  И  
ГоТОвих  производ4 

1010 

64 и  65 VГ. OCLIJІu П0Словни  ПРИ2(ОДИ  1011 
171837 565.440 

68, охин  683, 685 
VІ I. приходи  од  УСКЛАЂИGАЊА  ВРЕДНОСГИ  
ИМООИНЕ  (ОСИМ  ФИГ-иНСИЈСКЕ ) 

1012 
42 16.952 

Б. ПОСЈІОВНИ  РАСХОДИ  (1014 + 1015 + 1016 + 
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 

1013 
543.671 473.589 

5U 1. НАБАВнА  врЕдНОсГ  ПРОдАТЕ  РОБЕ  1014 

5ј

_

јІІ. тРопЈкови  МАТЕРИЈАЂIА. ГОРИВА  И  ЕНЕРО4ЈЕ  8015 ,з  156.284 • - 127 аlі  

52 
НІ. ТРОШКО8И  ЗАРАДА, НАНддА  3АР 4 И  ОСТАЛИ  
ЛичНИ  РАСХОДИ  (1017 + 30)8 + 1019) 

1016 
44 195.162 182.064 

520 1. Троuакоеи  Зарада  И  Ііанада  аарада  1017 
143.517 ј39_435 

52ј  2. Трошкоеи  поРеза  м  допрннха  ііa Зараде  и  
јјакнаде  Зарала  23.863 23.214 

52 осим  520 и  521 3. осгали  личі,н  раслодіі  и  ііаісндде  1019 
27.782 L9Ааб  

540 1v. трошкови  АМОІУГИЗАЦИјЕ  1020 ,ѕ  49,823 94.263 

58, 004М  583, 585 н  586 
V. РАСхОДИ  од  УСКЛАЂИБАЊА  8Р1дН0СТИ  
ииовинв  (ОСИМ  ФИНАНСИјСКЕ ) 

іD2l 
4.6 16.952 

53 VІ. тРОшКОвИ  производних  УСЛУГА  1022 
32.545 14.371 

54, осјіи  540 УІІ . ТРОШКОЕЗИ  РЕЗЕРВИСАЊА  1023 

55 УНІ. НЕМ4ТЕРИЗАјІНИ  ТрОШК08И  1024 
46 92.805 - 55.080 



група  рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА  АОП  Напомена  6ро  
Износ  

Текућа  година  Препсодна  година  

1 2 3 4 5 6 

В. ОІОСЛОВНИ  ДОБИТАК  (1001- 1013) О  0025 
91.851 

г. посЈІоВни  ГУВИТАК  (1013 - 1001) 0 1026 
5-4.662 

Д. ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ  (1028 + 102g + 
1030 + 1031) 102? 

4.9 906 1304 

• 
660 и  661 

Т  ФИНАЈ-СНЈСКМ  ПРИХОдИ  из  ОДНОСА  СА  
П4ЧНИМ, ЗАВИСнИМ  И  ОСГАЛИМ  ПОВЕЗАЈ0ИМ  

ЛИЦИМА  
1026 

662 00. ПРИХОдИ  од  KAuATA 1029 
906 1301 

• 663 Оа. ПОЗиТИВНЕ  КУРсНЕ  РАЗЛИКЕ  И  ПОЗИТМВНИ  
ГФЕХТИ  ВАЛУГнЕ  КЈtАЗђЗУЛЕ  1030 

665 н  ббg 1у  ОСГАЛИ  ФИКАИСНЈСКМ  ПРИХОДИ  1031 

1Ѕ. ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ  (1033 + 1034 + 
1035 + 1036) 4.10 00?9& 17204 

560 и  561 
Е. ФИНАЈ- СИ)СкИ  РАО<ОдИ  ИЗ  ОДНОСА  СА  
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ  И  ОСГ.410ИМ  ПОВЕЗАЈ-IиМ  
ЛиЦИМА  

iозз  

562 І t. РАО(ОДИ  КАМАТА  1034 
. 10.795 17.204 

563 и  Ојј. НЕГАВвНЕ  јђ3РО-јЕ  РАЗЈІИКЕ  04 НЕГАТМВНИ  
ЕФЕКпI ВАЛУГНЕ  КГIАУЗУЈОЕ  1035 

565 и  569 tV. ОСГАЛИ  ФИј{АЈ0СИЗО(И  РА0<одИ  0036 

Е. ДОБHТАК  ИЗ  ФИНАНСИРАЊА  (1027 - 1032) 
1037 

• Ж. ГУБИТАК  ИЗ  ФИНАНСИРАЊА  (1032 - 1027) 
() 1038 

9.890 15.900 

• 683,685 и 635 
з. јiриходи  ОД  УСКЛАІЅИВАЊА  ВРЕДНОСТИ  
ФИИАНСИЈСКЕИМ 0ВМНЕкО3АСЕИСј 3у3Е  
пО  ФЕР  ВРЕДНОСТИ  кРО3 БИЛАВС  УСПЕХА  

1039 4.01 1.291 1.165 

ѕаз, 585 и  516 
И. РАСХОдИ  ОД  УСКЛАЋИВАЊА  ВРЕдНОСТИ  
ФИНАНСИЈСКЕ  ИиОВИНЕ  КОЈАСЕ  ИСКАЗУЗЕ  
п0 ФЕР  ВРЕДНОСТИ  КРОЗ  БИЛАНС  УСПЕХА  

1040 412 5.2Ѕ6 26.309 

67 3. ОСТАЛИ  ПРИХОДИ  1040 403 - 21.035 - 4.892 

57 К. ОСІАЛИ  РАСХОДИ  1042 - 414 - 12.652 • - 9.279 -- 

Л. УКУПНИ  ПРИХОДИ  (1001 + 1027 + 1039 + 
1041) 0043 

5t2.021 Ѕ?2.а21 

іb. УКУПНМ  РАСХОДИ  (1013 + 1032 + 1040 + 
1042) 1044 - 

572.375 526.380 

М. ДОБИТАК  ИЗ  РЕдО8НОГ  ПОСЈІОЗАЊА  ПРЕ  
ОПОРВЗИВАЊА  (1043- 1044) о  1045 

46.440 

Н. ГУВИТАК  Из  РЕДОВНОГ  ПОСЛОВАЊА  ПРЕ  
ОПОРЕЗИВАЊА  (1044 - 1043) 0 

1046 
60.354 

69-59 

РАНИЈИХ  

Њ  ПОЗИТИВАИ  НЕтО  ЕФЕКАТ  НА  РЕЗУЛТАТ  ПО  
ОСНОВУ  дОБИТКА  ПОСЛОВАЊА  КОЗЕ  СЕ  
ОБУСТАВЈbА, ПРОМЕКАРАЧУНОВОДСТВЕНИХ t04? 
ПОЛИТИКАИИСЛРАВКиГРЕШАКАИЗ  

ПЕРиОДА  
. - 14 

59-69 

О. 
ОСНОВУ  
ОВУСТАВЈI,А,ПРОМЕНАРАЧУНОвОДСТВВНИХ  
ПОЛИТИКА  
РАНИЗИХ  

НЕГАТИВАН  НЕТО  ЕФЕКАТ  НА  РЕЗУЛТАТ  010 
гУВИТКА  ПОСЛОВАЊА  КО)Е  СЕ  

И  ИСПРАвКИ  ГРЕШАКА  ИЗ  
ПЕРИОДА  

1043 
3405 

П. 
1047 
ДОбИТАК  ПРЕ  ОПОРЕЗИВАЊА  (1045 - 1046 + Е049 

- 1048) о  43.035 



б,  

дана  20 ГОдІіІІе  ОЈВО. 

зако  

Група  рачунв, рачун  ПОЗИЦИ)А  АОП  Напомена  број  
ИЗНОС  

Текућа  година  Преп-ходна  година  

2 3 4 5 б  

/21 

/7? јјут  . (т  уЈујiо  

/22 iІoo. CLІІІіІO 

------- 

723 

Р. ГУБИТАК  ПРЕ  ОПОРЕЗИВ#ЊА  (1046 - 1045 + 
104а 1041) ~ 0 

С. ПОРЕЗ  НДДОБИТАК  

1 ООРЕСКИ  РЛСХОД  nrPuoJv 

)І. ОгlЈ ]с )жГ  ІH ІC]LFCKLI РЛГХО/IИ  ПГМIО/)Л  

H). ОдЈ ]ОЖІ- І  јИ  ІО ] сСКи  ГІРІIХОДІI ПЕРИОДЛ  

-----
Т. ИСПЛАЋЕјІА  ЛИ1јНА  ЛРИМАЊА  
ПОСЛОДА uЦД  

j 

10 L2 

1053 

105 

іобѕ  

.Iб  

- ј  

бО.) о  

452,13/ 

392.097 

7125 

ћ. НЕТО  ДОБИТАК  (1049 - 1050 -loѕі  - 1052 + 
1053 - ј054) ~ О  50160 

У. НЕТО  ГУБИТАК  (1050 - 1049 + 1053. + 1052 
- 1053 + 1054) ~ о  

І . HETO ДОБИТАК  КОЈИ  ПРИПЛД,4 УЕШЂИМА  БЕЗ  
ПРАнА  КОНТРОЛЕ  0057 

Н, НЛО  ДОБИТАК  КОЈИ  ПРИПАД,А  МАТИЧНСМ  
ЛРАВНСГ I .ЈIИЦУ  ја58 

HІ. HETO ГУБИТАК  КОЈИ  ПРИЛА.ОА  УЧЕнЈЋИМА  БЕЗ  
ПРАВА  КОНТРОЛЕ  1059 

ІV. HETO ryE)-ІTAK K02u ПРИПNА  МАТИЧІ-IОИ  
ЛРАВНОН  ЛИЦУ  іu&u 

У. ЗАРАДА  По  АКЦМ2И  

ј. Осноана ерада 0 ІтКЦИЈІI 1051 

2. Уннњеча  (ршеОСњеІІа ) зараоа  п0 екцијн  1062 

ОбраЗаLј  г,рОпјісан  драеИлІlакоРу  О  саСржи,Іи  И  фбрмн  обратаца  фиІІаІІсіејсенх  и3uештаја  и  садржІі,Іж  Іі  форни  обрео)а  Статистичног  нзuеІіјтеја  За  КірРредна  друајтеа, задруге  и  прелузетиаіке  
( Службени  глаОјик  РС  бр. 89/2020). 



Попуиава  правно  лице  - јiредузетник  

;Матични  6роЈ  08157359 Шифра  делатносги  9311 ПИ6 100236311 
назие  JAVNO РRЕDUZЕЕ  ЅPORTЅKI І  POЅІ.OVNІ  CENTAR VOJVODІNA, NOVt ЅAD 

Седиојте  нови  САд, сутјеска  2 

БИЛАНС  СТАЊА  
на  дан  31.12.2021. године  

- 
у  игадама  динара  - 

Група  рачуна, рачун  

• 
• 

позицизл  АОП  Напомена  брај  

Износ  

ТенуГеа  година  

Претходна  годнна  

Крајње  Сгање  Почетносгање  
01.01.20. 20. 

1 2 3 4 5 6 7 

AKtіIDA 

А.УПИСАНИАНЕУПЛАЋЕНИ  

к#питАп  0001 

L CTAnHA ИМоВИНА  (0003 + 0009 
+ 0оЈ.7 + 0018 + 0028) 

0002 
6.918.873 6.682.932 

01 ј. НТЕРі1 АЈІHА  ИМОВИНА  (0004 + 
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 

0003 
477 т  

010 О .упагањауразеој  0004 

011, 012 и  014 
2. КоицеснЈе  патенти, лиценце, робие  
и  услутеuе  нарке, софтвер  н  остала  
ненатеријална  ииааина  

0005 
477 . 59 

- - 

003 3. Гудеип  0006 

015 н  006 

• 

4. Ненатернјална  имоеина  узета  
лизинг  и  нематеријална  им°еина  у  
прнпрени  

0007 
180 - 

01? 5. Ааа,,си  за  нематернЈалну  имоеи  0008 

02 
• 

П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСГРО)ЕЊА  И  
OnPE І.# (0010 + 001 I + 0012 + 0013 + 
0014+0015+0016) 

0009 52 6.917.338 6.680900 
- 

020, 021 н  022 1. 3е, иu,те  и  грађееин0ul објектн  0010 • 3818451 ; 6576.074 

023 2. ПостроЈења  и  опрема  0011 
67.990 46.666 

024 3. Инеестиционе  некретмине  0012 302I94в  7.556 

• 
025 и  027 

4. Нејсретннне  постројења  н  °прена  
узети  у  лизинг  и  нејсретuнне, 
постројења  и  опрема  у  припрени  

0013 
- - ѕо.бо4 

026 и  028 
5. сстале  некретнине, постројења  н  
опрема  и  улаrања  На  туђии  
некретаинана, построЈењина  н  оетреми  

0014 

6. Ааанси  за  некретиине, постројења  и  
опрему  у  земги  0015 

8.949 

029 (Д ) опрему  
7. Аеансн  за  Некретиине, построЈења  и

0016 у  мНостранстау  

03 110. БИОЛОШКА  СРЕДСГВА 0017 
; 

: • 

04 и  05 

IV. 
пјиачt#нИ  
ПОТРАіКИВАЊА (ООвД  
0022 
0027) 

ДУГОРОЧНИ  ФИНАНСМ)СКИ  
И  ЛУГОРОЧЊ# 

+ 0020 + 0021 + 0018 
+ 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 1.058 1.260 



Tpy,іa рзчуна, раіаун  

i 

040 (део), 041 (лсО) н  012 (ајео) 

(110 (јоО), ІІ I ј  (аІоо ), ОЈ  (ГідІ > 

043, 050 (ајео ) и  05 1 (дто) 

ПОЗИЦИЈА  

2 

О . y і nІІІrІa y І(кПтТаІтупреІтІІи  хлііј  3 
(осиМ  учештіа  укалапј  іy uoja ce 
ЕірсајтІујутјето,јтИ  y І vІІІ ha) 

7 yrcniiіa y  KL ІІ LІІ rІІІy ІІІ)ІІ ce ІІ rІoІІІІyІ y 
ІІ oTDnou yLІeІІІІІІІ  

- 3 дугороЧјІЕІ  ІІ rІ ncІІ  ајЕнт-ІатЕг LЕІгсјг  
laіucі  ІІІM kі  vcn erruuj гоІасзхіі Lгтіаіј nіјНг -І  
ІІ  лугоlаоІLІтјЗ  потражјітаајНЈ  сдтихајјіца  

JLІMІ bІІ  

Аоп  

3 

0019 

002 І  

Напомена  број  

4 

Износ  

Текућа  ГОДИНВ  

5 

Претхсдна  година  

Крзјњестање  ПОЧетнО  сгае  
О1.О1.20_. 20_. 

Б  7 

0.14, 050 (део), 051 <) 

4. ДугОроІІни  плагкани  МаТИЕНОеІ, 
заеисним  u OCTaІІuM лоаеЗаниеі  еІиtцима  
дуг0рОчіІа  ітогражИааІІа  0д  тиз( лица  
ниостранстеу  

0022 

045 (гІеЗ) 053 (део) 
5. угОрОчНІО  ллагмани  (лзтн  КРСДИТјІ  k 
зајмози ) у  зегкј nіи  0023 

045 (део) 53 (Д ) 
6. дуГсрочІІн  пласмани  (дати  кроінтн  1 
зањаосн ) у  ІОІЕОСораЕтстау  

046 
7. Дугорочтіа  фтінансагкз  улзгања  
(1артнје  од  nрејхности  које  се  аредіују  
пО  амортизоеаној  зредтіости) 

0025 

в. откупгаеІІе  сопсгсејте  лкLІІтЈа  ІІ  
ОТКуГVbеаЕІІ  сОпстnаІІа  уде]І kі  

0026 

048, 052, 054І  055 н  056 
9. ОсталІО  дугорочни  финансијски  
пласманн  и  Осгала  дугорочна  
лотражиеааіја  

0027 
1.058 1.260 

28 (део). осин  208 V. ДУГОРОЧНААКТИВнА  ВРЕНЕНСКА  ооза  

288 В. ОДЛОЖЕНА  порЕО(А  СРЕДСОВА  

Г. ОБРТНА  І4МОВИНА  (ООЗІ  + 0037 
+ 0030 + 0044 + 0048 І- 0О57+ 
0050) 

0029 

0030 
105.229 85.867 

Клзга  1 ОсеМ  груте  рачуна  и  І . ЗАЛ LгјХЕ  (0032 + 0033 + 0034 + Оо)5 

11.7G7 19.699 

10 1. МатеријалІ  резераЕЕи  дедоен, злат  Іі  
снтан  јгнаентар  0032 

8.810 9.886 

11 12 2. НnдоnрІіјОна  ПРОІ4ЗООдЊ и  госоаи  
прсиЗаоди  0033 

33 3. рдба  0034 

150, 152 и  154 i. плаћенн  nеенси  за  залике  и  усдуге  у  
зеМ.Ји  00)5 

2.957 9.783 

151, 653 а  155 5. Плаћеии  аванси  за  залаіхе  и  усгтуге  у  
иностранству  00)6 

11 ІІ. СГАЛНА  имовинл  КОЈА  СЕ  ДРЖИ  
ЗА  ПРОдАјУ  И  ПРЕСГАНАК  ПОСЂІОВАЊА  

00)7 

20 
ІІ. ЛОТР.д)КИОАЊА  ПО  ОСнОВУ  
ПРОДАЈЕ  (О039 + 004о  + оо41 + 0042 
+ 0043) 

00)8 
48204 41.548 

20гј  1. liотражиадња  од  купаца  у  зееVbІn 00)9 
48204 40.548 

2. потраживас.а  оД  купаца  у  
нНОСтрансгау  00 ІІ) 



1 
5 4 2 

7 6 

Њнос  

Fpvna рачуна, рачуи  ПОЗИЦИЗА  АОП  Нагтомана  број  Преп(одна  година  

текућа  тодина  
Крејње  стаи.е _.... 

20 
Почетно  стење  

01.01.20 

200 и  202 3. Потразоівања  од  натичнот, заеиснuт  
осталих  повеза,тн.х  лнца  у  зекњи  

0041 

201 203 
4. Потразојеања  оД  матичног, зааин,tт  
н  ocranux повезаніtх  лица  у  
иностранстеу  

0042 

206 5. Оскала  потражиаања  јіо  ooіoey 
продаје  0043 

21, 22 и  27 IV. OCTNІA КРАТКОРОЧНА  
ПОТРNКИВАЊА  (0045 + 0046 + 0047) 0044 ѕ  2.010 1.023 

21, 22 оаін  223 224, н  27 1. Остала  потражиеања  0045 
1.278 1.023 

223 2. гlотражиеања  за  euLііe ппаћејі  nсрез  
на  добитак  00% 

224 
3. Потражuаања  по  Оаіову  
пре u,аћенітх  Осталих  nореза  и  
дојіриноса  

0047 
762 

23 
V. КГАТКОРОЧНИ  фнаАлсијо<И  
fіJ1AOtN-Іu (0049 + 0050 + 0051 + 
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) 

0048 5.8 70 

230 1. Краткорочни  кредніи  ,ј  гатасјіани  
- ма,ично  и  завиоіа  правна  лнца  0049 

231 2. Кратікорочнн  кредкти  м  пласнанн  
остала  поеезана  дuца  0050 

232, 234 () З. Кратхорочни  креднпі, зајмОти  тч  
ппеснани  у  зекњи  

0051 
70 

4. Краткорочнн  хредКіи, зајмоеи  и  
lласианн  у  инострансnіу  0052 

5, Xapnіje од  ередностu хоје  се  
вредw ју  ло  амортизоеаној  ередхосіи  

236 (дто) 
6. финаноіјота  Средства  тоЈа  се  
вреднју  по  фер  ередносіи  кроз  Биланс  
уоеаа  

0054 

237 7. откугvbене  сопстеене  акције  и  
отіку v енн  сопсгвени  удели  0055 

236 (део), 238 н  239 
тuіасиани  
8. Осталн  краn(орочни  финансиЈски  

0056 

24 vr. 
ЕК8ИВАnЕНТн  

rOTOBuHA W гоТ0вИНсКи  
0057 

5.9 33.176 12.874 

28 (дто), осим  288
ВРЕМЕнСКА  
VIr. КРАТКОРОЧHА  АЈстИВНА  

РАЗГРАЈIИЧЕЊА  0058 
5.10 9.972 tо.723 

д. 
ИМОВИНА  
0030) 

УКУПНА  АКТИВА  ш  ПООІОВНА  
(0001 + 0002 + 0029 + 005g 

7024102 6.768,799 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА  АКТМВА 0060 

ПАСИВА  

А. 

- 

0405 
КАПИТАЛ  (0402 + 0403 + 0404 + 

+ 0406 - 0407 + 0408 + 0411 040L 
0412) ~ О  5671 551 5.278.001 

30, оаін  306 I. ОСНОВНИ  KaJIMrNІ 0402 5.11 1.172.184 1.172.884 

31 Л. УПИСАИ  А  НЕУПЛАЋЕНИ  КАЛИТNІ 0403 



Гругта  рачуна, рачун  

1 

306 

37 

Зјо  ІІІІГИІгЖІІтІІІГІІОІТІІЗ  
-н .і  74 ј  35 3ј • јј  7 

лугоени  сллдо  рЗЧуІІа  331, 332 333 
334, 335, 336 и  337 

ј1оЗИЦИi4 

2 

ІІј. ЕМИСИО i ІА  ІІPEMu2A 

lV. РГ-ЗГІРВЕ  

v. і  iOіuі  иlт  іГ- І  ј NјОЈМјАІ  3ИО ј: 
PKІІ- ІІІі: І i јГNІИјіТјЛнИ  дОСіІ  іі  

ІO OU і UіІy ІіІі ! І A І  НI К  Кuх  
СРЕдСТЛјІА  ІI дРУГИХ  КО IПОІ  јГј  ІТМ  
ОСТАЛОГ  С{{СО( уХі{Аі  ј  {ОГ  ( ІіWІ  rrІTA 

VІ  HEPENІ ujOGA{{u ГУБИЦИ  ПО  
ОсНооУ  ФИІІАМСијСКИХ  СРЕДСІА8А  И  
ДРУГИХ  КОНПОНЕІІТИ  ОСТАЛОГ  
СВЕОБУХВАТНОГ  РЕЗУЛТАТА  

АОП  

3 

0401 

0405 

іЈТіі, 

оqо  

Напомена  6роЈ  

4 

5. і u 

ј  

Износ  

Текућа  година  

5 

і  oѕo 

і  іѕ rбіі  

гlретходна  година  

- Крајње  стање  Почетно  сгање  
О1.О1.20_. 

7 

20_. 

б  

i.oѕu 

б  - зѕ  і  52 

3І  VІІ. НЕРАСПОРЕIЗЕНИ  дОБИТАК  (0409 
+ 0410) 

0408 
653.068 51464 

340 ј . Нерlгсіоргђони  добиоек  РIІІИ{lтх  
ГОДИІI 

0401 
551 

2. Нграгпоређеніа  605111ак  ХекуГіе  
ronuІІa 

0410 
453,060 ЅО.91ј  

VіІІ  УЧЕШЋЕ  БЕЗ  ПРАВА  KOІ{TPOnE 0411 

-- 35 І X. ryGuTAK (04 13 + 0414) 0412 і  обо 7зј  І Clі ,Bll 

3(0 І . Губитдік  pIІ{{IjuX ronu{І a 04 Іі  Ѕ. 14 1.030.391 3.08 1.849 

351 1. губитек  ткІсІІћк  Годнне  0411 60.340 

5. ДУГОРОtјНА  РЕЗЕІВИСАЊА  И  
ДУГОРОЧНЕ  ОБАБЕЗЕ  (041.6 + 0420 
+ 0428) 

0415 5.15 18.313 23,661 

40 ј . ДУГОРОЧНЛ  РЕЗЕРВИСАІ1А  
(0417+0418+04 19) 

0616 

404 о . Резераоагања  за  ІІЗКІІ  дГ,0 И  дРУГВ  
бенефициіе  З3поСЛоІІИа  

0417 

400 2. резерансеІк.е  зе  трошко lк  
герентІІОМ  POІVІІ  

04 іa 

бО, оснМ  400 и  104 3. Остала  дуГороІНЗ  раЗергіІсањо  0419 

41 И. ДУГОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  (0421 + 0422 
+ 0423 + 0424 + 0125 І- 0126 + 0427) 

0420 
5.15 18.313 23.661 

410 i. обавезе  које  се  моГу  конгерТоеати  у  
капитал  

0421 

411 (neo) Іі  l 12 (део) 

2, дуГороІ4ни  кредитн  и  остапе  
дуГОрОЧІІе  обаіезк  према  матиІчОн, 

ЗаВІIО-ІИМ  И  ост  1Личп  Оее33ІІн{т  ЛИЦИМЈ  
3еМ3 И  

0422 

411 (део) и  412 (део) 

3. ДугорочІІи  кредиоии  осгале  
ДУГОРОЧІІе  обааеја  пРома  матичІІ  оМ. 
за  еиодічн  осталем  поаозаііин  ІІИЦИІІа  
инОСтРаІІсоеу  

0423 

414 и  416 (лео) 
4. дугорочІІи  кредттн, ЗаЈмоеи  и  
обаІкзе  по  or,іoey лиоинГа  у  зеМли  

0424 

415 и  416 (део) 
5. дуГОроІНИ  КР8ЛИТИІ  ЗЈЈМОаИ  
обааезе  ПО  ocІІoay гћчонІІге  у  
uІІocTpoІІCney 

0425 

4 13 
6. обаеезе  Гто  кмитотанин  хартијана  од  
ерелностн  

0426 



Група  рачуна, рачун  јIОЗИЦИЈА  АОП  Напомена  број  

Износ  

Telqha годиеіа  

ПретхоRна  гоДиІа  

Крајње  сјање ,, іlочетно  стн,е  
01.ОL2О.. 2О ,. 

1 2 3 4 5 6 7 

419 7. Остале  дугорочне  обааезе  0427 - іа.зіз  23.661 

49 (део) °°lн  498 ч 495 (део) ІІI. ДУГОРОЧRА  ОАСл1ВRА  ВРЕМЕНСКА  
РАЗГРА.НИЧЕЊА  0428 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ  ПОРЕСКЕ  О5АGЕЗЕ  0429 469.378 921.В15 

Г  ДУГОРОЧНИ  ор,ложени  
ПРИХОДИ  ? ПРИИЈЂЕНЕдОНАЦиЈЕ  0430 Ѕ.I7 535.364 295.161 

д. КРАТКОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  И  
КРАТКОРОЧНЕ  О6АВЕЗЕ  (0432 + 
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 
+ 0454) 

0431 
329.496 250.161 

467 І, КРАТКоРОЧНА  РЕ3ЕРВИСАkbА  0432 

42, чм  427 
ІI. КРАII<ОРОЧНЕ  ФИКАИСИХКЕ  
ОБАЈЕВЕ  (0434 + 0435 + 0436 + 0437 
+ 0438 + 0439 + 0410) 

0433 5.IВ  13.559 15.Е15 

420 (део) н  421 (део) 
1. 06аеезе  по  онову  кредита  прејча  
матичнОн, завиоіин  н  Осталим  
лаеезанј-еч  лицчна  у  зеаи  

0434 

420 (јео) н  421 (део) 
2. обавезе  пс  осиоеу  кредічта  према  
мапічном, завнОјіім  eі  сстал,ім  
псоезанИИ  лицима  у  иностранстау  

0435 

422 (лео) 424 (лео), 425 (део), и  429 
(део) 

3. Обаетезе  по  основу  кредиза  и  зајмаве  
одлица  коЈа  нисудомаге  банке  

ОЗб  
13.559 15.115 

422 (део), 424 (део), 425 (део) и  429 
(део) 

4. Обааезе  по  осноеу  хредита  од  
ломаћuх  банака  

0437 

423, 424 (део), 425 (део) и  429 (део) 5. Кредиnі, зајмоеи  и  обаеезе  мз  
имоСтранстеа  043Е  

426 б. обаіезе  по  краіхорочннм  харwЈама  
од  ередііости  

428 7. Обавезе  no ocuoey финансијсјоіх  
дезнвата  0440 

430 ОН. ОРИМЈЂЕНИ  АВАЈ-IсИ, дЕПО3МТ И  
КАУ1КЈЕ  0441 

5.19 1.804 2.507 

43, оојч  430 ГУ. ОБАЈВЕ  ИЗ  јІ0СЛОБАЊА  (0443 + 
0444 + 0445 + 0446 4- 04-47 + 0448) 

0142 
5.19 167.264 t33.272 

431 и  433 
1. Обавезе  кірема  до6авјачнна  - 
натична, заВисиа  праена  лица  н  остала  
поеезана  лица  у  зејии  

0443 

432 н  434 
2. обааезе  nрема  ло6аеачима  - 
наіuчна, заеисиа  праена  лица  и  остала  
поеезана  лнца  у  иносіранстеу  

0444 

435 з , 
зем bм  

обаеезе  преuа  добаејbачина  у  
5,19 166.029 130.933 

436 4. 
нностранству  
О&еезе  гірема  добаејbачнма  У 0446 

439 (део) 5. Обавезе  no меницама 0447 

439 (део) 6. остале  обаеезе  из  послоеања 0448 519 1.235 2.339 

V. 44,45,46, осин  467, 47 и  48 
(0450 

OCіAJІE КРАТКОРОЧНЕ  ОбАВбЕ  
+ 0451 + 0452) 

0449 
1ј1.8Iј  71.732 



rpyііa рачуна, рачун  

-  

і  

44, 45 н  16 оскн  457 

4/48 ОІ ,М 118) 

77 

ПОЗИЦИЈА  

2 

І . 0стале  кроокоро.јне  обкаее  

2. обнтиттіт  ііО  оототlу  ,iОрттті  11ј  јтотікіiу  
apeoі loo-  і ljErjHkiі  ) тHI.In ттртiж  )Лј  

З. обттітејето  oc, ііuy lтоітејтттткl 
дОитлк  

Vі . ОБЛВЕЗЕ  00 ОСНОВУ  СРЕ/ СТАВЛ  
НN4[т  Енит  rіpojuі u u СРгСт ?тВЛ  
flООІОВАЊА  КОЈЕ  ЈЕ  ОБУСТЛЕЈтј [140 

АОП  

з  

0450 

Оіѕз  

Напонена  5 ј  

4 

- ј.2 ј  

Износ  

Текућаго,іина  

5 

зі .5о9 

80.332 

Препкодиа  година  

Крајње  сгање  Почетно  стање  
01.01.20,.__,. 20._._._. 

6 

іl 646 

јl.ОЕб  

7 

49 (оео) ocіііі дв  VІІ. КРАТКОРОЧНА  fuCu8HA 
ВРЕМЕНСКА  РАЗГРАНИЧЕЊА  

0454 
5.22 35.028 27.535 

. ГУВИТАК  ИЗНАД  ВИСИНЕ  
КАПИТАЛА  (0415 + 0429 + 0430 + 
0431 - 0059) 0 = (0407 + 0412 - 
0402 - 0403 - 0404 0405 - 0406 - 
0408 - oqll) 0 

0455 

Е. УКУПНА  ПАСИВА  (0401 -ј-  0415 + 
042g + 0430 -ј-  0431 - 0455) 

0456 
7.024.102 6.768,709 

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА  flACuBA 0457 

у  

  

3акоіІ~ки - 

,.- іот -. О  iіOOIіі jL 
тООРг.0ЈООдлі . t. Д9Н  ?Q,. јодине  

образац  гiротисан  Праеиліінком  о  слдржені  формн  образатја  фиітаіісијтіккті  изеештаја  и  сарржинн  формк  обртістіа  Статистичког  јјзееш -гаја  31 прірелна  дРуштаа, Задруге  јі  праујетНиісо  
(.оіузкбеин  ілаттіна  Р0 бр. 89/2020). 



Попуњава  правно  лице  Предузетник  

Ма1ИL,Нн  број  08157359 Н]ифра  делатности  9311 ПИБ  100236311 

НаЗие  )AVNO РRЕDUZЕЕ  ЅPORTЅKІ  X РО5LОУNг  СЕNГАR V0)VооІNА  NOVІ  ЅAD 

Седиште  НОВИ  САД, сyјеска  z 

ИЗВЕШТАЈ  О  ОСТАЛОМ  РЕЗУЛТАТУ  
за  гіериод  оД  ОLОј.2021. до  31.12.2021. године  

- 
у  хијадама  динара  - 

Група  рачуна, рачун  ПозИцИЈА  АоП  Напомена  број  
Износ  

Текућа  година  Претходиа  .одина  

Z 3 4 5 6 

• 

А. НЕТО  РЕЗУЈIТАГ  И3 ГIОСЛОВАЊА  

ј . НЕТО  ДОБИТ.4К  (АОП  1055) 2001 
392.097 • 50.160 

В. НЕТО  ГУБИТАК  (АОП  1056) 200Z 

Б. ОСТАЈІИ  СВЕОБУХВАТНИ  ДОВИГАК  ИЛИ  
ГУБИТАК  

а) Стаеке  које  неће  6ити  рекпасификоаане  
Бкланс  успеха  у  будућик  лериоднна  

330 

ј. проЈLтене  реаалоризације  .іематерuјалне  нмовине, 
некреlинна, поаројења  и  Оііране  

а) поеећање  рееалори3ационих  ре1ервН  2003 

б) смањење  реаалоризационих  pelepau 2004 3ј  753 

2. Рјстуарски  добици  али  губици  по  осноау  гиіаноаа  
дефининнк  примања  

а)добицн  2005 

б) убицн  2006 

333 
• 

3. добицн  кли  губици  го  ocuooy yaena v Осгалон  
саеобуІсаатнон  добитку  или  губипсу  прнрткеинх  
ІуЗНТаеа  

а) добицн  2007 

б) губицн  2008 

6) Стаоке  које  нокнадно  могу  битн  
рекласнфнкоаоне  у  Биланс  успеха  у  будугіин  
периодима  

332 

1. добицu или  губици  по  осноеу  улагања  у  ејіасннчке  
ннсгрументе  капитала  

а) добици  20О9 

б) губнцu 2010 

2. добнци  кпи  гу0uци  no ссноеу  прераLuа  

финаиснјсх  нзеештаја  иносграног  пословања  

а)добицн  2011 

б) губнцј, 201Z 



Група  рачуна, рачун  лознјИ2А  АОП  Напомсна  бро] 

Изтіос  

ТекуГiа  година  јlретходна  годијја  

ј  2 З  4 5 6 

335 

3 До6ицт  Іли  губнілі  од јјструмојіага  3піuтнтліјето  
утагтјјј  а  у  јіјјостројјо  јігсјјот1ње  

------------------------------------- 
1) доlиіјп  

1(1 Г /Iтті l јті  

;1 јб Lllјјтх lл l уІттіјјјјхІт іІІ;іііJuy ІіІірујІІтіТті  
jЈІІ ;L ііІ L ІLLljjі uil (хL ІІ jiі irl іі i І u і r. irlOu 

ј I ІloBlrіі u 

б) ryGjііІ u 

20П  

(7ј11 

jU іГі  

20І 6 

- 

337 

5. добицјт  или  губнци  по  оснооу  еартија  од  трфагстж  
ілоје  се  ередііју  по  фер  оредности  кроз  осiали  
укуnан  резулi-ет  

а) лобици  2017 

6) губијји  20ј8 

І. ОСІРЈІИ  БРУТО  СВЕОБУХВАТнИ  ДОБИТАК  (2003 
2005 4- 2007 -ј-  2009 + 20ј1 + 2013 + 20L5 + 2017) 

- 
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 20!? + 2014 4 2016 + 
2018) 

Н. ОСГлј IИ  БРу1О  СВЕОБУХ8АТНИ  ГУБИТЛК  (2004 + 
2006 + 2008 + 2060 + 2012 -ј- 2014 20ј6 + 2016) 
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 4- 2015 
2017) ~ 

2019 

2020 
бзі  753 

lп  ОДЛОЖЕНИ  ПОРЕСКИ  РАСХОД  НА  ОСТАЛИ  
СВЕОБУХВАТНИ  ДОБИТАЈ( ИлИ  ГУБИТАХ  (ІЕРИОДА  202L 

IV. ОДЛОЖЕНИ  П0еЕСК )4 ПРИХОд  НА  ОСГАЈІИ  
СВЕОБУХВАТНИ  ДОБИТлК  ИЛИ  ГУБИТАХ  ПЕРИОдА  

2022 

V. HETO 0CrPJ1u СВЕОБУХВАТНИ  ДОБИТАК  (2019 
- 

2020 - 2021 + 2022) 
2023 

vl HETO 0C1Aj1u СВЕОБУХВАТНИ  ГУБИТАК  (2020 
- 

2019 + 2021 - 2022) 0 
2024 

6З L 753 

в. укулАН  нето  СБЕОБУХВАТІ 4И  РЕЗУЛТАТ  
ПЕРИОДА  

І. УКУПАН  НЕТО  СВЕОБУХВАТј-јИ  ДОБИТАI( (2001 
2002 + 2023 - 2024) 0 

2025 
39ј .4Б6 49.107 

]І. УКУПАЈ-І  НЕТО  СВЕОБУХВАТвИ  ГУБИТАК  (2002 
- 200Б  + 2021 - 2023) ~ 

2026 

Г. УКУПАН  НЕТО  СВЕОБУХВАТНИ  ДО5ИТАК  или  
ГУБИТАК  (2028 + 2029) = АОП  2025 О  нли  
АОП  2026 > о  

2027 

1. Припнсан  маТііЧіјОМ  Пр1lјј0М  ЛИЦ  2028 

2. !lрнписніІ  учешћима  без  праіп  конероте  2029 

сбразац  лрОписан  Пратијіникон  садржини  н  форми  обраЗаце  финінсијских  изеештнја  н  садржннн  іі  јјј0рј4и  обрасца  Статистичког  нзоештlја  за  јітреднп  друштта, Зндруге  н  грОлузетчнке  
службеиіі  лпојик  РС  бр.  89/2020) 



• Поnуњава  праано  пице  - предузетмік  

Матични  бреј  08157359 Ијјіфра  делатн°сти  9311 лиБ  100236311 
.Наз,іа  JAVNO РRЕ0UZЕЕ  ЅPORTЅKX І  PD$LoVNІ  CІNTAR  УОЈVООХМд  NDVI ЅAD  
Седиепе  Нови  Сд4 сутјеска  2 

ИЗВЕШТАЈ  О  ПРОМЕНАМА  НА  КАПИТАЛУ  
за  период  од  Ој.О1.2021. до  31.12.2021. године  

у  хигадама  динара  - 

Позиција  
ОПИС  

Аоп  

осноани  капитал  (rpyііa 30 
без  306 и  309) 

АОП  

Остали  ооІовни  
кагитал  (рн  309) 

АОП  

Упксани  а  неуплаћенк  
каіlитал  (група  31) 

АОП  

Еаіисиона  премија  и  
разР (рн  306 и  група  

32) 

1 2 4 5 

стањенаданох .01. 
године  4001 . з .т7L8б7 4010 4019 4028 

LQЅO 

2 

Ефекеи  ретроаіпиеме  ислрааке  
матернјално  значајних  грешаііа  
прснена  рачуноеодстаен,ш  
полиflша  

4002 4011 4020 4029 

3.  
Коригоаано  почетно  стане  на  
дан  01.01. године  (р.бр. 4003 1.171.867 . 4012 317 4021 4030 1.050 1+2) 

4.  Нето  прсмене  у годизіи  
4004 

- 
4013 і022 

. 

4031 

Стање  ка  дан  31 12. 
4005 1.171.867 4014 317 4023 4032 1.050 

године (р.бр. 3+4) 

6.  

Ефектк  ретроактиене  нсаіраеке  
натериЈаеuа  значајјеш  решака  
промена  РаіаоаодСгееннх  
п°лктика  

4006 1015 1024 4033 
- 

7.  
Коркгопано  почат1Іо  сгање  на  
даноl.О1.. године (р.бр. 

4007 1.171.867 • 4016 317 4025 4034 1.050 5+6) 

8 Нето  промане  у  ._ г°дини  
4008 4017 4026 4035 

9 Спњенаданзtј2. 
годмне  (р.бр. 7+8) 4009 1.171.867 4018 317 4027 4036 1.050 



Поаицнја  
Опис  

АОП  

Рее. різз. 1 Нер. доб. и  губ. 
(rpyna 33) 

АОГј  

Нерасnоређени  дОбИТдК  
(група  34) 

АОП  
губнтак  (група  35) 

АОП  

Учешће  без  паеа  
контропе  

1 б  7 8 9 

1. Стење  на  $ ен  01.01. године  4037 5 ј35905 4046 4035 3.081849 4064 

Ефокт регроакти  uііe иепрјівке  
2, изоеріјзео  Зчачоој $ІаГе  грешдоа  и  

гГромоод  раіоо uогогтауоаіх  г$о  $1$iтијiе  4096 1065 

Кориго uз$іо  почет,іа  CTдіbіx іі $з  д$1Н  Г  
01.01. ro,oііііe (р.бр. І+ 2) 403Ј 5. 139.909 4046 55 $ 4057 l .О$$1 .l9 4066 

•і . 000 $ope ііe e y оуліојз  
- оо  90.9 13 10913 іоо? 

Craіііe іііi іyіі  31.12. голјіііо  
(р.бр, 3+4) 

б $І$окТуі  рутізооктјlане  іггурјасе  

40ll о 5.135.152 4050 51.161 4059 ј .0бј .8$9 40611 

6. МдТар $Іјаіі $іо  зі $оі$іјі $јіН  грешака  іі  
променд  рачуііоііогстеенио  гГолјітнка  

4042 L159 405ј  4660 4069 

Коріiгоuбио  п°четно  стање  нд  даід  
01.01.__, годјјне  (р.бр. $+6) 4043 6.Н6.611 4052 51.461 4061 1.081.849 4070 

8. Нето  промuне  у  ,_., години  
4044 -63 ј  іоѕз  101.60-1 4062 8.882 4071 

Стајbе  ііa дан  31.12. ___ голміlе  
(р.6р. 7+8) 4045 Ѕ.ј39.980 4054 453.із8в  4063 1.090.731 4072 



Познција  
опис  

АОГІ  

Укуп,.о  (одговара  потицији  
АОЛ  0401) (ној . 

2+З+4+Ѕ+6+7-8+9) 0 АОП  

Губктак  изнад  висине  
капитада  (одгоара  
позицији  АОП  0455) 
(кол. 2+3+4+5+6+7- 

а+д)сО  

1 10 П  

Ста,инаданој .ОІ.____ 4073 
5.227.Ѕ41 

4082 тодине  

• 

Ефелстu ретроа,рмене  имраеке  
натеријвлно  знечвЈн. грешака  
и  промвна  рааодсгаеињ  
полнвша  

4074 4083 

3• 
Коригоеано  п0четно  стање  
На  дан  ОІ.01.....__гсдине  4075 5.227.841 4084 (р.бр. 1+2) 

4. Нето  лронене  у  ._ годнјји  
4076 4085 

- 

Сгаи.е  І дН  31 12 
4077 5.278.001 4086 - године  (р.бр. 3+4) 

Ефеісти  реІровкттіеие  испрааке  
материЈвлно  зиачајних  грешак  
и  пронена  рачуолстдстеен wк  
ролитаеа  

4078 4087 

7. 
Коригоеано  почетно  стање  
наданоі.ој. Године  

4079 5.279.460 4088 

& Нето  прсавне  у  .._. годнни  
4080 4089 

стањенадаиз l.12._....._ 
4081 5.671.551 4090 године  (р.бр. 7+8) 

у  

  

•,=ђ 44 
.- г &Јв .ДИ ..- \  

Сд  
дана 20 Године  ф  

     

образац  прописан  Праеw никон  о  садржіIааі  и  форни  образацд  финанліјских  извеІлпвја  и  садржнНи  и  форнн  обрасца  Статистичхог  изееІiлаЈа  зв  приередна  друііпеа, задруге  и  предузетинке  
-.Службени  глаокик  с. бр. 8912020). 



попуњава  правно  ,іице  - лредузетник  

Маіични  број  0В157359 шнфра  делагностн  9311 ПИБ  ІООZЗ6ЗІІ  

Haaua JAVNO PREDUZECE ЅPORTЅkI POЅLOVNІ  CENTAR VOЈVODІNA, NOVI ЅAD 

Седи LIде  НОВИ  САЈ  сугјеСка  

ИЗВЕШТАЈ  О  ТОКОВИМА  ГОТОВИНЕ  
у  периоду  од  01.01.2021. до  31.12.2021. годјІНе  

- у  хијђадама  диНара  - 

ПОзІІнХ]з  

1 

АОП  

2 

И2 І OC 

Te,rytnі  ГОПНјІа  

3 

претходІја  ronuІІa 

4 

А. ТОКОВИ  ГОТОВИНЕ  из  ПОСЈІОВНИХ  АІ(іИВНОСГИ  

І. Пр,vlиеи  готоаине  аз  ПОСЛОвНиХ  ајаигности  (1 no 4) 3001 791.484 672.065 

1. Проднја  и  ггранјІ.егјl аааси  у  Земгеи  3002 758 1.776 

2. Продаја  н  прнмгееі lll ааансlч  у  иІlОсераІјстгу  3003 

З. Пргмгне  еанате  из  тоОтоеllјіх  акі-наности  3о04 іо  - 109 

4. Осталн  гlрнлнаи  нз  редогног  јіосл°Iања  3005 790586 670.180 

11. оАлнеи  гот0аине  нз  послоепих  активности  (о  до  В) 3006 Ѕ22732 507.289 

0. Игктнте  лобаејеачнна  т  дати  aaalІ cu y з1мји  

2. urvіaі e дсбавњачнма  н  дати  аеенс  у  нностранотеу  

300? 

3008 

291770 201.826 

3. зараде, нагнаде  зарада  и  Остали  личНи  рао<оди  3009 185.579 181.915 

4. гтлаћене  камате  у  зеијн  3010 1.284 6.961 

ѕ. Плаћена  канате  у  инострааІсјеу  301 1 - - 

6. Порез  на  добнтак  3012 

7. Одлнен  по  окІјоау  сстелих  јаеннх  притола  3003 44.099 36.587 

8. Осјли  одливи  из  ПОСЛОејІИХ  актианосгн  3014 

IIІ. Нето  прњіна  Готоенне  нз  п°сггоаНих  гктиености  (l 11) 3015 268,752 164.776 

ІV. Нето  on.Іі ux готоеијје  вхз  ПОСЛООНИХ  зктиеlјосги  (11 Г ) 3006 - 

в. ТОКООИ  ГОТОВИНЕ  ИЗ  АКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИРАЊА  

І. Прихінан  Іотоеине  из  Iк_тнаІосги  инаестирхњх  (1 ло  5) 3017 

l. Продаја  ахцнја  н  удгла  3018 

2. лродаја  нематернјалие  иноеине, некретинна, постројења , оnреме  и  
6иоІтошгих  Средстааа  

3019 

3. ОСтхлИ  финаНСІІјСкІІ  плгснанн  3020 

4. Прингтеене  иамате  из  актиеМости  инаготнрај bа  3021 

5. Примјгнг  днандеІІде  3022 

11. оАлиеи  гоХоеине  нз  актиеІјости  инаестираІее  (1 до  3) 3023 246.807 49.380 

1. KynoeuІІa ајеци]х  и  удгага  3024 

2. КуПваиІІа  ІгематерјгуалІІе  имоаине, искретнина, ПосіројеІІ.а, опреме  н  
биолоluене  средаеа  

3025 246.81? 
• -

49.380 



Позициа  АОП  
Износ  

Тскућа  год.ІіІа  претходнт  година  

1 2 3 4 

З. оствли  фннанотјссн  ітласмтнн  3026 

јп. І-fето  прнлив  готаејuтт  из  актмтиостu инттесттсрања  (І  - И) 3027 

•!У  Нето  офтив  готОвјеіе  из  актИеностu интестирања  (П  - І) 302в  246Ћ17 • 49.зао  

•В. ТОј(ОБИ  ГОТОШ*ІЕ  ИЗ  АКТИВНОСТИ  ФИНАНСИРАЊА  

ј. Лрwтиан  гототјіие  нз  ајпитностм  финансирања  (1 до  7) 3029 

О. УееГтање  соіовнат  uзпитала  3030 

2. Дутсрочни  кредитч  у  зеињи  3031 

•3. дуторочнн  креднти  у  иностранстоу  3032 . 

. 

4 Кратхорач,ти  тредіпи  у  зенјіј  3033 • - • • 

5. Краткорочuи  треднти  у  нностранстау  3034 

б. Остuле  дугорсіе  обттезе  3035 

7. Остеле  храткорочне  сбаавзе  3036 

а. Одлиеи  гQтоеине  из  актнвііестu финтнсирања  (1 до  8) 3037 1633 103.463 

І  Откуп  сопствен,tк  аісцнја  и  удела  3038 • • - 

2 дугорсчјін  кредити  у  зекњи  3039 100.ООО  

З. Дугорсчни  кредипi у  wіостранстеу  3040 

•4 Краті(срочин  креднти  у  зенњн  3011 1.626 ЗАбЗ  

5. Кратт<орсчни  кредитк  у  иностранстау  3042 

6. Остегте  сбавезе  3043 

7. финанонјсхи  лизинг  3044 

В. иохлтГтене  диеидејіде  3о4 7 

іH. Нето  прчт  гот*внне  из  активностu фиііанснрања  (І  . H) 3046 

іv. Нето  одттнв  готсение  нз  акјн°ности  финансирања  (Н  - 1) 3047 1.633 103.463 

Г. свЕјА  пгиаіив  ГОТОВИНЕ  (300ј. + 3017 + 3029) 3048 ?914В4 672.065 

д. СВЕГА  ОДлив  ГОТОВИНЕ  (3006 + 3023 + 3037) 3049 771.102 • 660.132 

Ћ. НЕТО  ПРИЛИВ  ГОТОВИНЕ  (3048 - 3049) 0 3050 20302 • 11.933 

Е. НПО  0ДЛИ5 ГОТОВИНЕ  (3049 - 30*lв) О  3051 - 

Ж.ГОТОВИНАНАПОЧЕТКУОВРАЧУНСКОГПЕРИОДА  3052 2.В74 941 

3. ПОЗИТИВНЕ  ИУРСНЕ  РАЗЛИКЕ  по  основу  ПРЕРАЧУНА  ГОтовИНЕ  3053 

И. НЕГАТивНЕ  КУРСНЕ  РАЗЛИКЕ  по  основУ  ПРЕРАЧУНА  ГОТОВИНЕ  3054 

З. ГОТОВИнА  НА  КРА)У  ОБРАЧУНСКОГ  ПЕРИОДА  (3050 - 3051 + 30Н2 
3053 - 3054) 

+ 
3055 

33.176 12.874 

у  

і / 

ітсілтп0слОЕ 3 , к  

дана 20 године  

образац  проттнтuн  Пртвіuтіінкои  садржини  и  форни  с6разаца  фннан uјстсих  изтештаја  и  тuдр uзни  н  форни  обрасхза  сгатнст,тчког  изтетіітаја  за  ттја)ідна  друттзтеа, зтдруте  u предузетттике  
(..службеии  гласuик  РС  6Р.  89/2020). 



ЈР  ЅPORTЅІU і  POЅLOVNІ  CENTAR VOJVODІNA NOVІ  ЅAD 

NAPOMENE UZ 
FІNANЅIJЅKE ІZУЕТАЈЕ  ZA 2021. GODІNU 



i. OЅNIVANJE І  DELATNOЅT 

Javno ргеduzебе  Ѕportѕkі  і  poѕlovnі  centar Vojvodіna ѕa potpunom оdgоуогпобu, (u daljem 

tekѕtu: Ргеduzебе) је  orgaaіzovano kao javno ргеduzебе  і  upіѕaііo u Regіѕtar prіvrednіh ѕubjekata kod 

Agencіje za piіvredne regіѕtre pod brojem 8 175/2005 od 24. marta 2005. godіne. 

1геduzебеје  oѕnovano 30.06.1983. godіne. 
Odluku o іzgradnjі  Centra donela je Ѕku$tіna grada Novog Ѕada і  Ѕku$tіna ѕamoupravne іnterѕene 

zajednіce za Пzјбkц  kultunі  10.aprіla 1978. godіne povodom ргіhуаtааја  kandіdature Novog Ѕada za 

organіzovanje 36. Ѕvetѕkog prvenѕtva u ѕtonom tenіѕu. 

Za ргабепје  і  nadzor ove velіke іnveѕtіcіje, Ѕku$tіna o$tіne Novі  Ѕad oѕnovalaje Dіrekcіju za іzgradnju 

Gradѕkog ѕportѕkog centra Којаје  1983.gоdіnе  odlukom Ѕku$tіne геогgааіzоУапа  u Radnu 

organіzacіju Ѕportѕkі  і  poѕlovnі  centar ,,Vojvodіna u oѕnіvanju u cі lju upravljanja і  оdгаvапја  centra. 

Ѕku$tіna o$tіne 1 99 1. godіiie donoѕі  odluku kojom Radna organіzacіja u оѕпіvаnјu poѕtaje Javno 

ргеduzебе  ,,Ѕportѕkі  і  poѕlovnі  centar Vojvodіna ѕa p.o. 

Odlukom o oѕnіvanju Javnog ргеduzебе, Ѕku$tіna је  u ѕaѕtavnі  deo Ргеduzеба  uvrѕtі la і  ЅC 

kojі  je do 01.0 1. 1992. godіne bіo pod upravom Uѕtanove za оdгаvаnје  objekata Гіzібkе  kulture grada 

Novog Ѕada. 

Oѕnovna delatnoѕt ргеduzеба  је  delatnoѕt ѕportѕkіh objekata. Pored navedene oѕnovne delatnoѕtі  

Ргеduzебе  obavlja і  druge delatnoѕtі  і  poѕlove kojі  doprіnoѕe efіkaѕnіjem і  racіonalnіjem роѕlоvаnјu і  to: 

- oѕtak zabavne і  rekreatіvne delatnoѕtі  
ѕportѕko і  rekreatіvno obrazovanj e 

- іznajmljіvanje nekretnіna. 

Ргеduzебе  је  ѕaglaѕno krіterіjumіma іz Zakona o габunоvоdѕtуu гаzугѕtаnо  u ѕrednja pravna јјса. 

Fіnanѕіjѕkі  јzуе tајі  za 202 1.godіnu ѕu odobrenі  01,03.2022.gоdіnе. 

Ѕеdј tе  Ргеduzебаје  u Novom Ѕadu, u ulіcі  Ѕutjeѕka broj 2. 

Poreѕkі  іdentіfіkacіonі  broj Ргеduzебаје  1002363 11. 

Маtібnј  broj Dгutvаје  08157359. 

Ргоѕебап  broj zapoѕlenіh u 202 1. godіnі  bіo je 150 (u 2020. godіnі  1 5 1). 

2. OЅNOV ZA ЅAЅTAVLJANJE І  PRJKAZіVANJE FrNANЅІJЅKJH 1ZУЕТАЈА  

Ргі1оепі  fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  ѕu ѕaѕtavіjenі  u ѕkladu ѕa vаебјм  propіѕіma u Republіcі  Ѕrbіjі  

zaѕnovanіm na Zakonu o габuпоvоdѕtvu (,,ЅІ.glaѕnіk RЅ , br. 73/2019 і  44/2021 - dr.zakon, odnoѕno 

Medunarodnіm ѕtandardom fіnanѕіjѕkog јzvе tаvалја  (MЅFІ). 

Medunarodnі  ѕtandard fіnanѕіjѕkog іzуе tаvацја  је  габunоуоdѕtvепі  ѕtаndагd fіnanѕіjѕkog јzvе tаvаnја  

odobren od Odbora za medunarodne габunоvоdѕtvеnе  ѕtandarde біјі  је  prevod utvrdі lo і  objavіlo 

Mіnіѕtаrѕtvo fіnanѕіja. 

Fіnanѕіjѕkі  јzvе tајі  ѕu ѕaѕtavіjenі  na пабеlu naѕtanka poѕlovnog dogadaja (nабеlо  uzгобnоѕtј) ј  лабејu 

ѕtainoѕtі  poѕlovanja. 
Ргема  nабејu naѕtaііka poѕlovnog dogadaja uбіnсј  poѕlovnіh promena і  drugіh dogadaja ѕe prіznaju u 

momentu naѕtanka (a ne kada ѕe gotovіna іlі  njen ekvіvalent prіmі  іlі  іѕplatі). Fіnanѕіjѕkі  јzvе tајі  

ѕaѕtavіjenі  na пабеlu naѕtanka poѕlovnog dogadaja (oѕіm јzvе tаја  o tokovіma gotovіne) ргu ајu 

іnformacіje ne ѕamo o poѕlovnіm promenama іz predhodnog perіoda, koje ukјј uбuјu іѕplatu і  prіjem 



gotovі ne, vеб  takodc і  o obavezama za іѕрГаtu gotovіne u ђuduбем  perіodu і  o reѕurѕіma kojі  predѕtavljaju 

gotovіnu koja бе  bіtі  prіmljena u buduбем  perіodu. 

Fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  ѕu prіkazanі  u fornіatu propіѕanіm PravHnіkom o ѕаdгіпј  і  formі  obrazaca 

finanѕіjѕkіh іzvе tаја  za prіvredna dгutvа, zadruge, і  preduzetnіke (,,ЅІ. glaѕnіk RЅ , br. 89/2020). Prenіa 

Zakonu o ra&іnovodѕtvu redovan gоdіпјі  fіnanѕіjѕkі  јzvе tајі  pravnіh јјса  koja pііmenjuju MЅFІ  

obuhvata: bі laііѕ  ѕtanja)  bі lanѕ  uѕpelіa, јzvе tај  o oѕtalom rezultatu, јzуе tај  о  ргогпепама  па  kapіtalu, 

јzvе tај  о  tоkоvјітІа  gotovіne і  napomene uz fіnanѕі jѕke і zvе tаје. Ovіm pravі lnі kom propіѕuju ѕe і  

ѕаdгіпа  і  forma obnі sca Ѕtаtіѕ tјбkоg і zvс tаја . 

Fіііaііѕі jѕk і  і zvс tајі  ѕn ѕaѕtavljen і  pod prcrpoѕtavkom da бе  Ргсduzсбе  da poѕluje u пеоgгапібепом  

vrclііclіѕkO Іiі  peHodu і  da бс  (І a naѕtavі  ѕa poѕ!ovan і cnі  і  u doglcdnoj buduбііоѕ tL 

з. PRLG! FD ZNACAJNH I ј QЛСUNОVОDЅТVLN Г I Г  РО! ГГІКЛ  

3.1 Когјбепјс  ргоссијјУанја  

Fі nanѕіjѕkі  і zvе tајі  ѕu ѕaѕtavljenі  na пабеГu naѕtanka poѕlovnog dogadaja (пабе iо  uzгобnоѕtј) і  

nабејu ѕtalnoѕtі  poѕlovanja. 

Ргема  nабеlu naѕtanka poѕ!ovnog dogadaja, poѕlovnі  dogadaj ѕe prі znaje kada je naѕtao і  uklјuбuје  ѕe u 

fіnanѕіjѕke іzvе tаје  u perіodu па  kojі  ѕe odnoѕі, nezavіѕllo od prіjenіa іѕplate novca u vezі  ѕa tіm 

poѕlovnіm dogadaj em. 

Fі nanѕіjѕkі  і zvе tајі  ѕu ѕaѕtavljenі  pod pretpoѕtavkonі  da бе  Dпј tvо  da poѕluje u nеоgгаnібеnом  

vгемеnѕkош  perі odu і  da бе  da naѕtavі  ѕa poѕlovanjenі  і  u doglednoj buduбnоѕtј . 

Ѕaѕtavіjanje і  pііkazіvanjc fіnanѕіjѕkіh іzvе tаја  u ѕkladu ѕa MЅFІ  і  габunоvоdѕtvеnіпі  propіѕіma vаебім  

u Republіcі  Ѕrbіjі  zahteva od rukovodѕtva Ргеduzеба  kогібеnје  najboljіh моguбіћ  ргосепа  і  razumnіh 

pretpoѕtavkі, Које  іnіaju efekte na іznoѕe іѕkazane u fіnanѕіjѕkіm іzvе tајіпіа  і  napomenama uz nnanѕіjѕke 

јzvе tај  е. 

Ove procene і  I)retpoѕtavke ѕu zaѕnovane na іnГогмасіјама  гаѕроГоіvім  па  dan bі lanѕa ѕtanja. 

Nајznабајпіје  procene odnoѕe ѕe na utvrdіvanje obezvredenja fіnanѕіjѕke і  nеГіпапѕіјѕ kе  іmovіne, 

prіznavanje оd1оепјћ  poreѕkіh ѕredѕtava, utvrdіvanje rezervіѕanja za ѕudѕke ѕporove і  defіnіѕanje 

pretpoѕtavkі  neophodnіh za aktuarѕkі  оbгабun nakііada zapoѕlenіma po oѕnovu otpremnіna, і  іѕte ѕu 

obelodanjene u Naponіenama uz fіnanѕіjѕke іzvе tаје. 

3.2 Pxіznavanje elemcnata fіііanѕіjѕkxh іzvе tаја  

Ѕredѕtvo ѕe prіznaje u bі lanѕu ѕtanja kada je verovatііo da бе  ро  oѕnovu kогіеnја  ѕredѕtava buduбе  

ekonomѕke korіѕtі  prіtіcatі  u Ргеduzебе  і  kada ѕredѕtvo іma nabavnu vrednoѕt і lі  cenu Ко tаііја  јlј  vrednoѕt 

Која  мое  da ѕe pouzdano іznіerі . 

Obaveza ѕe prіznaje u bі lanѕu ѕtanja kada je verovatno da бе  odlіv reѕurѕa kojі  ѕаdгі  ekonomѕke korіѕtі  

ргоіѕ tебі  іz podmіrenja ѕаdа nјіh obaveza і  kada ѕe іznoѕ  obaveze koja бе  ѕe podmі rі tі  ітіое  pouzdaііo da 

јzмегј . 

Prіhod ѕe prіznaje u bј lаnѕu uѕpeha kada je роvебапје  ekononіѕkіh korіѕtі  povezano ѕa роУебапјем  

ѕredѕtva і lі  ѕmanjenjenі  obaveza koje nіogu pouzdano da ѕe іzмеге, odnoѕno da prіznavanje prіhoda 

ііaѕtaje іѕtovremeno ѕa prі znavanjem роvебаnја  ѕredѕtava і lі  ѕmanjenja obaveza. 



Raѕhodі  ѕe priznaju u bіlanѕu uѕpeha kada ѕmarіjenje ekonomѕkіh korіѕtі  koje je povezaііo ѕa ѕmanjenjem 

ѕredѕtava і lі  роvе5аnјем  obaveza мое  pouzdano da ѕe іzmerі, odnoѕno da prіznavanje raѕhoda naѕtaje 

іѕtovremeno ѕa prіznavanjem poraѕta obaveza і  ѕmanjenjem ѕredѕtava. 

kapіtal ѕe іѕkazuje u ѕkladu ѕa nnanѕіjѕkіm konceptom kapіtala kao о1оепі  novac іlі  ulоепа  kupovna 

мо  і  predѕtavlja neto іmovіnu Ргеduzеа. Іz Ппалѕјјѕkоg koncepta kapіtala ргоіѕtіе  koncept оцУавја  
kapіtala. O&xvanje kapіtaia merі  ѕe nomіnaіnіm monetarnіm jedіnіcama - RЅD. Po ovom konceptu 

dobіtak je zaraden ѕamo ako fіnanѕіjѕkі  (іlі  nоУаЛі) іznoѕ  neto іmovіne na kraju perіoda ргема uје  
fіnanѕіjѕkі  (і lі  поуаnі) іznoѕ  neto іmovіne па  роеtkи  perіoda, nakon uk1јu іvапја  bіlo kakvіh raѕpodela 

vјаѕпјсјтпа  іH doprіnoѕa vіaѕnіka u toku godіne. 

3.3 Prera&іnavanje ѕtranіh ѕredѕtava рlаапја  ј  ганnоvоdѕtvепј  tretіnan kurѕnіh razlіka і  
efekata valutne ldauzuie 

Ѕtavke uk1јu еnе  u fіnanѕіjѕke іzУе tаје  Ргеduzеба  odmeravaju ѕe kогі 6еnјем  valute prіmarnog 

ekonomѕkog оКгu епја  u kome Ргеdиzебе  poѕluje (funkcіonalna valuta). Fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  prіkazuju ѕe 

u hіljadama RЅD, kojі  predѕtavlja funkcіonaіnu і  јzуе tајnu valutu Ргеduzеба. 

Ѕva ѕredѕtva і  obaveze u ѕtranіm ѕredѕtvіma рlабаnја  ѕe па  dan bіlaііѕa ѕtanja prera&mavaju u njіhovu 

dіnarѕku protіvvrednoѕt prіmenom zУаnіпоg ѕrednjeg devіznog kurѕa Narodne banke Ѕrbіje vае6јм  па  
taj dаn. Poѕlovne promene u ѕtranіm ѕredѕtvіnіa рlабапја  tokom godіne ргега unаУајu ѕe u dіnarѕku 

protіvvrednoѕt prіmenom zvапіпјћ  devіznіh kurѕeva Narodne banke Ѕrbіje уае6ім  па  dan poѕlovne 

promene. 

Pozіtіvne і  negatіvne kurѕne razlіke naѕtale prera&іnom ѕredѕtava і  obaveza іѕkazaіііh u ѕtranіm 

ѕredѕtvіnіa рlабаnја  ј  prera&іnonі  tгаnѕаkсјја  u toku godіne evіdentіraju ѕe u bіlanѕu uѕpeha, Као  
nnanѕіjѕkі  prіhodі, odnoѕno nnanѕіjѕkі  raѕhodі. 

Pozіtіvnі  і  negatіvnі  efektі  ugovorenіh devіznіh klauzula u vezі  роtгаіУапја  і  obaveza, naѕtalі  prіmenom 

ugovorenog kurѕa, takode ѕe іѕkazuju kao deo fіnanѕіjѕkіh piіlіoda, odnoѕno fіnanѕіjѕkіh raѕhoda. 

3.4 Poѕlovnі  prіhodі  

Prіhodі  od prodaje ѕu іѕkazaііі  u іznoѕu fakturіѕane realіzacіje, tj. јzvгепе  prodaje do kraja 

obra&іnѕkog perіoda, pod uѕlovom da je ѕa tіm danom naѕtao dunј kо  - роvегі1аКі  odnoѕ  і  da je 

іѕpoѕtavljena faktura. Prіhod ѕe merі  po ро tеnој  vrednoѕtі  prіmljene nadoknade іlі  роtгаіуаnја. 
Prіhodі  od uѕluga іѕkazanі  ѕu ѕrazmerno ѕtepenu zаvгепоѕtі  uѕluge na dаn bіlanѕіranja. 

3.5 Poѕlovnі  raѕhodі  

iJkupne poѕlovne raѕhode јnе: nabavna vrednoѕt prodate robe; ѕmanjenje vrednoѕtі  zaііha 

nеdоvгепјh і  gotovі lі  proіzvoda і  пеdоvгепјh uѕluga; ttоКоvі  materіjala; tго kоvј  gorіva і  energіje; 

tгоКоуі  zarada, naknada zаrаdа  і  oѕtalі  1јпі  raѕhodі; tгоКоvі  proіzvodnіh uѕluga; tгоКоуі  amortіzacіje; 

tгоКоvј  dugoro&ііlі  rezervіѕanja; nematerіjalnі  tгоКоvі, unіanjenі  za prіhode od aktіvіranja u јпаkа  ј  
robe і  роvебапје  vrednoѕtі  zalіha nеdоvгепјћ  і  gotovіh proіzvoda і  nеdоvгеnіћ  uѕluga. 

3.6 Тго kоvј  роzајшlјјvапја  

ТгоКоуі  pozajmljіvanja ѕe odnoѕe na kamate і  druge tго kоvе  kojі  naѕtaju u vezі  ѕa роzајмlјіvавјем  
ѕredѕtava. Тго kоуј  роzајтпlјіvаnја  Којј  ѕe nіogu nepoѕredno prіpiѕatі  ѕtіcanju, іzgradnjі  іlі  іzradі  ѕredѕtva 

(іnveѕtіcije) koje ѕe oѕpoѕobljava za upott•ebu, uklju&іju ѕе  u nabavnu vrednoѕt tog ѕredѕtva. Oѕtalі  
tгоКоvј  pozajmljіvanja prіznaju ѕe kao raѕhod perіoda u kome ѕu ііaѕtalі . 



3.7 Fіnanѕіjѕkі  prіhodі  і  raѕhodі  

Fіnanѕіjѕkі  prіhodі  raѕhodі  obuhvataju: prіhode і  rashode od kamata - ргема  tredіnі  licіnіa 

(nezavіѕno od toga da lі  ѕu doѕpeh і  da lі  ѕe pladaju ј lј  prіpіѕuju іznoѕu роtгаіvапја  іH obaveze na dan 

bіlanѕіranja); prіhode і  raѕhode od kurѕnіh razlіka і  efekata vaІutne klauzule prema tredіm lјсјма  і  oѕtale 

nnanѕіjѕke prіhode і  raѕhode. 

3.8 Lіzіng 

Lіzі ng jc ugovor kojіnі  davalac іі zіnga prenoѕі  na korіѕnі ka Ііzіnga, u zamcnu za jednu ііі  nіz rata, 

pravo da korіѕ t і  predmet ііzinga na vrenіeііѕk і  perі ocІ  za kojі  ѕu ѕe dogovorі H. 

Ііzіпg ѕc k І aѕі  ГіКu с  kao ГіпаnѕјѕКі  Hzі ng ukoі  іko ѕe nj і m ѕutіпѕКі  ргепоѕе  ѕvi rizieі  і  korіѕtі  povezani ѕa 

v 1 aѕ  і  і  ѕtv() 1)1. 

Zakupі  nekretn і na і  oprenіc kod kojі h ѕc potpuno prenoѕc ѕvі  rі zіcі  і  korіѕtі  kojc proіѕt іdu і z v1аѕпј tvа  

nad ѕredѕtvonі  radunovodѕtveno ѕe obuhvataju kao nnanѕіjѕkі  Iіzіng. U nіonіentu zakljudіvanja ugovora 

fіnanѕіjѕkі  іі zіng ѕe prіzііaje kao ѕredѕtvo u bі lanѕu ѕtanja po fer vrednoѕtі  і  kao fіnanѕіjѕka obaveza, 

іѕkljudujudі  іznoѕ  kamate, za pladanje bududіh zakupnіna. Otplata zakupa dеlі  ѕe іia kamatu і  vradanje 

glavnіce ргетnа  іzradunatіnі  anuіtetіina. Тго kоvј  kamate terete raѕhod perіoda, odnoѕііo bіlanѕ  uѕpeha na 

proporcіonalnoj oѕnovі, na preoѕtalі  ѕaldo zakupnіne. Razlіke іzmedu budude vrednoѕtі  mіnіmalnіh 

pladanja zakupa і  njіlіovіh ѕаdа nјіћ  vrednoѕtі  predѕtavіja budude pladanje zakupa, kojі  ѕe evіdentіra kao 

fіnanѕіjѕka razііka po oѕnovu zakupa. 

Prі lіkonі  іnіcіjalnog prіznavanja, prednіet niіanѕіjѕkog lіzіnga ѕe prіznaje Као  ѕredѕtvo u vіѕіnі  njegove fer 

vredіioѕtі  і lі  po ѕаdапјој  vrednoѕtі  mіnіnіalnіh pladanja za hzіng, ako je oiіa nја. Ѕvі  і nіcіjalnі  dіrektnі  

tгоКоvј  korіѕiііka lіzіnga dodaju ѕe іzііoѕu kojі  је  prіznat kao ѕredѕtvo. 

Poѕlovnі  lіzіng je lіzіng odnoѕno zakup ѕredѕtava kod kojeg ѕu ѕve korіѕtі  і  rіzіcі  u vezі  ѕa v1аѕnі tvом  

zаdгаnі  kod zakupodavca, odnoѕno nіѕu prenetі  na zakupca. 

3.9 Nenіaterіjalna јтпоујnа  

Nematerіja1na ulaganja, vrednuju ѕe u ѕkladu ѕa MRЅ  38 Nematerіjalna іnіovіna. Nematerіjalna 

іnіovіna ѕe na podetku merі  po nabavnoj vrednoѕtі  (paragraf 74 MRЅ  38), a nakon podetnog prіznavanja 

po nabavnoj vrednoѕtі  umanjenoj za celokupnu akunіulі raііu amortіzacіju і  ѕve akumulіrane gubіtke zbog 

пмапјепј  a vіedііoѕtі. 

Іzdacі  za aktіviіoѕ tі  іѕ tгаіvаnја  і  razvoja іѕkazuju ѕe kao raѕhod perіoda. 

Korіѕtan vek nenіaterіjalne іmovіne Која  naѕtaje іz ugovonііh і lі  drugіlі  zakonѕkіlі  prava ne treba da bude 

du і  od perіoda ugovornіh іlі  drugіh zakonѕkіh prava, ајј  іпое  da bude kradі, zavіѕno od perіoda tokom 

kog Preduzede odekuje da korіѕtі  tu іmovіnu. 

Oѕnovіca za оbга un anіortіzacіje nenіaterіjalne ііnovіne raѕporeduje ѕe ѕіѕtematѕkі  tokom njenog 

procenjenog korіѕnog veka trajanja. 

Amortіzacіja zapodіnje kada je nematerіjalna іnіovіna doѕtupna za upotІebu, odnoѕno kada je na lokacіjі  

іlі  u ѕtanju koje je ііcophodno da bі  ѕe ona nіog1a korіѕtіtі  na nadіn na kojі  rukovodѕtvo to namerava. 

Amortіzacіja ѕe obradunava proporcіonalnonі  меtоdом.Оѕnоујсu za ainortіzacіju nematerіja1nіh ulaganja 

dіnі  nabavna vrednoѕt. Amortіzacіja ѕe obradunava po ѕtopі  od 20%. 

Preoѕtala vrednoѕt, odnoѕno neto іznoѕ  kojі  Preduzede odekuje da de dobіtі  za ѕredѕtvo na kraju njegovog 

korіѕnog veka trajanja, po odbіtku odekіvanіh tгоКоуа  otudenja, ѕmatra ѕe jednakom nulі. 

Perіod anіortіzacіje і  metod amortіzacіje preіѕpіtuju ѕe na kraju poѕlovne godіne, ukolіko poѕtoje naznake 

daje dо 1о  do znadajne pronіene u odnoѕu na prethodnі  perіod. 



Ргошепе  ретіоdа  і  metode arnortіzacіje ѕe габuпоуоdѕtуепо  obuhvataju kao promene u габunоvоdѕtуеnјм  

ргосепама. 
Nematerіjalna іmovіna preѕtaje da ѕe prіznaje po njenom otudіvaііju јјј  kada ѕe od njenog kогј 6епја  јјј  

otudenja ne оеkuјu buduбе  еkопомѕkе  korіѕtі. 

Dobіcі  і lі  gubіcі  kojі  proіѕteknu іz raѕhodovanja іlі  otudenja nematerіjalne іmovіne utvrduju ѕe kao razlіka 

іzmedu neto prіmljenіh ѕredѕtava і  knjіgovodѕtvenOg іznoѕa ѕredѕtva і  ргеdѕtаv јајu prіhod іlі  raѕhod u 

bііanѕu uѕpeha. 

3.10 Nekretnіne, роѕtтојепја  і  оргема  

Nekretnіne, poѕtrojenja і  oprerna ѕu materіjalne ѕtavke koje ѕe dге  za kогі 6еnје  u proіzvodnjі  

proіzvoda іlі  іѕporucі  dobara uі  uѕluga, za іznajmljіvanje dгugіма  јјј  za аdівјпјѕtгаtјуnе  ѕvrhe, і  za koje ѕe 

обеkuје  da бе  ѕe korіѕtіtі  dпе  odjednog оbгабuпѕkоg perіoda. 

U аgапја  koja іmaju karakter tеkuбеg оdгаvапја  nekretnіna, poѕtrojenj a і  opreme predѕtavljaju raѕhod 

perіoda u kome ѕu naѕtala. 

Nekretnіna, poѕtrojenje і  оргема, kojі  іѕpunjavaju uѕlove da budu prіznatі  kao ѕredѕtvo, odmeravaju ѕe po 

ѕvojoj nabavnoj vrednoѕtі/cenі  kо tапја. Nabavna vrednoѕt ѕe ѕaѕtojі  od nabavne сепе  uуебапе  za ѕve 

zavіѕne tгоКоуе  nabavke, a uмаnјеnе  za trgovіnѕke popuѕtc і  rabate. Ѕtavke nekretnіna, poѕtrojenja і  

oprerne іzradene u ѕoѕptvenoj геіјі , prіznaju ѕe u vіѕіnі  cene kо tапја  uz uѕlov da ona ne prelazі  neto 

tгјпu vrednoѕt. 

Nakon tо  ѕe prіznaju kao ѕredѕtvo nekretnіne, poѕtrojenja і  оргема  біја  ѕe fer vrednoѕt мое  pouzdano 

odmerіtі, knјіе  ѕe po геуаlогјzоуаnом  іznoѕu, kojі  predѕtavlja njіhovu fer vrednoѕt na dаtuм  

revalorіzacіje uмапјеnu za naknadnu аКuмulігаnu amortіzacіju і  naknadne akumulіrane gubіtke zbog 

umanjenja vrednoѕtі. Revalorіzacіja ѕe vгі  dovoljno redovno, kako bі  ѕe obezbedіlo da ѕe 

knjіgovodѕtvena vrednoѕt bіtno ne razlіkuje od vrednoѕtі  do koje bі  ѕe dо 1о  Когі 6епјем  fer vrednoѕtі  na 

kraju іzуе tајпоg perіoda. 

Amortіzacіja ѕе  obra&іnava proporcіonalnom меtоdом, ргімепом  ѕtopa koje ѕe utvrduju na oѕnovu 

korіѕnog veka upotrebe ѕredѕtava. 

Oѕnovіca za амогtіzасіјu ѕredѕtvaje nabavna vrednoѕt/cena Ко tапја. 

Nakon јzvгепе  procene fer vrednoѕtі  nekretnіna, poѕtrojenja і  opreme na dan 31.12.2020.gоdіnе  

za ѕva ѕredѕtva оbuћvабеnа  ргосепом  promenjena je oѕnovіca za оbта&іn amortіzacіje.Oѕnovіca za 

оbгабuiі  amortіzacіje za nekretіііne, роѕtтојепја  і  оргемu оbпhуабепе  procenom na dan 31.12.2020.gоdіпе  

је  dobіjena tako tо  је  od fer tгіпе  vrednoѕtі  oduzeta procenjena rezіdualna vrednoѕt. 

Preoѕtala vrednoѕt, odnoѕno neto іznoѕ  kojі  ргеduzебе  обеКеје  da бе  dobіtі  za ѕredѕtvo na kraju njegovog 

korіѕnog veka trajanja, ро  odbіtku обеКјvаnјћ  tго kоvа  otudenja, ѕmatra ѕejednakom nuіі. 

Амоrtіzасіја  ѕredѕtva zаробіпје  kada je ono гаѕро1оіvо  za kогі 6епје, odnoѕno kada ѕe nalazі  na lokacіjі  

і  u ѕtanju koje je neophodno da ѕredѕtvo fuпkсіоnіе  na пабіп  kojі  rukovodѕtvo ргеduzеба  обеkuје. 

Амогtіzасјја  ѕredѕtva preѕtaje kada ѕe ono јѕКnјіі, tо  znабі  da ѕe ono амогtіzuје  баk і  ako ѕe ne korіѕtі. 

Amortіzacіone ѕtope, utvrdene na oѕnovu procenjenog korіѕnog veka upotrebe ѕredѕtava, ѕu ѕlеdебе: 



   

   

Opіѕ  
Korіѕn і  vek trajanja 

(u gоdјпаітіа) 

Ѕtopa 

amortіzacije% 

   

   

   

NEKRETN]NE 

Gradjevіnѕkі  objektІ  (ЅPENЅ  і  Ѕајмі tе) 14-92 od 1,09 do ,85% 

Kі oѕci
od 2,78 do -7,14 % 

PoЅTROjENjA OPREMn 

.Ѕporіѕka )1)ГСІІ  іа  4- l () 10,0 - 25,0 % 

2,50 - 20,0 % 5-8 

4-5 

О  prema іa ііоѕј  ј  Iе  ј  ѕ tvo 

20,0 - 25,0% 
Rаіпагѕ kа  opі e і na 

Opreіna za prevoz 5 20,О% 

Oѕtala oprema 4-40 2,5 - 25,0 % 

Nekretnіne, poѕtrojenja і  оргема  preѕtaju da ѕe іѕkazuju u bі lanѕu ѕtanja, nakon otudіvanja іH kada je 

ѕredѕtvo trajno роvuбепо  іz upotrebe і  kada ѕe od njegovog otudeiija ne обеkпјн  nіkakve budude 

ekononіѕke korіѕtі . 
Dobіcі  Hі  gubіcі  kojі  proіѕteknu і z raѕhodovanja іH otudenja nekretnіna, poѕtrojenja і  оргеме  utvrduju ѕe 

kao razііka іzmedu procenjeіііh neto prі iіva od prodaje і  іѕkazanog іznoѕa ѕredѕtva і  prіznaju ѕe kao prіhod 

ј lј  raѕhod u bі lanѕu uѕpeha. 

3.11 Іnvestіcі oue nekretnіne 

іnveѕtіcіona nekretnіna је  іmovіna (zем1јј tе  і  gradevіnѕkі  objekat і lі  deo gradevіnѕkog objekta) 

koju poѕeduje vlaѕnіk јјј  zakupac po oѕnovu nnanѕіjѕkog lіzі nga u cHju oѕtvarіvanja prіhoda od zakupnіne 

јјј  povedanja vrednoѕtі  kapіtala і lі  і  jednog і  drugog, a ne za: 

а) kогібеnје  u proіzvodnjі  іlі  іѕporuku dobara Hі  uѕluga ј lј  u adnііnіѕtratіvne ѕvrhe і lі  

b) prodaju u redovnom toku poѕlovanja. 

Іnveѕtіcіone nckretnі ne робеtпо  ѕe vrednuju ро  nabavnoj vrednoѕtі  Која  podІ azumeva nabavnu cenu, 

uvedanu za ѕve zavіѕne tго kоvе  nabavke і  umanjenu za bі lo kakve trgovі nѕke popuѕte і  rabate, odnoѕno 

ро  cenі  kо tаnја. 
Nakon робеtпоg prіznavanja, іnveѕtіcіona nekretnіna ѕe procenjuje po ро tеnој  (fer) vrednoѕtі . 

АКо  nekretnіna koju korіѕtі  vlaѕnіk poѕtane іnveѕtіcіona ііckretnіna і  геkјаѕіПkuје  ѕe po fer vrednoѕtі, 

obavezno ѕe vгі  ргосепа  nekretnіne u ѕkladu ѕa MRЅ  6 і  efektі  procene evіdentіraju u ѕkladu 

paragrafom 61 MRЅ  40. Ѕvako naknadno vrednovanje (procena) evіdentіra ѕe u ѕkladu ѕa paragrafonі  35 

MRЅ  40. 

3.12 ZaHhc 

zalіhe ѕe odmeravaju po nјем  іznoѕu іzmedu nabavne vrednoѕtі /cene Ко tаnја  і  procenjene 

prodajne cene umanjene za tго kоvе  dоvгепја  і  prodaje. 

Za zalіhe robe і  materіjaіa tгоКоvі  prіbavljaiija podrazumevaju: fakturnu vrednoѕt і  dіrektne zavіѕne 

tгоКоуе  nabavkc, a tгgоvабkі  popuѕtі , rabatі  і  ѕlјбпе  ѕtavke unianjuju fakturnu vrednoѕt. Fakturna 

vrednoѕt ѕe utvrduje na oѕnovu іznoѕa ѕаdгаnоg u fakturі  dоbаvlјаба. 

Za vrednovanje zaііha materіjala і  robe korіѕtі  ѕe metod ргоѕебnіћ  ponderіѕanіh cena. 

Ѕmanjenje vrednoѕtі  zalіha угі  ѕe kada je neto prodajna cena manja od cene kо tапја, јјј  nabavne cene 

zalіha. 



3.13 Umanjenje vтеdпоѕtј  іnіovіne 

Na dan ѕvakog bіlanѕa ѕtanja, Dгutvо  ртеіѕрі tuје  knjіgovodѕtvenu vrednoѕt ѕvoje materіjalne і  
nematerіjalne іmovіne da bі  utvrdі lo da lі  poѕtoje іndіkacіje da je dо 1о  do gubіtka po oѕnovu umanjenja 
vrednoѕtі  іmovіne. Ukoiіko takve іndіkacіje poѕtoje, procenjuje ѕe nadoknadіvі  іznoѕ  ѕredѕtva da bі  ѕe 
mogao utvrdіtі  eventuaіnі  gubіtak. Ako nіje моguбе  procenіtі  nadoknadіvі  іznoѕ  pojedіnog ѕredѕtva, 
Dгн tvо  procenjuje nadoknadіvі  іznoѕ jedіnіce koja gеnегіе  novac, a kojoj to ѕredѕtvo prіpada. 

Nadoknadіva vтеdnоѕtје  neto oѕtvarіva vrednoѕt іlі  vrednoѕt u upotrebі, zavіѕno od toga kojaje vіа. 

Ako ј.е  procenjen nadoknadіvі  іznoѕ  ѕredѕtva (іlі  jedііііce koja gепегіе  novac) manjі  od kлјјgоvоdѕtvеnе  
vrednoѕtі, onda ѕe knjіgovodѕtvena vrednoѕt tog ѕredѕtva umanjuje do nadoknadіvog іznoѕa. Gubіcі  od 
umanjenja vrednoѕtі  prіznaju ѕe odmah kao raѕhod, oѕіm ako ѕredѕtvo prethodno пјје  bHo predmct 
revalorіzacіje. U tom ѕIu ајu deo gubіtka, do іznoѕa revalorіzacіje, prіznaje ѕe u okvіru promena na 
kapіtalu. 

3.14 Fіnanѕіjѕkі  јпѕtтuпісп tј  

Oѕnovnі  fіnanѕіjѕkі  іnѕtrumentі  ѕu: 
(a)gotovina; 
(b)duznі kі  јnѕtгuмеnt (poput га unа  роtгаіУапја  і  obaveza, роtгаіvапја  і  obaveza po oѕnovu menіca і  
zajmova). 

Ргј  роеtпом  ртіzпаvапјu fіnanѕіjskog ѕredѕtva і iі  fіnanѕіjѕkc obaveze, Ргеduzебе  іh odmerava po 
cenі  tranѕakcіje (uk1јuuјuбі  tго kоvе  tranѕakcіje oѕіm kod роеtпоg odmeravanja ГіпапѕјјѕКоg ѕredѕtva 
іlі  fіnanѕіjѕke obaveze kojі  ѕe odmeravaju po fer vrednoѕtі  kroz Bіlanѕ  uѕpeha), oѕіm ukolіko агапмап  
u ѕtvarі  predѕtavlja fmanѕіjѕku tranѕakcіju. 

Fіnansіjѕka tranѕakcіja мое  naѕtatі  u vezі  ѕa prodajom robe іlі  uѕluga, na prіmer ako ѕe рlабалје  
оd1ае  уап  uоbіајепіh poѕlovnіh uѕlova іlі  ѕe Ппаnѕіга  po kamatnoj ѕtopі  koja nіje tгј nа  ѕtopa. Ako 
агаn маn predѕtavlja fіnanѕіjѕku tranѕakcіju, Ргеduzебе  odmerava fіnanѕіjѕko ѕredѕtvo ііі  fmanѕіjѕku 
obavezu po ѕаdа nјој  vrednoѕtі  ђuduбјh рlабаnја  dіѕkontovanіh po tгіпој  kamatnoj ѕtopі  za ѕ1јап  
dunј kј  іnѕtrument. 

Na kraju ѕvakog іzvе tајпоg perіoda Ргеduzебе  treba da ocenі  da lі  poѕtojі  nekі  objektіvan dokaz o 
umanjenju vrednoѕtі  fіnanѕіjѕkog ѕredѕtva koje ѕc odmerava po nabavnoj і lі  knjіgovodѕtvenoj vrednoѕtі. 

Аkоје  nadoknadіvі  іznoѕ  fіnanѕіjѕkog ѕredѕtva manjі  od njegove knjіgovodѕtvene vrednoѕtі, Ргеduzебе  
treba da ѕmanjі  knjіgovodѕtvenu vrediioѕt na nadoknadіvі  іznoѕ. To ѕmanjenje predѕtavlja gubіtak zbog 
uіnanjenja vrednoѕtі. Ргеduzебе  treba odmah da prіzna gubіtak zbog umanjenja vrednoѕtі  fіnanѕіjѕkog 
ѕredѕtva kao raѕhod perіoda. 

3.15 Кгаtkогопа  роtгаіvаnја  і  рЈаѕшаnі  

Procenjіvanje КгаtКого nіh роtгаіуаnја  і  plaѕmana vгј  ѕe na kraju оbга uпѕkоg perіoda na 
oѕnovu rіzіka naplatіvoѕtі. 

Odluku o іndіrektnom otpіѕu, odnoѕno іѕpravcі  vrednoѕtі  роtгаіУаnја  od kupaca preko га uпа  іѕpravke 
vrednoѕtі  na predlog komіѕіje za popіѕ  роtгаіvапја  і  kгаtКого nјћ  p1aѕnіana donoѕі  Nadzornі  odbor 
Ргеduzеба. 

Odluku o dіrektnom otpіѕu роtгаіvапја  od kupaca na predlog komіѕіje za popіѕ  роtгајvапја  ј  
КгаtКогопіћ  plaѕmana donoѕі  Nadzornі  odbor Ргеduzеба. 



Кгаtkогопа  роtгаіуапја  u ѕtі anoj valutі  podetno ѕe vrednuju u protіvvrednoѕ tі  іnoѕtrane valute u odnoѕu 

na devіznі  kurѕ  na datuіn tranѕakcіje. Za utіcaj promene devіznog kurѕa od datuma tranѕakcіje do datunіa 

nарlаtе  prіznaju ѕe kurѕne razlіke Које  ѕe evі dentіraju u korіѕt і lі  na teret prіhoda. Nenapla&no 

роtгаіvапје  na datum bі lanѕa ј)гіznаје  ѕe prema zakіjudenom devіznom kurѕu, a kurѕne razlіke ѕe prіznaju 

Као  prіhod і H taѕhod perіoda. 

3.16 Rezervіѕanja, potencі ja!ne obaveze і  potencіjahіa ііnovіna 

Rezervіѕanje ѕe prіznaje kada: 
Prcduzcde јма  obavezu na datum ј zvс tаvапја  kao rczіі!tat proѕlog dogadaja; 

• jc verOvatrі O da dc ѕc od Prcduzcda 7аhtсvаtј  da prcncѕc сkопОмѕКе  konѕtі  !)гiiii(ом  і zмігспја  і  

іnoѕ  ohaeic ѕc і HOzr роНz(Іаоо  proccn і t і  

Prcduzcdc odmcrava rczcrvіѕanjc po oajhoі joj proccnі  і znoѕn potrcbnog za ј zмігепје  tc obavezc na datum 
і zvс tаvапја. Najbolja procena jc і znoѕ  koj і  bі  nekі  ѕubjckt razumno p!at і o da іzmі rі  obavczu na !(raju 

іzуе tајпоg perіoda і lі  daje na taj datum prcneѕe tredoj ѕtranі . 

Ѕvako korіgovanje prethodno prіznatіh іznoѕa treba da ѕe prіznaje u prіhod і lі  raѕhod, oѕіm ukolіko 
L-ezervіѕanje nіje prvobіtno prіznato kao deo nabavne vrednoѕtі  ѕredѕtava. 
Rezervіѕanja ѕu угепа  na terct raѕhoda perіoda po oѕnovu rezervіѕanja za ѕudѕl(e ѕporove. 

3.17 Prіmanja zapoѕ ienі h 

Prіnіanja zapoѕlenіh ѕu ѕvі  oblіcі  naknada Које  Preduzede daje u razmenu za uѕluge zapoѕlenіh, 
uk1јuuјuбі  dі i-ektore і  rukovodѕtvo. Prіmanj a zapoѕlenіh obuhvataju: 

q) kratkorodna prіmanja zapoѕlenі h ѕu prіnіanja zapoѕlcnіh (oѕіm otpremnі na) Која  doѕpevaju za 
p!adanje u roku od dvanaeѕt meѕecі  nakon zаvгеtkа  perіoda u kome ѕu zapoѕlenі  ргца1і  
relevantne uѕіuge; 

b,) prіnіanja ро  preѕtanku zapoѕlenja ѕu prіmanja zapoѕіenіh (oѕіm otpremnіna) koja treba іѕpІatі tі  
po preѕtanku zapoѕіenja 

c,) oѕtaia dugогопа  prіmanja zapoѕіenіh ѕu prі manja zapoѕ!enіh (oѕіm prі manja ро  preѕtanku 
zapoѕ!cnja і  otpremnі na) Која  ne doѕpevaju za іѕplatu u perіodu od dvanaeѕt meѕecі  nakon 
kraja perіoda u kojcm ѕu zapoѕlenі  ргu а1і  ѕvoje uѕіuge; 

d,) otprcmnіne kao prіmanja zapoѕ!cnіh Која  ѕe іѕplacuju Као  rezultat bі lo: 
- odluke Preduzeda da prekіne rad nekog zapoѕlenog pre uobіdajenog datuma penzіonіѕanja, 

і lі  
- odіuke zapoѕicnog da dobrovo!jno prі hvatі  daje ујаk, u zamenu za ta prіmanja. 

З. 17. 1 Porezі  і  doprіnoѕі  za obavezno ѕocіj a]no oѕіguranje 

U ѕkіadu ѕa propіѕіnia kojі  ѕe prіmenjuju u Republіcі  Ѕrbіjі, Preduzede је  obavezno da upladuje 
doprіnoѕe raznіm dгауnјм  fondovіma za ѕocіjaіnu zа tіtu. Ove obaveze ukljuduju doprі noѕe na teret 
zapoѕlenіh і  na teret poѕlodavca u іznoѕіnіa kojі  ѕe obra&іnavaju prіmenom zakonom propіѕanіh ѕtopa. 
Prcduzede іма  zakonѕku obavezu da іzvгі  obuѕtavu obra&іnatіh doprіiioѕa іz bruto zarada zapoѕlenіh і  da 
za njіhov га un іzvгі  prenoѕ  obuѕtavІjenіh ѕredѕtava u korіѕt оdgоvагајuбіh dгаvnіh fondova. Ргеduzебе  
nіje u obavezі  da zapoѕ!eiііnia nakon odіaѕka u penzіju іѕpladuje naknade koje predѕtavljaju obavezu 
penzіonog fonda Repubііkc Ѕrbіje. Doprіnoѕі  na teret zapoѕіenіh і  na teret poѕlodavca Кnјіе  ѕе  na teret 
tго kоvа  u periodu na kojі  ѕe odnoѕe. 



3. 17.2 Obaveze po oѕnovu otpremnіna і  jubіlarnіh nagrada 

U ѕkladu ѕa Zakonom o radu (,,Ѕ1ubепі  gіaѕnіk RЅ  broj 24/2005, 61/2005 і  54/2009, 32/2013 і  
75Ј2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018) ј  1апа  78. kolektіvnog ugovora bг.1537 od 27.04.2021.gоdіпе, 
Ргеduzебе  je u obavezі  da іѕplatі  otpremnіne prіlіkom odlaѕka u ponzіju u vіѕіnі  trі  ргоѕе nе  zarade u 
Republіcі, prema poѕlednjcm objavljenom podatku герub1і kоg organa паd1е nоg za poѕlove ѕtatіѕtіke. 
Ргеduzе6е  otpromnіne іzmі ruje па  teret tеКuбіћ  raѕhoda. 

Pored toga, 1аnом  78 ј  79.  kolektіvnog ugovora, мое  da ѕe utvrdі  pravo na jubіlarnu nagradu і  
ѕolіdarnu ромоб; Вгој  мсѕспјh zarada za jubіlarne nagrade odredujc ѕe na oѕnovu broja godіna koje je 
zapoѕlenі  proveo u ргеduzебu. U 202 1 .godіnі  ізрlабспе  ѕu jubіlarne nagrade za 15 zapoѕіenіh ( 1 zapoѕlcrі  
za 30 godіna, 1 zapoѕlen za 20 godіna і  13 zapoѕlenі  za 10 godіna rada). 

3.18 Porez na dobіtak 

Porcѕkі  raѕhod perіoda jc іznoѕ  obra&matog poreza na dobіtak za рlабапје, kojі  je utvrden u 
porcѕkoj pііjavі  za porez na dobіtak, u ѕkladu ѕa poreѕkіm propіѕіma. 

іznoѕ  tеkuбеg poreza kojі  nіje рlабеn prіznatje kao obaveza tеКuбе  godіne. 

3. 1 8. 1 Poreѕkі  raѕhod perіoda 

Poreѕkі  raѕhod perіoda predѕtavlja іznoѕ  kojі  ѕe obra&іnava і  рlаба  u ѕkladu ѕa odredbama Zakona 
o porezu na dobіt pravnіh lіca (,,ЅI. glaѕnіk RЅ  br. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 ј  
68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 ј  118/2021). 
Porez na dobіt obra&іnat је  ро  ѕtopі  od 15% na poreѕku oѕnovіcu koja je prіkazana u poreѕkom bі lanѕu, 
nakon umanjenja za іѕКоіј 6епе  poreѕke kredіte. Oporezіva oѕnovіca uklju&іje dobіtak іѕkazan u bіlanѕu 
uѕpeha, kojі je korіgovan u ѕkladu ѕa poreѕkіm propіѕіma Republіke Ѕrbіje. 

NејѕКогј 6еnј  deo poreѕkog kredіta мое  ѕe prenetі  na ra&іn poreza na dobіt іz bпdu6јh obra&іnѕkіh 
perі.oda, alі  ne du е  od 10 godіna. Gubіcі  іz tеКuбеg perіoda rnogu ѕe korіѕtіtі  za uмаnјепје  poreѕke 
oѕnovіce buduбјћ  obra&mѕkіh perіoda, a!і  ne du е  od 5 godіna. 

3.19 Dгаvпа  dаv пја  

Dгаvпо  davarіjeje ромоб  dгаvе  u oblіku prenoѕa reѕurѕa Ргеduzе6u ро  oѕnovu іѕpunjenіh 
іzveѕіііh uѕlova u рго 1оѕtі  іlі  budu6поѕtі  kojі  ѕe odnoѕe na poѕlovne aktіvnoѕtі  Ргеduzеба. 
Dгаvnа  dodeljіvanja ѕu ромоб  dгаvе  u oblіku prenoѕa ѕredѕtava Ргеduzебu ро  oѕnovu іѕpunjenja 
odredenіh uѕlova kojі  ѕe odnoѕe na njegovo poѕlovanje. 
Dгаvпа  dodeljіvanja vezana za роkrі6е  raѕhoda prіznaju ѕe kao prіhod obra&іnѕkog perіoda u kom ѕu 
naѕtalі  і  povezanі  raѕhodі, tj. na oѕnovu prіncіpa ѕu е1јаvаnја  prіhoda і  raѕhoda. 

Dгаvпо  dodeljіvanje vezano za роkгјбе  raѕhoda kojі  бе  ѕe deѕіtі  u nагеdпом  perіodu prіznaje ѕe kao 
оdІоепі  prіhod, tj. оd1ае  ѕe na ra&іnu paѕіvnіh vremenѕkіh гаzgгаліепја  і  prіznaje kao prіhod u 
narednіm obra&іnѕkіm perіodіma. 
Dгаvпа  davanja vezana za ѕredѕtva evіdentіraju ѕe kao оd1оепі  prіhod, po nonііnalnoj vrednoѕtі  і  
prіznaju u prіhode па  ѕіѕtematі&іoj і  proporcіonalnoj oѕnovі  tokom upotrebnog veka ѕredѕtva na bazі  
ѕu еlјаvапја  ѕa raѕhodіma za amortіzacіju. 



202[. 2020. 

RЅD hHjada RЅD hіljada 

Prіhodі  od uѕk!adіvanjavredііoѕtі  nekretnіna ,poѕtrojenj a і  

оргеме   
16.952 о  

4. BІLANЅ  UЅPEHA 

4.1 OЅTALІ  POЅLOVNІ  PRІHODІ  

2021. 2020. 

RЅD hі ljada RЅD hіljada 

Prіhodі  od premі ja, ѕubvencjja, doiacіja, regreѕa, 

kompcnzacіja і  роvгааја  poreѕkі h dа bјпа  
94.000 261000 

Prіhodі  po oѕnovu uѕ]ovljcn і h dоііасіја  15329 7.547 

Prі hodі  od zakupn і na 33 .556 282.142 

30952 1 2.75 Ј  Оѕа!ј  poѕlovn і  pr і lіodi ргоd пе uКwnісс  
471.Х37 565.44() Hkupno - - - - - 

4.2 PRІHOJH 01) UЅKіJAІ)IVANJA VREDNOЅT[ NЕКRЕ  N1NА,ј 0ЅТR0ЈЕNЈА  1 OPREME 

4.3 ТRОКОVІ  MATERIJALA 

2021. 2020. 

 RЅD hјјјаdа  RЅD ћјІаdа  

Тго kоуј  оѕ tа1оg егіј ае іј ѕІ оо) 10.7 12 5.883 

Тго kоvі  rezervnіh delova   1. 193 645 

Тго kоуј  jednokratnog otpіѕa alata і  іnventara  775 253 

Тго kоуј  gorіva і  energі jc   143.604 121.030 

Uknpno 156.284 127.811 

4.4 TROЅKOVІ  ZARADA, NAKNADA ZАRАDА  і  OЅTALі  LICNІ  RАЅНОDІ  

2021. 2020. 

 RЅD hі lјаdа  RЅD hі ljada 

Тго kоvј  zarada і  naknada zarada   143.517 139.435 

ТгоКоvј  poreza і  doprі noѕa na zarade і  nal(nade zarada na 

teret poѕlodavca   

23.863 23.214 

Тго kоуј  naknada po ugovoru o delu  13 5 

Тго kоуј  naknada po autorѕkіm нgоvогіма   
Тго kоуј  naknada po ugovoru o prіvremenіm і  povremenіm 

роѕlоvіма   

1 1 .0 13 3 .790 

Тго kоуі  naknada ГјzіКјм  јјсјма  ро  oѕnovu oѕtalіh ugovora 

Тго kоуі  naknada lапоујма Nаdzогnоg odbora  1.415 1.336 

Oѕtalі  Іј nі  raѕhodі  і  naknade   15.219 14.289 

Ukupno 195.162 182.064 

4.5 TROЅKOVI AMORTІZACІJE 

Тго kоvј  amortіzacі j e 49.823 94.263 

  



4.6 RAЅHODІ  OD UЅKLADІVANJA VREDNOЅTІ  NEKRETNІNA,POЅTROJENJA І  OPREME 

2021. 2020. 
RЅD bіljada RЅD hіljada 

Raѕhodі  od uѕkladіvanjavrednoѕtі  nekretnіna ,poѕtrojenja і  
оргеме  16 952 0 

4.7ТRОКОУј  PROІZVODNІH UЅLUGA 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hііjada 

Тго kоуј  tranѕportnіh uѕluga 1.733 1.492 
Тго kоуј  uѕіuga оdгаvапја  29.20 1 1 1 .769 
Тго kоуј  геКlаме  і  propagande 221 
Тго kоуј  oѕtalіh uѕluga 1.490 1.110 
Ukupno 32.645 14.371 

4.8 NEMATERJJALNІ  ТRОКОУІ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hі ljada 

Тго kоуј  neproіzvodnіh uѕluga 53.845 19.446 
Тго kоvј  reprezentacі je 
Тго kоvі  premіja oѕіguranja 6.985 6.834 
Тго kоvј  platnog prometa 569 485 
Тго kоуі 1апагјпа  35 38 
Тго kоуј  poreza і  doprіnoѕa 29.629 26.789 
Oѕtalі  nematet•і jalnі  tго kоуі  1 .742 1 .488 
Ukupno 92.805 55.080 

4.9 FІNANЅІJЅKІ  РRЈНОDТ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hі ljada 

Prіhodі  od kamata 906 1.301 
Pozіtіvne kurѕne razlіke і  pozіtіvnі  efektі  valutne klauzule 3 
Ukupno 906 1.304 

4.10 FІNANЅІJЅKІ  RAЅHODІ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Raѕhodі  kaіnata 10.795 17.204 
Negatіvne kur$ne razlіke і  neg.efektі  valutne klauzuіe 
Ukupno 10.796 17.204 



4.11 PRІHODІ  OD UЅKLADІVANJA VREDNOЅTі  OЅTALE ІMOVІNE KOJA ЅЕ  ІЅKAZUJE 
PO FER VREDNOЅTІ  KROZ BІLANЅ  UЅPEHA 

202L 2020. 
RЅD hі ljada RЅD hі ljada 

Prіhodі  od uѕkladіvanja vrednoѕtі  роtгаіvаnја  і  kгаtkогопјћ  
Гіпапѕіјѕkіh рјаsмапа  

1.291 1.185 

Ukupno 1.291 1.185 

4.12 RAЅHODІ  OD іJЅKIJAI)IVANJA VREDNOЅTІ  OЅTALE IMOVINE І(O.JA ЅE ІЅI(AZUJE 
І () FER УRГDГЧОЅј  I KROZ ІИ  [ANЅ  1JЅІ EHA 

- 202 ј . 2020. 
RЅD hі l і ada RЅD hі ljada 

Obezvrcdenje роtгаіvапја  і  КгаtКого nјћ  Гіпаnѕіјѕkіћ  
plaѕmana 

5.256 26.309 

Ukupno 5.256 26.309 

4.13 OЅTALІ  PRІHODІ  

2021. 2020. 

RЅD hі ljada RЅD hіljada 

Oѕtaiі  ј),.јЈј  о(јј  
Dobіcі  od prodaje raѕhodovanіh oѕ.ѕredѕtava і  otpada 145 

Prіhodі  od ѕmanjenja ohaveza 13.460 946 

Oѕtalі  nepomenutі  pііhodі  7.575 3.301 

Ukupno 21.035 4.892 

4.14 OЅTALІ  RAЅHODІ  

2021. 2020. 
RЅD hі ljada RЅD hі ljada 

Ostalі  ЈЧlѕЈјоdј  

Gubіcі  po oѕnovu raѕhodovanja і  prodaje nematerіjalnіh 
ulaganja, nekretnіna, poѕtrojenja і  opreme 

4.054 175 

Manjkovі  63 12 

Raѕhodі  po oѕnovu dігеktnјћ  otpіѕa роtгаіvаnја  2.004 3.524 

Raѕhodі  po oѕnovu raѕhodovanja zaііha materіjala і  robe 

Oѕtalі  nepomenutі  raѕhodі,ef.promene га .роііtіkа  6.53 1 5.568 

Ukupno 12.652 9.279 

4.15 NETO DOBІTAK!(GUBІTAK) POЅLOVANJA KOJE ЅE OBUЅTAVLJA, 
EFEІ(TІ/RAЅHODІ  PROMENE RАСUNОУОDЅТУЕNЕ  ІОLІТјКЕ  І  ІЅРRАУКА  GREЅAKA ІZ 

RАNIЈІН  PERІODA 

2021. 2020. 

RЅD hі ljada RЅD hі ljada 

Dobіtak poѕlovanja koje ѕe obuѕtavlja 
Prі liodj od efekata promene ra&іnovodѕtvenіh polіtіka 
Prіhodі  po oѕnovu іѕpravkі  gгеаkа  іz ranіjіh godіna koje nіѕu 
маtегјј  alіio znаај  ne 

595 81 

Gubіtak poѕlovanja koje ѕe obuѕtavlja 
Raѕhodі  po oѕnovu efekata ргомепе  га uпоvоdѕtvеnе  



    

    

    

polі tі ke 
Raѕhodі  po oѕnovu іѕpravkі  gгеаkа  іz ranіjіh godіna koje 

nіѕu маtегјјаlло  znаајпе   
-5 8 1 

 

-3.486 

   

   

   

    

4.16 POREZ NA DOBІTAK 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hі ljada 

Fіnanѕіjѕld rezultat u bіlanѕu uѕpeha (dobіtakigubіtak рге  
орогсzіvаnја) 

.-бО.З4О  43.035 

Neto kapіtalnі  dobіcі  (gubіcі) 
Uѕkјаdјуапје  ј  КогеКсјје  raѕhoda u poreѕkom bіlanѕu 

uѕkladіvanje і  korekcі ja prіhoda u poreѕkom bіlanѕu 

Oporezіva dobіtlgubіtak 
Umanjenje za іznoѕ  gubіtka іz ranі jіh godіna 

kapіtalnі  dobіtak 
Umanjenje za іznoѕ  kapіtalnіh gubіtaka ranіjіh godіna 

Porcѕka oѕnovіca 
Umanjenje za prіhodc od dіvіdcndі  і  udela u dobіtі  od 

rezіdcntnіh obveznіka 
Unіanjena poreѕka oѕnovіca (Obrazae PB) 
Оbга uпаtі  porez (15%) 
Uмаnјепје оbга unаtоg рогеzа ро oѕnovu poreѕkіh 

podѕtіcaja і  oѕlobadanja 
POREZ NA DOBіTAK (Obrazac PDP) 
Оd1оевј  poreѕkі  raѕhod perіoda 

• ОdIоепј  poreѕkі  prіhod perіoda 452.437 7.125 

Оbга uп  poreza na dobіtak угі  ѕc po ѕtopі  od 15% u ѕkladu ѕa poreѕkіm propіѕіma, odvojeno za poѕlovnі  
і  kapіtalnі  podbіlanѕ. Угј  ѕе  uѕkladіvarіje pojedіnіh pozіcіja prіhoda і  raѕhoda, a porcѕka oѕnovіca ѕc 

umanjuje za gubіtke ranіjіh godіna. Оbга uпаtі  porez ѕe umanjuje za poreѕka oѕlobodenja po oѕnovu 

poreѕkіh podѕtіcaja (porcѕkі  kredіt). 

5. BІLANЅ  ЅTANJA 

5.1 NЕМАТЕШЈАLNА  IMOVІNA 

Ulaganja 
u razvoj 

Ѕoftver і  
oѕtala 
prava 

Gudvі l 
Oѕta!a 

nematerіjaina 
ulaganja 

Nematcrіjaіn 
a uiaganja u 

prіpremі  

Avanѕі  za 
nematerіjaі nu 

іmovі nu 
Ukupno 

Nabavna vreduoѕt 
Ѕtanje па  роеtl(н  
godіne 

3.072 935 180 4.187 

Korekcіja роеtпоg 
ѕtanja 
Nove nabavke 
Prenoѕ  ѕajednog obііka 
na drugі  

-lgo o 

Otudі vanje і  
raѕhodovanje 

ј 43g 935 -2.373 

Oѕtalo 
Ѕtauje na kraju godіne 1.814 0 0 1.814 

lѕpravka vrednoѕtі  
Ѕtaіі je na роеtku 

• godіne 
2.574 841 3.415 



Korekcі ja роеtпоg 
ѕtanja  
Anіoі tі zacіja 202!. 
godіne  

186 75 261 

Otudіvanje і  

гаѕhоdоvаnје   
-1.423 -916 -2.339 

Obezvredenja  
Oѕtalo  

. 

Ѕta ііј  е  п Кгај  n і  іі e god і  .ј  
0 L337 

Neo(pіѕnna vі ednoѕt 
3 І .І 2.2021.  

477 0 О  477 

Neotpіѕn іі a І -Cdіі Gѕt 

31.12.2020. - 

498 94 18() 772 

Na dan 3 l .122021 . god. Prcduzcdc cvі dcntіі a псіііа tсгіја1пn і nіoviuu u і znoѕu od 477 hiljada d і nara. 

5.2 NЕкRЕј NINЕ, POЅTROJENJA і  OPІ{EіMA 

Gradevі nѕkі  . 
ob)ektі  

Poѕtrojenja і  
opі ema 

Inveѕticіone 
. 

nekі-etnіne 
. . U pnprem і  Avanѕi Ukupno 

Nahavua vredіzoѕt  
Ѕtnnje nіі godіііe роеtКо   31.850.212 279.724 7.556 50.604 32.188.096 

Korekcі japo&tnog ѕ tanja  -18.041.112 2.671 3.0 І 4.391 -15.024.050 

Novenabavke  248.297 31.367 8.949 288.613 

Pі-enoѕ  ѕa jednog obІіka na drugі   49.038 1.566 -50.604 О  

Otud іvanje і  і aѕhodovanje -15. 190 -I 5. 190 

OѕtaІ o (zaokruzі vanje)  1 

Ѕtanje па  Іoa І u godіne  14.106.435 300.138 3.021.948 0 8.949 17.437.470 

lѕpra yj(a vreduoѕtі   
роеtktі  godіne  25.274.137 233.058 25.507.І 95 

Ѕtanje na 
Koі ckcіja ѕtanja po&tnog  -15.030.050 4.541 -15!025.509 

Амогtјzасіја 2О2I. godіne  43.897 5.665 49.562 

Otudjvanі e І  raѕhodovanje  -! І . l І  6 -11 ! I 16 

Obezvredeіі ja  
Oѕ talo  
ЅtaііІ e na kі nju odіііe 10.287.984 232.148 10.520.132 

Neotpіѕa ііa vrednoѕt 3.818.451 67.990 3.021.948 8.949 6.917.338 

Nеоtј)јѕаііа  v і e(іnoѕt 6.576.074 46.666 7.556 50.604 6.680.900 

Ргеduzебе  u okvіru pozіcіje gradevіnѕkі  objektі  na dan 3 1. 12.202 1.godіne evіdentіra vrednoѕt 

gradevіnѕkі h obj ekata u іznoѕn od 3 . 8 1 8.45 1 hііjada dіnara. 

Ргеduzебе  u okvіru pozіcіje poѕtrojenje і  oprema na dan 31.12.2021.gоdіnе  evіdentіra vrednoѕt 

poѕtrojenja і  opreme u іznoѕu od 67.990 hіljada dіnara. 

U okvіru іnveѕtіcіonіh nekretnіna evіdentіrana je vrednoѕt koja na dan 3 1. 12.2021. iznoѕі  

3.021.948 hіljada dіnara. 
U okvіru pozіcіje avanѕі  evіdentіrana је  vrednoѕt koja na dan 31.12.2021. іznoѕі  8.949 bіІjada 

dіnara. 

5.3. DUGOROCNІ  FІNANЅIJЅKІ  PLAЅMANІ  

2021. 2020. 

 RЅD hHjada RЅD hіljada 

Oѕtalі  dugогопі  fіnanѕі jѕkі  plaѕmani   1.058 1.260 

Ukupno 
1.058 1.260 



5.4. ZALIHE 

2021. 2020. 
 RЅD hі iJada RЅD hіljada 

Materіjal,rezervnі  delovі,alat і  ѕіtan іnventar   8.810 9.886 

Roba   
30 

Avanѕі   2.957 9.783 

Ukupno 11.767 19.699 

5.5. POTRAZIVANJA PO OЅNOVU PRODAJE 

2021. 2020. 
RЅD 

hіlj ada 
RЅD hіljada 

Kupcі  u zemljі   48.204 41.548 

Ukupno 48.204 41.548 

Роtгаіуапја  od kupaca na dan 3 1.12.2021.gоd. іznoѕe 230.061 hііjada dіnara. Іѕpravka vrednoѕtі  

роtгаіvаnја  od kupaca (роtгајУапја  koja ѕu ѕtarіja od godіnu dana іlі  ѕu u ѕudѕkom proceѕu) na dan 

31.12.2021. іznoѕі  181.857 hіljada dіnara. Dіrektan otpіѕ  роtгајvапја  od kupaca іznoѕі  1.918 hі ijada 

dіnara. 
Роtгаіуапја  po oѕnovu prodaje u іznoѕu od RЅD 48.204 hі ljada (bez іѕpravke vrednoѕtі  роtгајvапја) nіѕu 

uѕаg1аепа  ѕa dепісјма  u іznoѕu od RЅD 3.405 hіljada, odnoѕno nіje uѕаg1аепо  7,06 % od ukupnіh 

роtгаіУаnј  а. 

5.6. РотRАІУАNЈА  ІZ ЅPECІFІCNІH POЅLOVA 

ОLГdLіУ41Iј 4 IL ј1I41ј1ј Ј L Ј V И  Ј L У . 

2021. 2020. 
 RЅD hі ljada RЅD hіljada 

Oѕtala роtгаіУапја  іz ѕресіГіпіh poѕlova  5.234 5.234 

Mіnuѕ: Іѕpravka vrednoѕtі  роtгаіvаnје  іz ѕресіГі nіћ  poѕlova  5.234 5.234 

Ukupxіo O O 

5.7. DRUGA РОТRАZјУАNЈА  

іruga pon упа  VUИІ1У LИЈ t4. 

2021. 2020. 
RЅD 

hіljada 
RЅD hіljada 

Роtгаіvаnја  od zapoѕlenіh 121 96 

Роtгаіvапја  od dгаvпјћ  organa і  organіzacіja  
Роtгајуапја  za vіе  pla&n porez na dobіtak  

Роtгајvаnја  po oѕnovu ргерlабеnіћ  oѕtaiіh poreza і  doprіnoѕa  762 

Роtгајvаnја  za naknade zarada koje ѕc геf пdјгајu  6 1 6 248 

Роtгајvапја  po oѕnovu naknada tеtа   
Oѕtaia kгаtКогопа  роtгаіvапја   541 679 

Ukuрпо  2.040 1.203 



2021. 
RЅL) h і Ljada 

2020. 
RЅD h і!jada 

LJ (IіІz(іr іііі(І: 

ТсКuбі  (poѕ1ovn і ) габuпј  
Blagaі na  
Ukupno 

12.757 

51 
33.176 

117 
12.874 

5.8 KRATKOROCNІ  F)NANЅІJЅKI PLAЅMANІ  

2021. 2020. 

Oznaka 
valute 

Kamatna 
ѕtopa 

RЅD hHjada RЅD 
hі ljada 

Кгаtkогоспј  Ктеdјtј  ј  zајтоvі  u zeіnljі   
Ро:ојтка  dгugот  ртаvпот  јјси   70 0 

Ukпрно  70 0 

5.9 COTOVINЅK І  EKVІ VALENTІ  i COTOVІ NA 

5.10 AІ(TІVNA VREMENЅKA RAZGRANІCENJA 

іјј V1l І  Vјј11І ll ГИ јннлнј  

2021. 2020. 

RЅD hі ljada RЅD hі ljada  

Unapred оbј 6ііпаtі  tј kоуј  4.328 5.889 

Роtгаіvапја  za nefakturіѕanі  prі hod 5.644 4.834 

Oѕtaіa aktіvna vтспіепskа  гаzgгапібспја  
Ukupno 9.972 10.723 

5.11 OЅNOVNІ  KAPіTAL 

) іIUV1јі  1 јЛ iај  uuіјнуаіа  
2021. 2020.  

RЅD lііі jada RЅD hііjada 

Dгаvпі  kapі taі  1.171.867 1.171.867 

Oѕtalі  oѕnovnі  kapіtai 317 317 

Ukupno 1.172.184 1.172.184 

Oѕnovnі  kapіta! јznоѕј .1.172.184 hі ljade dіnara, a бјпе  ga dгаvnј  kapіtal і  oѕtalі  oѕnoynі  kapіtal. Dгаупј  

kapіtal predѕtavlja пеnоvбапі  kapіtal javnog ртеduzеба  kojі  je upіѕan u poѕіovne knjіge prHіkom oѕnіvanja 

Ргеduzеба  - оѕпоvаб  je Orad Novі  Ѕad. Dгаvnј  kapіtaі  obezbeduje ѕe іz javnіh prіhoda і  o пабіпu 

njegovog raѕpolaganja оdluбuје  оѕвјуаб . 

Dгаvпј  kapіtal je upіѕan u Regіѕtar prіvrednіh ѕubjekata kod Agencіje za prіvrednc regіѕtre dana 

17.12.2021.gоdііiе)  BD 102954/2021 a iіa oѕiіovu Odluke o роvебаnјu oѕnovnog kapіtala - Odluka o 

promenі  kapіtaia ѕagіaѕno procenі  ѕa ѕtaіijenі  na dan 3 l . 12.2020.gоdіпе  od 07. 12.202 1.godіne. 

Oѕta!і  oѕnovnі  kapі tal predѕtavіja oblі k kapі tala kojі  je prenet іz vanpoѕlovnіh іzуота  u poѕlovne іzуоте  і  

kojі  nіje upіѕaіі  u Regіѕtar prіvrednіh ѕubjekata. 

..:ф.-1 1.1т1 



5.12 REIERVE 

2021. 2020. 
 RЅD hіljada RЅD hіljada 

Rezerve   1.050 1.050 

Ukupііo 1.050 1.050 

5.13 REVALORІZACІONE REZERVE 

2021. 2020. 
 RЅD hіljada RЅD hі ljada 

Revaiorіzacіone rczerve (po oѕnovu rev.іmovіne, nek.poѕtr. і  
оргеме)   

5.135.980 5.135.152 

Ukupno 5.135.980 5.135.152 

Efekat procene fer vrednoѕtі  іmovіneje роуебаnје  revalorіzacіonіh rezervі  za 1.459 hіljada dіnara. 

Ukіdanje revalorіzacіonііi rezervі  u korіѕt ііeraѕporedenog dobіtka tеkuбе  godіne za 63 1 hHjadu dіnara je 

po oѕnovu raѕhoda і  manjka za 202 1.godіnu. 

5.14 DOBІTAK/GUBІTAK 

2020. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Gubіtak ranіjHі  godіna 1.030.391 1.08 1.849 

Gubіtak tеkuбе  godіne 60.340 

Dођјtаktеkие  godіne 453.068 50.913 

5.15 DUGOROCNE OBAVEZE 

2021. 2020. 
 RЅD hіljada RЅD hііjada 

Oѕtale dugогопе  obaveze   18.313 23.661 

Ukupno 18.313 23.661 

Ргеduzебе  је  јzvгіјо  uѕаg1ааvаоје  obaveza ѕa ѕtanjem na dan 3 1. 12.202 1.godіne. 

Nеuѕаg1аепе  ѕu obaveze ѕa: 
- JKP Vodovod і  kanalіzacіja веuѕаg1аеnа  obaveza u іznoѕu 1.46 1 .2 16,40 dіn.- vгабеnј  ra&іnі  іz 20 14. 

godіne, 
- OFPЅ  пеuѕаg1аепа  obaveza u іznoѕu 101.527,20 dіn 

- Gradac promet пеuѕаg1аепа  obaveza u іznoѕu 21.818,00 dіn 

5.16 ODLOZENE POREЅKE OBAVEZE 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Оd1оеnе  poreѕke obaveze  469.378 921.815 

Ukupno 469.378 921.815 

5.17 DUGOROCNІ  ODLOZENI PRІHODІ  I PRIMLJENE DONACІJE 

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Dugогопі  оd1оепі  prіhodі  і  ргімlјепе  donacі je  535.364 295.161 

Ukupno 535.364 295.161 



Oznaka kamal 
valutc 11a 

ѕtopa  

RЅD 0,00% 
RЅD 

2021. 
RЅD і lі ljada 

13.559 
13.559 

2020. 
RЅі)hі ljada 

15.1.15 
15.115 

КгаtКогопе  ( І nanѕ j ѕke ohavczc ohuhvarau: 

г  

Кј-аtКото&је  јте(јјје  ј  zајтоvі  H ZLіldjі  
Роzајтiсе  od ртаvпіh lјса  
Ukupno 

U pіtanju ѕu namenѕka ѕredѕtva koja ѕu dobіjena іz Budzeta Grada Novog Ѕada і  Budzeta RЅ  za ulaganja 

u objekat і  u opremu. U оbга uпѕkом  perіodu u kome naѕtanu tгоКоvј  povezanі  ѕa dгаvпјм  dауаіјма  

(tгоаk amortіzacіje), vгј  ѕe ukіdanje оd1оепіћ  prіhoda po tom oѕnovu, іz іѕtovremeno prіznavaje 

prіhoda na га uпu 641 
Ukupan іznoѕ  оd1оепјћ  prіhoda і  prіmljenіh donacіja іznoѕі  551 .550 hіljada dіііara, od toga іznoѕ  od 

16.186 hіljade dіnara je іznoѕ  КгаtКогепіh оdіоеnјh prіhoda, a 535.364 liіljade dіnaxa је  іznoѕ  

dugого nіћ  оd1оеnјh prіhoda. 

5.18 KRATKOROCNE I?INANЅІJЅKE OBAVEZE 

5.19 OBAVEZE ІZ POЅLOVANJA 

2021. 2020. 

RЅD lііljada RЅD hі ljada 

Prіmі jenі  avanѕі  1.804 2.507 

Dоbаv1јаі  u zеnllјі  166.029 130.933 

Oѕtaie obaveze і z poѕlovanja 1.235 2.339 
169.068 135.779 

5.20 OЅTALE KRATKOROCNE OBAVEZE 

Obaveze іz ѕресф&іјћ  poѕlova 2021. 2020. 

RЅD llі ljada RЅD hі ljada 

Oѕtale obaveze іz ѕресі fіпіh poѕ1ova 204 236 

Ѕvega 204 236 

Obaveze za zатаdе  і  naІііade zат(иlа  (bтаtо) 
Obaveze za neto zarade і  nal(nade zarada, оѕім  naknada zarada 

koje ѕe refundі raІ u 

4.099 4.043 

Obaveze za porez na zarade і  јіаknаdе  zarada na teret 

zapoѕlenog 

505 5 1 1 

Obaveze za doprіnoѕe na zarade і  naknade zarada na teret 

zapoѕlenog 

1.282 1 .279 

Obaveze za poreze і  doprіnoѕe na zarade і  naknade zarada ііa 

teret poѕlodavca 

1 .040 1 .07 1 

Obaveze za neto naknade zaxada koje ѕe refundіraju 244 35 

Obaveze za poreze і  doprіnoѕe na ііaknade zarada na teret 

zapoѕlenog koje ѕe refundіraju 

94 12 

Obaveze za poreze і  doprіnoѕe па  naknade zarada na terct 

poѕ1odavca koje ѕe refnndіraju 

59 8 

Ѕvega 7.323 6.959 

Druge obaveze 
Obaveze po oѕnovu kamata і  tгоКоуа  fіnanѕіranja 22.630 б.08а  



Obaveze prenіa zapoѕіenіma 32 1 692 
Obaveze prenіa 1апоујма  Nadzornog odbora 72 72 
Obaveze prema fіzјКјм  Јјсјма  za naknade po ugovorіma 
Obavcze za kгаtkогопа  rezcrvіѕanja 
Oѕtale obaveze 959 599 
Ѕvega 23.982 7.451 
Ukupno 31.509 14.646 

5.21 OBAVEZE ZA OЅTALE POREZE, DОРШNОЅЕ  І  DRUGE DАВІNЕ  

Obavezc za oѕtale ротеzе. dovrіnoѕe і  dгице  dcdbіne obuhvataіu: 
2021. 2020. 

RЅD hіljada RЅD hіljada 
Oѕtale obaveze za poreze, doprіnoѕe і  druge dа bјпе  80.332 57.086 
Ѕvega 80.332 57.ОХ6 

5.22 PAЅІVNA VREMENЅKA RАZGЕАNІ( ЕNЈА  

Paѕіvna vremenѕka гаzцгапіепја  јпе: 
2021. 2020. 

RЅD hHjada RЅD hіljada 
Unapred оbга uпаtј  tго kоуј  1 8.7 10 15 .487 
Unapred парјабепј  prіhodі  
Rаzgгаііјепі  zavіѕnі  tго kоуј  nabavke 
ОdІоеnі  prіhodі  і  prіmljene donacі je 16.186 12.046 
Oѕtaіa paѕіvna vremenѕka гаzgгапіеііја  132 2 
Ukupno 35.028 27.535 

5.23 ЅUDЅKІ  ЅPOROVІ  

2021. 2020. 
RЅD hіljada RЅD hіljada 

Ѕudѕkі  ѕporovі  -. du пісј  74.367 85.050 
Ukupno 74.367 85.050 

Ргеduzебе  na dan 3 1. decembra 202 1. godіne vodі  ѕudѕke ѕporove protіv ѕvojіh du піkа  іја  vrednoѕt 
іznoѕі  74.367 hіljada dіnara. 

5.24 DОGАDАЛ  NAKON DATUMA BІLANЅA ЅTANJA 

Nіje bі lo zпаајпіјіћ  dogadaja nakon datuma Bі lanѕa ѕtanja. 
Ekonomѕka ѕvetѕka krіza prouzrokovaііa vojnom іntervencіjom u Ukrajіnі, мое  utіcatі  na 

poѕlovanje ргеduzеба  poѕkupljenjeіn energenata, kojі  іmaju velіkі  udeo u raѕhodіma Ргеduzеба. 
U decembru 2021 godіne potpіѕan је  ugovor ѕa FTN o іzradі  projektno tеhтіј kе  і  іnveѕtіcіonc 

dokumentacіje za dogradnju і  rekonѕtrukcіju objekta do nіvoa projekta za gradjevіnѕku dozvolu. 
Ukuparі  гоК  za іzУгеnје  uѕluge іzrade projektno tеІиіјКе  dokumentacіje je 18 meѕecі  od dana 

potpіѕіvanja ugovora. 



Novі  Ѕad, 08.03.2021. 

Lice odgovorno za ѕaѕtavljanje 
finanѕіjѕkog іzvе tаја  - 

и-& 
/Dragana Јојјб  

nі  k zaѕtu 

-р iпіб, dі rektor 

5.25 NACELO ЅTALNOЅTІ  POЅLOVANJA 

Na oѕnovu OcHuke o ртоgгаімt ekonomѕkog bporavka od naѕtale tеtе  uѕled ѕmanjenog prіhoda 

kao poѕledіca epіdemіje zarazne boJeѕtі  COVІD - 19 u Republіcі  Ѕrbіjі  ЈР  ,,Ѕportѕkі  і  poѕlovnі  centar-

Vojvodіna Novі  Ѕad broj бб-1/2021-681-ј  od 19.ІО.2021.gоdіпе  preneta ѕu ѕredѕtva u іznoѕu od 

94.000.000,00 dіnara, ѕve u cі]ju obezbedenja uѕlova za neѕnіetan rad Ргеdнzеба. 

Іn а uбј  u vіdu daje delatnoѕt Preduzeda odjavnog zпааја  za loka]nu zајеdтіісu a daje poѕlovanje 

u prcdііodnom perіodu zavіѕі lo od mcra kojeje Уаdе  Republі kc Ѕrbіje do]loѕі ia zbog epіdemіje COVІD - 

19, to je utі CalO іia poѕiovanje (umanjen і  prі hod і  po oѕnovu ugovorcn і h kuiLurnіh і  ѕportѕkіh dсаvапја, РО  
oѕnovu і zdavanja poѕІovnog і  rcklamnog ptoѕtora) і  па  Іі kvі dnoѕt ѕamog Ргеduzсба. Poѕledіce toga ѕu 

otklonjcnc meі nma kau Lо  јс  цогс  poі nciі uia od!tі ka. 
Oѕn і  ас  сс  tіојіс t і  і  t і  іі-cdіі oііі  pcіі  O(ltі  ЅVC poticbiіc nіcrc, kak o lіі  Prcd uzсбс  ncѕіnctano Гн  nkcі onіѕa І  o 

pOѕІOva І () ѕa (Io]іііі  - 

б. DEVIZN І  KURЅ  

Zуаnјні  ѕrediіjі  kurѕ  NBЅ  prііnenjen za ргега un devі znіh pozіcіja bі lanѕa ѕtanja u funkcіonalnu valutuje 

bіo ѕlеdебј: 

31.12.2021. 31.12.2020. 

EUR 117,5821 117,5802 
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