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НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ 

НОВИ САД 

 

МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја политичког субјекта Народни покрет 

Динара-Дрина-Дунав из Новог Сада, који обухватају биланс стања на дан 31.12.2017. године, биланс 

успеха за годину која се завршава на тај дан као и годишњи финансијски извештај на обрасцу И-1 

политичког субјекта Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, који обухвата опште податке,  имовину, 

капитал и обавезе са стањем на дан 31. децембра 2017. године, приходе политичког субјекта и 

расходе политичког субјекта за годину која се завршава на тај дан. Годишњи финансијски извештај је 

припремљен у складу са захтевима Закона о финансирању политичких активности (Сл. Гласник РС 

бр. 43/11 и 123/14), у форми и садржини прописаној одредбама Правилника о евиденцијама и 

извештајима политичког субјекта (Сл. Гласник РС бр. 7/2016), донетог од стране Агенције за борбу 

против корупције. 

 

Одговорност руководства 

 

Руководство Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, је одговорно за припрему и истиниту 

презентацију годишњег финансијског извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у 

Републици Србији и одредбама Закона о финансирању политичких активности, Правилника о 

евиденцијама и извештајима политичког субјекта као и за оне интерне контроле за које одреди да су 

потребне за припрему годишњег финансијског извештаја који не садржи материјално погрешне 

исказе, настале услед криминалне радње или грешке.  

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима и годишњем 

финансијском извештају на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са 

Међународним стандардима ревизије (МСР) - МСР 800: Специјална разматрања - Ревизије 

финансијских извештаја припремљених у складу са оквирима специјалне намене и Законом о 

ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да 

ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да годишњи 

финансијски извештај не садржи материјално значајне погрешне исказе.   

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и  

обелодањивањима у годишњем финансијском извештају. Избор поступака је заснован на просуђивању 

ревизора, укључујући процену ризика материјално значајног погрешног исказа у годишњем 

финансијском извештају, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 

ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну 

презентацију годишњег финансијског извештаја, у циљу осмишљавања ревизорских поступака које су 

одговарајуће у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система 

интерних контрола Народни покрет Динара-Дрина-Дунав. Ревизија, такође, укључује оцену 

примењених рачуноводствених политика и прихватљивост процена које је извршило руководство 

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, као и оцену опште презентације годишњег финансијског 

извештаја. 

 

  



 

 

 

 

НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ 

НОВИ САД 

 

МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-наставак 

 

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 

солидну основу за изражавање нашег мишљења. 

 

Мишљење  

 

По нашем мишљењу, финансијски извештаји и годишњи финансијски извештај истинито и 

објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује имовину, капитал и обавезе 

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, на дан 31. децембра 2017. године, као и њене приходе и 

расходе за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о финансирању политичких 

активности, Правилника о евиденцијама и извештајима политичког субјекта и рачуноводственим 

прописима Републике Србије. 

 
 

 
 

 

У Новом Саду, 23.03.2018. годинe 

        

                                               Јапунџић Гордана 

                                      Oвлашћени ревизор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NARODNI POKRET I)INARA- DRINA- DUNAV

NOVI SAD, MIROSL,WAANTICA S

Novi Sad, 2 3.03.2018. gotline

"INVENT REVIZIJA" d.o.o.

2100 Novi Sad

Balzakova 1 5

PISMO O PREZENTACI.II FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(Tz.IAvARUKOVODSTVA)

Ovu izjaru daj emo za l)otrebe revizije finansijskih izveStaja Narodni pokret Dinara - Drina -
Dunav, Novi Sad (dalie u tekstu: DruStvo) za poslovnu godinu zavrSenu 31. decembra 2017.

godine za svrhe izraZar rnja mi5ljenla ovlaS6enog revizora o finansijskih izve5tajima Dru5tva, a u

skladu sa Medunarodnim standardima rc'vizije i vaZe6om zakonskom regulativom.

Kac rukovodioci, svesni smo svoje odgovornosti da obezbedimo pouzdanost radunovodstvenih

evidencija i ispravnost godiSnjeg raiuna sastavljenog na osnovu tih evidencija, a u skladu sa

vaZeiom zakonskom relulativom.

Za potrebe revizije stavliarno vam na raspolaganje sve radunovodstvene evidencije, sa napomenom

da su ove evidencije plavilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog

obradunskog perioda.

Sve ostale evidencije i odgovaraju6e irrlormacije koje mogu uticati na istinitost iobjektivnost ili
neophodna obrazloZenjrr rrz godiSnji radun, ukljudujuii zapisnike sa sastanaka poslovodnih organa

i organa upravljanja i Llrugih relevantnih organa stavljamo vam na raspolaganje i nema takvih
informacija koje ne hi nrogle biti dostupne.

Ovim potvrdujemo, prcma na5em naiboliem saznanju i uverenj!, a nakon savetovanja sa drugim
odgovomim rukovodiocinra, sledede dinjenice:

1. Ne postoje dnrrlir sredstva, niti obaveze DruStva osim onih koji
finansijskim izveStaj imr r.

su prezentirani LI

2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvod sredstava i obaveze su tadno obradunati, evidentirani

u poslovnim knjiganra i tlrugim evidencijama u odgovarajudem obradunskom periodu i u skladu sa

zakonskim propisinrl. stundardima i opStim altima koja reguli5u ova pitanja.

3. Finansijski izveitaji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i

dokumentacija Dru5t, a. ne sadrZe materijalno znadajne propuste niti gre5ke.

4. PotraZivanja su prema na5ern nii5ljenju naplativa, a za sva potraZivanja dija je naplata

sumlliva, spoma ili na dlugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

5. Za sve stavke zastarelih i oStecenih zaliha, kao i za druge sludajeve kada je vrednost zalihe

stvarno ili potencijalno un.ranjena, stvorili smo potrebnu rezervaciju (ispravka vrednosti).

6. Za sve drugc p,,zr.rate rizike kao i za druge sludajeve koji mogu u buduinosti rezultirati

rashodima i odlivom src'dstava Dru3tva. izvr5ili smo adekvatno rezervisanje sredstava.



7. Imamo valjanu doliumentaciju o vlasniStvu nad sredstvima kojima Drustvo raspolaZe i niko
drugi nad njima neml zrrkonito pravo (osim sredstava uzetih u finansijski lizing), niti ima njihovog
tereienja po osnovu hipoteka. zaloga i sl.

8. Nemamo saznat.tla o bilo kakvorn kr5enju zakonskih propisa, uputstva nadleZnih organa i
institucija i op5tih akata. koji mogu rezrrltirati plaianjem znadajnih kazni ili penala.

9. Nije nam poznalo da je ijedan od naSih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovlaSienjem da

kontroli5e i odobrava pcslovne promene, ume5an u bilo kakve nezakonite ili neregulame aktivnosti
koje bi mogle materiialno znadajno uticati na istinitost finansijskih izve5taja.

11. Ne postoje n:,rr.ie nrkovodstva. zakonska ogranidenja ili druge objektivne okolnosti koje

bi mogle dovesti do obustavlianja poslovanja DruStva u doglednom vremenskom periodu.

Ovim potvrdujemo da su svi podaci i intbrmacije sadrZani u prezentiranim pregledima, prilozima i

informacijama, kao i clrtinr obja5nieniirna u vezi sa odredenim pitanjima za inadu lzve5taja

revizije, kao i sve drrrqe inlormacije. prrZljivo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti zbunjuju6e i

da su razmotrene i usvolcne od rukovoclsrva.
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10. Prema na3em saznanju, protiv Dru5tva se ne vodi bilo kakav sudski postupak, ve5tadenje,

plenidba imovine, niti ima pregovora o zahtevima za naknadu Stete koji po nas mogu rezultirati
znadajnim gubitkom. Srlratranlo da nemamo nikakvih ni stvamih ni potencijalnih obaveza prema

tre6im licima zbog kojih mogr.r nastati rreoiekivani gubici.

12. Od datuma llilansa stiinja na dirrr 31. decembra 2017. godine do datuma sastavljanja ovog

pisma u vezi sa sadr)-ili.nr linansijskih izve5taja za2017. godinu, nisu se promenile okolnosti niti

su nastali dogaclaji koji bi zahtevali ispravke hnansijskih izveStaja ili dodatna obelodanjivanja

namenjena organima upr-avl janja ili drLrgirn korisnicima.



Ilonyrsaea Apyro npaBHo ru4Lle

M.r,rx,6poj 03t566o0 UlNop. au.rxocn tal2 nh6 t0r2l3a20

li6i! llAnODNl PO(REl Dlt{AtA.DRlNA.0 UNAV

C€Alore Ho., C.A, MI,IPOCnAAA AHT'|TA t/VJ

ShNAHC YCNEXA
sa nepro4 o4 01 .01 .2017. Ao 31 .1?.2017 . roAVHe

- y xr4jbaAaMa AhHapa -

no3xurJA

1 2 3

nPrxoar.l l{ PAcxoar,r ra3 PEuo6Hor

62

a. nocnoa,fl npxxotrt (1002.1003.

100a.1003. t 006)
r 0ol

r236

L nPl,lxoll o! nPoIIAJE PO6E,

nPox38oaa l,l ycflyrA

530,631
n. nP9rxoax oa q.nallAPiiHA u 'rrl^HcK.rx r003

t. nPhx0ah no nocEEH14M nPon rlcl,lMA

r,13 SyUErA r,loCrAnqX ru80P4 103

r 005
59 ]]32

65
v nPuxoal4 0a EEoxhaHcnJcKE
IIMOBl.HE

50 Ao 55.61,620 r
621

5- nocnoBB! PACXOAX (r00l.1000. torO
] 10rl . t0l2 + lOt3 ' i0la i 1015 + lOr6 ]
1or, + 1014)

1007
193 r236

5o r ,la5A8HA BPEIHOCr nPOAATE pO6E

lr nPrxoavr oa AKIxBlrPAl6a PoSe

nPo[3aoaa n ycnyr^

620

r[. noaE6&6E aPEtrHOCTt' 3Ml,lXA
HEAOBPUJEHTX !t rOTOSt.lX n9Ol.3SOA 

'lHEAOSPUIEUnX yc,lyrA
r010

rv. cMAtbEISE gPE aHocTu 3arrxxa
HEIOAPUTEH|4X h TOTOSXX nPOB3BOIIA r,4

riE-IloaPuJEHrlx ycnyra

51 V TPOII]KOA6 MATEPhJANA U EHEPTTJE I012

52
VI. TPOII]KOBh 3APA.qA, NAKHAIIA 3APAIIA

, oclAru nBqHh PAcxo,qv
r 013

56

53 v[. rPoll]K0Bv nPo!138oaHr,ix ycnyra 1014

vlt TP0Lll(o8tl AMoPTrr3aurJE 1015

tx TPotuxoSh Pt3€PBhcAtr,a tol6

557 x rPoulx08 r,l aoHAtlxJA I017

rv. aPlrxoal, oa AoHAr.lxJA, IorauuJA
cyEaEHuxJAhc,I



rpyna pr{yi., paqy! no3rqr4JA

1 2 3 5 6

55, o.ei 557 XI. HEMATEPl4]A']HI,4IPOU]KOBI,1 1018 tL/ ?96

B. nocnoaEx aosyfTAK(1o0t - 1007) 1019

r, nocnoBHl. rvSnTAK (1007 - 10or) 1020

66
l. nPrlxoau oa ouHABcruc(E t4MoBhHE

(oxHAHCI4]C(II nPxxoax)
1021

56 II. OT4HAHCWC$,1 PACIOAX 1027

III.IlOEl,lTAr( t43 @t4HAHCUPA|M (1021 - 1027) 1032

IV, ry6ITAK t43 @IK{iCrPAt6A (1027, 1021) 10ll

v. nPnxoa[ oa yogtASl,lBA]ba BPEaHocTu

t@aTKoPoqBru 14 avroPotiHxx ol4HAJ.tcxlc(,lr

N']ACMAHA T NOTPAXI4BAIbA

L0l4683 v 685

581 v 585

vL pAc(oax oa vc(,lASx8Arba BPEaHocT,
(PATKOPOqHI4X t,l lvrOPOgHt4X OhMHCtl]CKr1X

ru]ACMAHA U NOTPAXXBAIIA

1035

1036

vlt, Bt4tiJA{ nPHxoIla HAA PAOOIr,4MA nO

ootoBy ycKllaixB.alba EPEaHocTl,l
(PATKOPO9ttrlX 14 AyTOPO']HhX OLHAHCl4lCKl4l

nnACMAHA U nOTPAXI,!8A|!4 {1014 - 1035)

vul. 8xllaK PAo(oll,A HAA nPl4xoanM oo
octtoBv vcKJlaih8Alh SPEaHocrtl
(PATXOPO'.iHIXl.l AyTOPOqHTX OI4HAHCU)CK|4X

tul CMA|A t.l norPAxxEAt6A (1015 - 103a)

l0l7

57 h 58, 6+ 5Al ( 6E5 IX. OCTAIX nPTXOAX 1038

101957, 56, drx 5El s 585 x. ocTAIr4 PAqOAU

1040

XI. BYI],]AK NPTXOTI,A HIA PAO(OAUMA I,If,
pEIOBHOT nOC/tOB&6 nPE OnOPE3taEAtbA (1019

- 1020 + 1032 , r03l + 1036 - r0l7 + rolE -

1039)

x . SXU|AK P O(o!A 8AA nPrlxOAl,lMA tr3

ftaoBHor noc/ro€&bA nPE orloPE3l,r8Arha (1020

- r0r9 + r03l - 1032 + l0l7' 1036 + 1039 -

1036)

1041

104269-59
xt1t, Buula( nPxxoaA HM PAcxoahMA, E@Efir4

NPOMEHA PA']YHOBOACTBEIiI4X OON'{T'I(A I,I

}ICNPAA(A TPEII]AKA 
'l:I 

PATII,,1JI,d IOATHA

l04ls9-69
xw. BxLlrax PAo(oaA h a nPrxoaxNlA, EoEKTr1

nPofi EH PA9ySOBOACTBESTX nOn[TnXA U

ICNPABKA TPELI]AKA I,13 PAHI,IJI4X TOAXHA

A. B'IIjIAK NPNXOAA HAA PACXOA}It{A NPE

ONOPEShBATSA

(1040- 104r + !042- 1043)

t, Bnur^k PAcxoaA riAA nPlxoat4MA nPE

onoPE3IBAISA(1041- 1040 + to4f - 1042)
1045



:- rq,., pacFa, p.{yH no3xqIJA aon

3 5 61 2

E. NOPE3 
'IA 

PA3,ITK' NPXXOAA X PAO(OAA

1046721 t. noPEcKx PAcxoa nEruoa

t047
,l(. HETO Bl.lttlAx ITPHXOAA HAA PACXOATII'IA

(1044-1045-1046)

1048
3. HETO BrlllI X PA(XOAA HAA nPXXOAr4i{A
(1(X5-1044+1046)

\,(l

O6panq n@nncaH npasMrrxoH o caap$i, h fui, dparaqa OnHarri:x|x tnauaxPc, @. L312Ol4)



flonyruaaa Apyro npaBHo nhqe
ItlarrcHn 6poj 04956600 tltl(Dp. aeraBocr, !H92 nhE 109213420

Ha3 B NAROO'II POKREI DINARI.DRINA.D(,IIAV

CeAuure Ho., C.A. PAAHIq(A 20

571flAHC CTAI.bA
Ha AaH 31.12.2017, roArHe

- y xxrlaAaMa ahHapa -

02

28

rpyn. p.cyH., p.cyx no3hqnJA aon

1 2 4 5 6

AKII,I6A

A CTMHA tli'rotl.tHA

(0002 + 0003 + o0o9 + 0olo + 0011)
0001

0

I, HEMATEPI,I]MHA I4MOBI'HA 0002

II. HEKPETHUHE, NOCPO]ETbA 
'! 

ONPEITA 0ml

03 lI1. 6{onouiKA CPEACTEA 0009

04 rv. AvrOPOqHx Ol,lHAHCr.lJCl(x runcl"laHx 0010

001105 v. ayroPotfiA norPAxxSa'bA

(0ot3 + oola + 0ot9 + mzo + qrzl + o0z2 +
0023)

5, OSPTHA I.IMOB}IHA

0012 lc 7C

I,3AN'dE 0013

II. nOTPAX!{SA]|,A nO OCHOBv nPOIIAJE 00182A

22 m. IPvrA noTPAXr{&+M 0019

IV. KPAT(OpOqHU Oi,lHAHCrlCXt,l n IACMAHI, 0020

V OTOBI4HCKI4 EKBI&qIEHTI4 T TOTOEI4HA 0021 l024

oo2227 VI. NOPE3 IiA AOAATY BPEAHOCT

0023VII. A<TI4BIIA BPEMEHCM PA3TPAHI,19EI5A

0024 i0 70
B. vKvnHAAl(TrBA = nOCJIOBHA l.li'lOBl,lHA

(000r + 0012)

00258€ r- aAHE]lrlAHCHA AKTI,IBA

3

01

23



rpyna pacyHa, pacy8 no3llqxJA

5 61 2 l

NACEEA

0401a" yno3r! (0zto2 + (xo3 - 0406) > 0

30
r. v,o3l1 (@ncTBEH[ ffmff) ocHn8c'] ,l
EP'TUX NHLF

0402

34
tr. HEPAMOPEEEIU AruAK NPIXOAA HAT

PAO@AI4l"lA
0403

35 III. BI,IIUA]( PACXOM HM NPIXOAIIMA 0406

E. AYTOPOqH  PE3EPBI,ICAIbA }l OSABE3E
(0,110 + o4t1 + 04tlt + 0415 + 0416 + 0417 +

o41a + 0419)
0409 30 '70

04r040 L AYTOPOqHA PBEPEUCAGA

41 u. avromqHE o6ABBE 0411

041442 IN. KPAIKOPO,]HE O'IIIAHCUTXE O6AEBE

0415 1J 1
4l w. o6a8BE l13 nOCrtOSArbA

V, OCIA,IE @AT(OPOqHE OEAAEf,E 041645i46

04\7!,I, OEAEE3E 3A NOPE3 HA AOAAry BPEAHOCI

48
vll. o6A8E3E 3A nOPE3E, IOnPXHOCE ]r APvtE

114)(6lrHE
0418

VIII, NAq,'BIiA BPEMEHq<A PA3TPAHI4',]EI6A 0419
19 69

B. BXII'AK PAO(OAA HIA NPNXOAIIMA II3HM
Bt,lCI.iHE vror^ (COnCTBEHX tl3EOPh) (0109 -
oo24). o = (0402 + (xo3 - 02106) 3 0

0420

r. vrcrnHA n^cnaa(o4o1+ o4o9 - oa2o): o o42l
?0

89 a. aaBElt taHcHA nacvaA u22

-t
7t*," t d?. ,o \8. .*,*

OOpn aq n@nrc.H npaBMHric o caapBfl" 
" 

Oopifl o6paEqa

l0

('Cryx6eBx rn.cBu{ PC, 6p. 1322014)



 

 

 

 

НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ 

НОВИ САД 

 

 

ДОДАТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА 

 

 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Политичка странка Народни покрет Динара-Дрина-Дунав уписана је у Регистар политичких странака 

број 00-00-00069/2015-13 од 01.10.2015. године. 

Седиште Народни покрет Динара-Дрина-Дунав  је у Новом Саду, Мирослава Антића 8. 

Лице овлашћено да заступа и представља Народни покрет Динара-Дрина-Дунав је Томислав Бокан из 

Новог Сада. 

Порески идентификациони број: 109213420 

Матични број: 08956600 

Шифра делатности: 9492 – Делатност политичких организација 

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству 

разврстано у микро правно лице. 

На дан састављања извештаја Народни покрет Динара-Дрина-Дунав нема запослених. 

 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  

 

Финансијски извештаји о којима извештавамо су састављени у складу са Законом о рачуноводству и 

прописима донетим на основу тог закона, односно у складу са Правилником о начину признавања, 

вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима 

микро и других правних лица („Службени гласни РС“ број 62/13) и применом рачуноводствених 

политика изнетих у напомени 3. овог извештаја као и на основу Правилника о евиденцијама и 

извештајима политичког субјекта (Сл. Гласник РС бр. 7/2016), донетог од стране Агенције за борбу 

против корупције. 
 

2.1. Функционална и извештајне валута 

 

Износи у финансијским извештајима су исказани у хиљадама РСД. РСД представља функционалну и 

извештајну валуту. 

 

Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама РСД важећим на дан билансирања - 

31.12.2017. године. 

 

Упоредни подаци приказани су у хиљадама РСД важећим на дан 31.12.2016. године. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

(а) Правила процењивања - основне претпоставке 
 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности). 

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају 

у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски 

извештаји састављени на начелу настанка пословног догађаја пружају информације не само о 

пословним променама из претходног периода, које укључују исплату и пријем готовине, већ такође и 

о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и ресурсима који представљају готовину која ће 

бити примљена у будућем периоду. 

 



 

 

 

 

(б) Признавање елемената финансијских извештаја 
 

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће будуће економске користи притицати и 

када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано 

измери. 

 

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске 

користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмирити 

може поуздано да измери. 

 

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с 

повећањем средстава или смањењем обавеза које могу да се поуздано измере, односно да признавање 

прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза. 

 

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које је повезано са 

смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да признавање 

расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или смањењем средстава. 

 

(ц) Пословни расходи 
 

Укупне пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи; трошкови амортизације и остали пословни расходи. 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

- Расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи 

које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери; 

- Расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности); 

- Када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају 

путем поступка системске и разумне алокације; 

- Расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до 

којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за 

признавање у билансу стања као средство; 

- Расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања 

средства. 

 

 

4. ДОДАТНА ПРИКАЗИВАЊА И ОБЕЛОДАЊИВАЊА 

 

4.1. Новчана средства 

 

Промет новчаних средстава се у 2017. години обављао преко текућег рачуна отвореног код Банка 

Интеса Нови Сад 160-440596-10 кao и преко подрачуна Управе за трезор 840-16939763-12 

 

                                                                                                                                                          (У 000 РСД) 

Укупно Промет дуговни 

2017. год. 

Промет потражни 

2017. год 

Стање на дан 

31.12.2017. 

Стање на дан 

31.12.2016. 

Управе за трезор 94 134 29 69 

Банка Интеса  60 60 1 1 

Укупно 154 194 30 70 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Oбавезе из пословања 

 

                                                                                                              (У 000 РСД) 

Опис 31.12.2017. 31.12.2016. 

Добављачи у земљи 1 1 

Укупно 1 1 

 

 

4.3. Пасивна временска разграничења 
 
                                                                                                                                                   (У 000 РСД) 

Опис 31.12.2017. 31.12.2016. 

Одложени приходи и примљене донације  29 69 

Укупно 29 69 

 

На овом рачуну се исказују примљене донације и државна давања.  

 

 

4.4. Пословни приходи 

 

                                                                                                                         (У 000 РСД) 

  Опис 31.12.2017. 31.12.2016. 

Приходи од чланарина - 1 

Приходи из буџета 134 103 

Приходи од донација 59 1.132 

Укупно 193 1.236 

 

 

4.5. Трошкови материјала и енергије 

 

                                                                                                                         (У 000 РСД) 

Опис 31.12.2017. 31.12.2016. 

Трошкови канцеларијског материјала 6 34 

Укупно 6 34 

 

 

4.6. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 

 

                                                                                                                         (У 000 РСД) 

Опис 31.12.2017. 31.12.2016. 

Трошкови нето зарада 48 - 

Трошкови пореза и доприноса 8 - 

Укупно 56 - 
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tv ttMoB!,tHA, y,lo3u NCTBEHh U3BOPl,I ],f OEABE3E nOnUTlti{KOr CyE. EKTA HA AAH 31.'12.2017

Bpcra { o8rHe (nosnqxia)

I

1 H.raropxjaM ynaraM 0.00

2 Hekperrrre. nocQol6Ea 
" 

onp!Ma

21 0,00 0,00

22 000 000

23 A..Ns s H6r9.frkN6 n6pol.E. , onp€{y 000 000

24 000 0,00

lrH66rqxoE NoAoBrHe 000 0,m

3
llrrcpdHx rDnaHo,jd da.hx (Ya6,x y

€nrr.ny dMu x.mi.!.f6x npa4rx nrq. ,

3.ryx6n. x/rne OoBA.qxj6)

000 o0o

Ocran. d.ma.{o.rH. H6nd.Hyra oA 1-3 000

I vlrymlo lr}2+laal

24r,66 237,66

nran6* aBs s po6y y !.Er r rB6paa@y 267.65 237.55

12 nran6H, a4a e ycnyr. y 3.xM, xidpexmy

13 nnan6Hr e.eHq s od.,o y rsu6u x xx6p5(d.y

2
Kpa opoq$ norp.aeM y a3rrcpocH"

6.H6H@roo. Macrsu

604 I

16

, ,.o,*l

,r,,ra".*l

8. vxynno cax prctoar (1+2+3+a+5+6+7)

1 3.rxrc{11+r2+13)



O6pa3aq h-1

f oalur16x OnHaHcrjcxn u3BeuJmj HapoAHx noKper AxHapa-ApxHa-AyHaB

Tol!4(w mrE€r!€fl r rcr!.x*
(l r+l2+l l+l4) 30,1t7,tG 6S.631.20

32 Idyhs (n6ol*) p.cyH, 30117.16 69 53,1 20

33

Ocram o6pn6 
"xo.BHa 

H6noMeHyra oa 1-3

n Y(YnHo (l+2+,+a) 59.421,45

3o.a0a,8t 69.621,t5

5. BAHE'iNAHCHA AI(II.IBA

norDaxxBa6a.a v.6opHo roMdso

6, YKYNHA BABEYNACHA AKT'IBA {I+II)

I ylto3ta lconcrB€Hx r,r3BoPn) {i .1 +t ,2n ,al 000 0.00

vno* {@nc1t&. ,!60rr) oorh..q. s apytu ,rq.

H.p.6op6l).H, BrM( np|xoaa H.A p.oonrsa

13 Aruai oaqola 8ar noexorrra

lyroPogHA PE3EPASCATEA l.l O6ABE3E 11+2)

1

2 KprnopocH6 QeNasqjq. o6a@r. 12 1+2 2.2 3) i.094,00

21
KparxopocHv rp6Ar i -,Mo.ey *M6re

o6E.6s 6 n@noEaEa (2 2 1+2 2 2+2 2 3) 1.095,m 1.0t6,00

nprMrloBv e.eH@ Aon6s o €yr+rje

1 095,00 1 095 00

[o6aBMc, y ,H6paNmy

23
ocr@ oarioDacHa o6.E$ ianoMeHyre oa

O6.!.s no @o6y rpaas ayropdr rcHopapa ,
vo.opE o a6nv

OO.!.!. .Ci. clN6nffiyE oa 1'2 hpyru a6al.$.
06..$ r .op.! 3. AoA.ry .p.Axoci, o6.ss s
nop.x Ao.P.r8o.. , apyc ao|6r4* , mdM
llaralrcra rarD.HmM)

29 309 81 6a 726 65

riEyrPouJEHA CPEICT&A y3 JAaFthX h3BOPA 28 500,aa !h1] ,OMO3EHr4

nBn:
I]EYTPOUIEHA CPEACT&A ln3 NPXBATH'IX I43BOPA 600 37 Al,H
q[no(E8x nan

30,a!t,,1 69.t2i,t5

N BI.UTAX P CTqTA 8AA NPl.lXOA,l[A }i3HAA BXCI,IHE

vnor lcd {r,$orr)

B. vxvnHo nachaA (r+xr-rv) 3O.,Oa,8l 69.t21,t6

BAHSTNAHCHA NAC'IBA

7oA I

3r

a- ykynHA nocnoBHA l,tMoBllHA (+ll)

I

I

B

11

,12

I

fu.opdix leoAm , odd6 ayro@qH6 o6.E-

221

222

3

e,



O6pa3au 14-1

f oArr/l)bvr OxHaHcuic(x ra3Beuraj HapoAHx noKper A11Hapa-ApuHa-AyHaB

I

r. vxvnHo 0+lll

lV.1 KPEAl,lTl,l U 3AJMOBi4 nOI|llTl,lqKOr CYEJEKTA 3A PEAOBAH PAA t4l}{nh I36OPHy t(AmnA]bv

3a neproA 01.01. 2017 Ao 31.'12.

1. Kpoaxrx , 3ajr.oa,

1.1. Kp€esrs H 3ajMosx 6anaxa x apyrxr +xHaHcsjcxrx opreHr3aqrl. oAo6poi, noa ycnosrMa xoj, oacrynajy oa rpxxurHHx

H.s6 n@o!x. 6aH€ ,n. ApyE
o"NsHorjo€ opreHftaq'4j. rcja j€

oao6pma e.ari xn" qe,

+

1.2. Kpear x salMoB, 6rHaxa , apyrrx QrH.Hcrlcxcx opraHca.u"ja oAo5peHH noa rpxruHru ycnosHMa

Ulhopa xponvra 
"rr 

rls6
B.!rB n@o.* 6eHre dr ApyB
OeN.Hsjq. ocoHe'{xl. @j. j.

oao6p0a p.ar M. qa,

l. Yxynxo (1.1, + 1,2.)

+

HANO*]EHA:

ce xopuc e ucxrbyiueo 3a nomp66e o6aerbat6e nocnoee u3 ,,adnex4ocmu Azedquje 3a 6op6y npomue xopwquie.

15.03.2018 roaHHe

(AaryM caqrbaBal6a nucaHe OopMe u3Eeuraja)

HOBI4 CM
(Mecro caqul5aBat6a nrcaHe OopMe xaBeuraja)

tj/o&so
nuqa u3 snaHa 37.3axo,a)

.t

v

8oa 8

f

=
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