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l43BEI.UTAJ H E3AB hCHOT PEBh3OPA

ocxhBaqy h HaA3opHoM o46opy Jaaxor npeApeha ,,CaBa [exrap", SeorpaA

Olaaunu cmo pearsrjy nphnoxeHrx QuxaxcrjcKrx r43BeuJraja Jaaxor npe4yreha ,,CaBa L{eHrap",
Seorpa4 (y garuervr rexcry ,,p,pyurao"), xojr o6yxearajy 6raaanc crarba Ha 4ax 31. 4er-1ervr6pa 2017.
roAhHe u 6unasc ycnexa, rsaeuraj o ocranoM pe3ynrary, H3BeuJTal o npoMeHaMa Ha Kant4Tany ,1

rraeLuraj o roKoBrMa roroBhHe 3a roAhHy xoja ce 3aBpuaBa xa raj gax, Kao H nperne4 sxarajHnx
pa'{yHoBoAcrBeHhx nonrrhKa x HanoMeHa ys Qrxaxch1cKe x3BeuraJe.

OdeooopHocm pyKoBodcmoo so QunaHcujcKe u3Bewmoje

Pyxoao4crao je o4roaopxo 3a cacraB/balbe r o6jexrreHo nprKa3r,rBatse oBhx Qraxaxoajcxrx rsaeuraja y

cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHrM nponxcxMa Peny6nrxe Cp6rje, Kao H 3a raKBe hHTepHe xoHTpone aa xoje
pyxoBoAcrBo yrBpAh Aa cy HeonxoAHe h xo.;e oruoryhaaajy cacraaruaroe QuxaHcujcxnx raaeulraja xojr
He caApxe norpeuJHe rHQopmaqrje o4 uarepujanHor 3Haqa1a, Hacra.fle ycneA npoHeBepe hnx rpeuKe.

OdeoaopHocm peBu30po

Haua o4roaopHocr je 4a uapasrMo Mhr.ulbelbe o oBhM Qrxaxcrjcxrru rsaeurajrMa Ha ocHoBy

o6aa.rbexe pearaaraje. Pear,rsnjy clro o6aarnN y cxnaAy ca 3axoxorvr o pearsrjr Peny6nrxe Cp6rje ra

Me[yxapo4x14M craHAapAuma pearsuje nphMerorBr4M y Peny6nrqr Cp6ujn. Oar crax4apA]4 Hanaxy Aa
ce nphApxaBaMo erhqKrx nplHr.lhna n Aa peBrzou)y nnaHxpaMo h o6aarMo Ha HaquH xojra orvroryhaaa 4a
ce, y pa3yMHoj mepr, yBephMo 4a QraxaxoajcKr4 h3Beuraju xe ca4pxe norpeuJHe nxQopmaqrje o4
ruarepujan Hor axavaja.

Peararja noApa3yMeBa nphMeHy nocrynaKa y qhlby npr6aaruarua peararjcxrx AoKa3a o h3HochMa h

r,tnQopnaaqr,rjanna o6eno4arueHhM y Qr,+rancrjcxrm raaeu:rajrma. haa6paxil nocrynqh cy 3acHoBaH[ Ha

npocylraaruy peBr3opa, yxruyvyjyhu npoqeHy px3rKa marepujanxo sxavajxrx rpeuaKa caApxaHhx y

Qrxaxcrjcxrru rsaeurajrMa, Hacra.nrx ycneA npoHeBepe hnh rpeuJKe. flprarxom npoqeHe oBxx pr43hKa,

peBr3op pa3Marpa hHrepHe KoHrpone xoje cy peneBaHTHe 3a cacraB/babe r o6jexrraHo npt,tKa3HBarbe

QraHaHcrjcxrx raaeurraja, y qh/by KpeIpaFba aAeKBarHhx pearsrjcxr,rx nocrynaKa y AarhM oKo.fiHocrrMa,
a/u4 He sa norpe6e r3paxaBalba Mxu.rbeFba o eQrxacxocrh 14HTepHtax KoHrpona npaBHorarqa. Pearerja
raxofe yxruyryje oqeHy aAexBarHocrr4 nphMeFbeHr.lx par{yHoBoAcrBeHhx no.nr4rhKa h nphxBarrbr4Bocrh
pa'ryHoBoAcrBeHux npoqeHa h3BpuJeHhx oA crpaHe pyKoBoiqcTBa, Kao u oL{eHy onuJre npe3eHTaquje

Qra Ha xcrjcxr,rx rraeu:raja.

Cmarpamo Aa cy peBx3r4jcxr 4oxaau xoje cmo npu6aaunn AoBo/bHh r o4roaapajyhra 4a o6ea6e4e ocHoB

3a h3paxaBalbe Haurer MHU.rbetba.
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h3BElrTAJ HE3ABI4CHOr pEBl43OpA ( HACTABAK)

Ocxraoauy r Ha4aopxoru o46opyJaexor npe4yreha,,Caaa [exrap", Eeorpag (xacraaax]

Muwrcerue

f-lo Haurem MhuJ.rbelby, Srxaxcrjcxu r43Beurrajh vcrnHuro u o6jexrraxo, no cBr,rM mareprjarxo
rxavajxru nrraFbhMa, npraxaayjy QrxaHcrjcxr,r nonoxaj,{pyuraa Ha AaH 31. 4eqem6pa 2017. roAhHe,
Kao r pe3ynrare FberoBor nocnoBarba h roxoBe roroBrHe 3a roAhHy xoja ce 3aBpLrJaBa na raj 4aH, y
cKnaAy ca pa'{yHoBoAcrBeHhM nponhcrMa Peny6arxe Cp6nje.

Cxpemobe no)fftbe

Cxpehenno nax]-by Ha cneAeha nhraFba

a) Kao u:ro je o6eno4atoeHo y HanoMexr 2 ya Qrxaxoajcxe la3eeu:raje, Qrxaxcrjcxr raaeuraju
flpyuraa cy cacraB/beHh y cKnaAy ca Haqe.noM cra.nHocn4 nocnoBarba. fipyureo je y nperxo4xrnn
nephoAhMa ocrBaphno y3acronHe Hero ry6rrxe, a 3a roAxHy xoja ce 3aBpuaBa Ha AaH 31.

4eqervr6pa 2077. rognne, hcKa3a/ro noc/roBHr4 ry6rrax y xsHocy oA70.844 xtAhaAe PC4, ognocro
xero 4o6rarax y h3Hocy og t44.628 xr.rbaAa PCA (2016. roArHe: nocnoBHr4 ry6urax y h3Hocy oA
98.523 xh.rbaAe PC,Q, o4xocxo Hero ry6rrax y x3Hocy o4 131.885 xnhaAa PQI). l-lopeg rora, yKynHe

o6aaese flpyuraa Ha AaH 31. Aeqervr6pa 2017. roAhHe aehe cy oA lberoBe yxynHe aKrHBe

(xerarraax xanrraa) 3a r3Hoc o4 637.860 xvhaAa PCA (2016. roAxHe: 782.026 xrlbaAa PC,Q). Oara

Qaxropra yxagyjy xa nocrojarue nnareprjarxo exavajxrx Heh3BecHocrr xoje rvrory Aa r43a3oBy cyMrby
y cnoco6xocr ,Qpyuraa Aa HacraBil nocnoBarbe y cxraAy ca Har{enoM crarHocrh noc.noBarba.

Mefyrr,rrvr, y nperxoAHoM neproAy pyKoBoAcrBo fipyurraa je, saje4xo ca rpaAoM 6eorpa4om xao
ocHhBaqeM, ynoxhno axavajHe Hanope 4a no6oruua QuxaHcrjcxr nonoxaj ra rexyhy nrKBLlAHocr

,Qpyuraa. Kaxo je o6eno4arueno y HanoMeHana 2, 17 u 32, Cxynurrrxa rpa4a 6eorpa4a je y
Hoaem6py 2017. ropnae AoHena 3axruyvax 6p.3-889/t7-C o ornrcy o6aaesa ,{pyuraa npenna jasHo

KoMyHanHhM npe4ysehuma. Ha ocHoay 3axruyvxa Cxynurnxa rpa4a SeorpaAa h r3BpueHor
ycarnauJaBarba ca JaBHo KoMyHanHhM npe4ysehrrvra o6aaese flpyuraa cy ornhcaHe y yKynHoM

vt3Hocy o4 380.833 xx.rbap,e PCfl. hmajyhr y BHAy nperxoAHo HaBeAeHo, Kao r Aa ApyuJrBo o6as/ba

AenarHocr oA onuJrer hHrepeca 3a rpaA Eeorpa4, pyKoBoAcrBo fipyuraa cMarpa 4a he u y
HapeAHoM nephoAy, ys noApruKy OcHraava, ycnen4 4a npeaaarafe HaBeAeHe npo6aerue y

nocnoBarby r o6es6e4ra HeonxoAHa cpeAcroa 3a peAoBHo nocnoBatue.

6) Kao uro je o6eno4aroeHo y HanoMeHama 2 u 44 yz Qrxaxcrjcxe usaeuraje, rpa4 Eeorpa4 je 4axa
15. geqenn6pa 20t7. roAhHe o6jaar,ro jaaxu noara 3a noAHoulelbe nprajaea sa yveu:he y nocrynKy
rar6opa naprHepa 3a ocHrBa[be saje4xrvxor nphBpeAHor ApyuJrBa paAh peKoHopyxqrje u

ynpaB,rbarba KoHrpecHrM L{eHrpoM. Pa4r ra6opa naprHepa, rpa4 Seorpa4 he cnpoeecrr

ABocreneHr nocrynaK. Pox sa noAHou.lerbe nprjasa 3a npBy Qaay je 6rao npo4yxex 4o 20. naapra

2018. ro4rHe. OcHraaruem saje4xuvKor nphBpeAHor ApyuJrBa Moxe Aa HacraHe AoAarHa
Heh3BecHocr KoJa Moxe Aa h3a3oBe aHarajxy cyMr"by y cnoco6xocr flpyuraa Aa HacraBh

nocnoBaFbe y cKnaAy ca Ha'{e.noM crarHocrr4 nocroBalba. Ha gax [3AaBaba Mhu/be]ba peBh3opa

aKrhBHocrr4 npe4ar?;exe jaaxrru n03rBoM cy y roxy 14 r-br4xoB rcxo4 Hrje moryhe ca crrypxouhy
npeABhAerh, anu c o5zupoM Ha HaBeAeHo y nperxoAHoj ravxr, Kao x Aa npea Qasa ra6opa
naprHepa joLu yaex Hrje oxoHvaxa, ovexyje ce 4a he y nephoAy AyxeM oA roAhHy 4axa fipyurao
6wu y ruoryhxocrr Aa HacraBh 4a nocnyje y cxnaAy ca nphHqhnhMa Haqe.na crarHocnl nocroBaba.
<Drnaxcrjcxr raaeu:raju He yxruyvyjy xopexquje xoje nory 4a nporaafy ta3 pa3peue]ba noMeHyrhx
Heh3EecHocTh.

l-1o uanpe4 HaBeAeHhM nhraFbhMa xrje uspaxexa pe3epBa y HauJeM MruJ,rbeFby.



l43BElrJTAJ HE3ABhCHOT pEBl43OpA ( HACTABAK)

Ocxraaavy r Ha4eopxoru o46opyJaexor npe4yaeha ,,CaBa [exrap", Seorpa4 (xacraaax)

Ocmono numobo

Pearsujy QuxaHcujcxrx usaeuraja sa 2016. roAhHy je o6aerao Apyrh peB[3op KoJh Je y cBoM r43BeuraJy

o4 31. ruapra 2077 . rogwe H3pa3t4o Mr4uJ.rbeFbe 6es pesepae.

Eeo rp aA, 22. r'na pr 2018 . roAh H e

peBh 30p
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IlonyruaBa npaBHo nrqe npe4y3erHrK
Marrqxu 6poj 07049285

Hagne Javno preduzete za obavljanje delatnosti od op5teg interesa za grad Beograd Sava C.;entar Beograd

Ceguune Seorpae (Hoer Eeorpae), Mrnexrrja llonoarha 9

SIAAAHC CTAI.bA
Ha AaH 3t.L2.2017. roArHe

- Y xvrbaAaMa ArHapa -

fpyna pauyxa, paqyH n()3Hr-llrJA AOn Hanouexa 6poj

H3Hoc

Texyha FoAxHa

Ilperxogxa roArta

Kpajtte

1 2 3 4 5 6 7

AKTHBA

00
A. YNICAHI,I A HEYNTATEHI,I
KANTTA'I

0001

5. CTAIHA l,tMOBl,tHA (0003 + OO1O +
0019+0024+0034) 0002

41791 50s87 35131

01
I. HEMATEPI4JAnHA 14MOB14HA (0ffi4 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003
L943 2376 13r9

010 u aeo 019 1. Ynaraba y pa:eoj 0004

011. 012 x Aeo 019
2. Konuecrje, nareHTt,l, nhqeHLle, po6xe r,r

ycrfiHe uapxe, coQraep x ocrana npaBa
0005

t.j4 J Z37i) 1fi1\,

013 u geo 019 3. fyAB n 0006

014 u neo 019 4. Oqrana xeuarepnjanxa hMoBuHa 0007

015 r aeo 019 5, HeuareprjanHa l4MoBhHa y nprnpeMx 0008

016 n Aeo 019 6. AeaHcr aa xenarepujanHy l4MoBr4Hy 0009

02
II. HEKPETHI,IHE, NOCTPO]EI-bA ]4

OnPEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015+0016+0017+0018)

0010
5 39685 480.{8 3'3 t12.

020, 021 u aeo 029 1. 3euruuu.re 0011

022u as029 2. [pafeeuncxu o6jerrr 0012

023 u aeo 029 3. I-locrpojerua 14 onpeMa 0013 SLrB!i4 38;,77 271L7

024 u as 029 4. hxaecruqlroHe HeKperHHHe 0014 [r 3929 3991 i93 1

025 u aeo 029
5. Ocrane HeKperH!4He, nocrpojerua h

onpeMa
0015 9't0 940 183

026 u aeo 029
6, Hexperxrxe, nocrpojerua h onpeMa y

npxnpeMh
0016

1061 1050 1 117

027 u aw029
7. Ynararsa Ha ryDHM HeKperHrHaMa,

nocrpo]eFbhMa h onpeMx
0017

29F1 3290 9rl7

028 r aeo 029
8. Aeaxclr 3a HeKperHxHe, nocrpojeba 14

onpeMy
0018

03
III. ETOnOUKA CPFICTBA (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

0019 0 0

030, 031 h Aeo 039 1. Uyue u BhueroAhu+bx 3acaAr 0020

032 u aeo 039 2. Ocxoaxo craAo 0021



Fpyna pauyxa, paqyH n03lrqhJA AOn Hanonexa 6poj

llsxoc

Texyha roArHa

nperxoAHa roAxxa

Kpajtce

1 2 3 4 5 6 7

037 m aeo 039 3. 6r,roror.ura cpeAcrBa y npxnpeMr4 0022

038 n aeo 039 4. Asaxch la 6uonoura cpeAcrBa 0023

04. ocrN 047
rv. AyroPoqH[ Ol4HAHCrl]CKr4

nnAcMAHrl (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 H aeo 049
1, Yqeuha y KanuTany 3alBt4cHtlx npaBHhx
nxqa

0025

041 n aeo 049
2. Yqeu:ha y Kanrrany npnAppxeHnx
npaBHr4x nxqa r saje4xrqKxM noAyxBarhMa

0026

042 r aeo O49

3. Yqeu-rha y Kanltrany ocranhx npaBHr4x

nhqa h Apyre xaprrje oA speAHocrx
pacnonoxxBe aa npogajy

0027

Aeo 043, Aeo 044 r Aeo

049
4. AyropoqHh nnacMaHr MarhqHilH h

3aBUCHHM npaBHHM nIqhMa
0028

aeo 043, Aeo 044 x aeo
049

5. flyropovxr,r nnacMaHh ocrarrM
noB€saHHM npaBHI4M nHLllMa

0029

Aeo 045 H Aeo 049 6, Ayropo.{xr4 nflacMaH!4 y 3eMrbx 0030

Aeo 045 r Aeo 049 7. flyropovxr,r nnacMaHh y HHocrpaHcrBy 0031

045 n aeo 049
8. Xapruje oA BpegHocrh Koje ce Apxe Ao
4ocneha

0032

048 u aeo 049
9. Oqranh Ayropo'{Hh $urarcnjcru
nracMaH14

0033

05
V. AyrOPOt{HA nOTPAXI4BAibA (0035 +
0035 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

050 u Aeo 059
1. llorpaxuearua oA Marr,llHor h 3aBucHt4x

npaBHhx nxqa
0035

051 r geo 059
2. florpaxrearua oA ocranhx noBe3aHhx

nIqa
0036

052 n aeo 059
3. florpaxrea*a no ocHooy npoAaje Ha

po6xu xpeArr
0037

053 u aeo 059
4. florpaxnaarue ra npo4ajy no yroBopxMa

o QuuaxcrjcxoM nh3hHry
0038

054 u aeo 059 5. florpaxhearba no ocnoeyjeucrea 0039

055 u aeo 059 6. Cnopla 14 cyMr-bhBa norpaxuBarla 0040

056 u neo 059 7. Ocrana AyropoqHa norpaxhBaba 0041

288 B. OA,IOXEHA nOPECI(A CPEACTBA oo42

f. OEPTHA l,lMOBl.tHA (00'14 + OO51 +
oo59 + 0060 + qr61 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043

Knaca I I. 3Arlt4XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

0044

10
l. Mareprjan, peepBHx Ae.ll.oBA, anar n

cxTaH nHBeHTap
0045

11
2. Hegoapuena npo,43BoAru h HeAoBpueHe

ycryre
0046

t2 3. Foroeh npolr3BoAx 0047



fpyna pauyxar pa{yH no3xqHJA AOn Hanouexa 6poJ

llsxoc

Texyha roAlHa

llperxogxa roAxHa

Kpajpe

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Po6a 0048

l4 5. Craaxa cpe4crBa HaMebeHa npogajr,r 0049

15 6. flnahexn aBaHcu 3a 3anxxe h ycnyre 0050

20
II. nOTpAXt4BAt-bA nO OCHOBy npoAn:e
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051

200 u aeo 209
1. Kynqr y 3eM/bH - MarhqHa H 3ilBr4cHa

npaEHa nxqa
0052

201 n aeo 209
2. Kynqu y rHocrpaHcrBy - MarrqHa u

3aBhcHa npaBHa nxua
0053

202 r aeo 209
3. Kynqr y 3eMrbh - ocrana noBe3aHa

npaBHa nhqa
0054

203 r aeo 209
4. Kynqr y r4HocrpaHcroy - ocrana
noBetaHa npaBHa nxqa

0055

204 r geo 209 5. Kynqr y 3eMrbr4 0056

205 14 geo

209
6. Kynqu y HHocrpaHcrBy 0057

206 n aeo 209
7. Ocrana norpaxr4Barrua no ocHoBy

npoAale
0058

2t IIL nOTPA)(I4BA-bA 143 CnEUilOl4r{Hl4X
nocjroBA

0059

22 IV. APyrA nOTPA)r(l4BAr-bA 0060

236
v. oI4HAHCT4JCKA CPEACTBA KOJA CE

BPEAHyIy nO OEP BPEAHOCT]4 KPO3

EI4IIAHC YCNEXA

0061

23 ocru 236 u237
VI. KPATKOPOI{H'I @]4HAHCNJCKI,1

nflAcMAHl4 (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062

230 u Aeo 239
1. Kparxopovxlr KpeAxrx h nnacMaHh -

MaTi4qHa H 3aBr4CHa npaBHa nuqa
0053

231 m aeo 239
2. Kparropovur.r Kpe4hrx H nracMaHu -

ocTana noBe3aHa npaBHa nHqa
0064

232u aeo239
3. Kparxopovnr xpeAxrx h 3ajMoBr4 y

3EM'bH
0055

233u aa239
4. KparKopoqHr4 Kpe{xrh x 3ajMoBH y

14HOCTpaHCrBy
0066

234,235,238 r Aeo
239

5. Ocranu KparKopor{Hx $nxaxcrjcxr
nnacMaHx

0067

24
VII. TOTOBI4HCKh EKB]4BMEHTI4 14

TOTOB14HA
0068

27 uII. noPE3 HA AOAATy BPEIHOCT 0069

28 ocrr.r 288 IX. AKT]4BHA BPEMEHCIG PA3TPAHI,IqEFbA 0070

A. YI0r|HAAKTUBA = IIOCIIOBHA
l,rMOBl,rHA (OOO1 + O0O2 + fir42 +
oo43)

0071

88 R, BAHE}INAHCHA AKThBA 0072



Fpyna pavyHa, pavyn n03Nq14rA AOn HanoNena 6poj

Haxoc

Texyha ro4raxa

llperxo4xa ro4rna

floqerxo crane 0 1.01.20ff

1 2 3 4 5 6 7

NAC],IBA

A. KAnl,lTA,l (0402 + (l4l1- 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + O4t7 +
(}4zO - 0421) e O = (0071 - 0424 -
044L-0442)

0401

30

I. OCHOBHH KAnrfTAn (0403 + 0404 +
m05 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402

300 1. Axqrjcxr Kanl4Taa 0403

301
2.Ygenu Apyr.uraBa c orpaHxqeHoM

ogroeopxouhy
0404

302 3. Ynogu 0405

303 4. flpxaenr Kanhran 0405

304 5. fipyuraexr Kanhran 0407

305 6. 3aapyxxr yAerr 0408

305 7. ENrcuoHa npeMhja 0409

309 8. Ocranu ocHoBHu Kanr4Tan 0410

31 II, YNilCAHI4 A HEYNTAIEHI4 KANITAN 041 1

047 n 237 III. OTKvnTbEHE COnCTBEHE AKqr4lE 0412

32 IV. PE3EPBE 0413

330

v. PEBAflOPh3AT_II4OHE PE3EPBE nO
ocHoBy PEBAnOPil3ALIhJE

HEMATEPhJA'IHE 14MOB14HE,

HEKPETHi4HA, NOCTPO]EI-bA T ONPEME

0414

33 ocura 330

vt. HEPEAnTOBAHT4 AOsklUn nO

ocHoBv XAPTI4JA OA BPEAHOCT]4 14

AW f UX KOM nOH EHT[4 OCTAnOT

CBEOEyXBATHOF PBYflTATA (norpaxxa
canAa paqyHa rpyne 33 ocuu 330)

0415

33 ocuu 330

vtl. HEPEAnT3OBAHT4 ry6}1qil nO
ocHoBv xAPTt4lA oA BPEAHOCTI,I t4

APv r vx KoM noH EHTl,l ocTAIor
CBEOEYXBATHOf PBYnTATA (ayroeHa

canAa pa'.{yHa rpyne 33 ocrm 330)

0416

34
vrrr. HEPACnoPEEEHI4 AO6T4TAK (0418 +
0419)

0417

340 1. Hepacnopefexu 4o6urax paxujux ro4uxa 0418

341 2. Hepacnopefexr 4o6nrax reryhe ro4nxe 0419

IX. YI{EIjJEE 6E3 NPABA KOHTPONE 0420

35 X. ryErTAK (0422 + 0423) 0421

350 1. l-y6urax paxrjux roguxa 0422

351 2. l-y6rrar rexyhe ro4nxe 0423

E. AvroPoqHA PE3EPBIiCAIbA 1,1

osABElE (042s + 0432)
0424

I



[pyna pavyxa, pavyn n03n_lt4JA AOn Hanouexa 6poj

l,lsxoc

Texyha roArxa
flperxogxa rognxa

Kpajrue craru 2O/I llo.{erxo crabe 01.01.2

1 2 3 4 6 7

40
I. AyTOPOqHA PE3EPBhCAI-bA (0426 +
0427 + 0428 + 0,4,29 + 0430 + 0431)

042s

400 1. Pereper'rcarua 3a rpoutKoBe y rapaHTHoM
porry 0426

401 2. Peeepeucarua 3a rpoulKoBe o6HaBrua$a
nphpoAHxx 6orarcrasa

0427

403 3. Peaepeucarua 3a rporrJKoBe
peqrpyKryphpalba 0428

404
4. Perepaucarua 3a HaKHaAe h Apyre
6exe$uqrje 3anocneHux

0429

405
5. Perepercarua 3a rpouJKoBe cyAcKr4x

cnopoBa
0430

402n409 6. Ocrana AyropoqHa peepBrcaba 0431

4t
II. AvrOPOt{HE OEABE3E (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 04.37 + 0438 + 0439 +
0440)

0432

410
1. O6asee xoje ce mory KoHBeproBarh y

KanuTan
0433

411
2. O6aeese npeMa MarhqHr.rM r 3aB[cHr4M

npaBH14M nIqxMa
0434

412
3. O6aaere npeMa ocranrM noBe3aHhM

npaBH'IM 
'txqxMa

0435

413
4. O6agese no eMxroBaHHM xaprujama op
BPe4HOCrh y nephoAy A)r{(eM oA roAxHy

AaHa

0435

414 5. Ayropoqxn KpeAxrx r aajuoeu y 3eMrbr4 0437

415
6. Ayropoqnn KpeAhr,l x 3ajMoBr4 y

r,tHocrpaHcTBy
0438

416
7. O6asese no ocHoBy Qrxaxcujcror
nh3hHra

0439

419 8. Ocrane AyropoirHe o6aBee 0440

498 B. OA,IO)KEHE nOPECKE OSABE3E 044L

42 ao 49 (oot'r 498)
r. KPATKOPOI{HE OSABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442

42
I. KPATKOPOT{HE @I4HAHC]4JCKE OSABE3E

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443

420
1. Kparxopovxu KpeAlrx oA MarxqHxx H

3aBhcHl4X npaBHXX nt,tqa
0444

421
2. Kparropovxn KpeAhrl4 oA ocranhx
no8e3aHhx npaBHhx nhua

0445

422
3. Kpaxopovxu Kpeal4n4 x 3ajMoBH y

3CM'bH
0446

423
4. KparKopo,{Hh Kpe4hn4 n aajuoeu y

HHOCrpaHcrBy
0447

a

t
5



a

a

14gHoc

flperxo4xa ro4uua
lpyna pavyxa, pavyx n03t4ur4JA AOn Hanouena 6poj

Texyha rognxa

Kpajbe ,mrril.42 z lloi{erxo crarue 01.0 1. 2

1 2 3 4 5 6 7

427

5, O6ageae no ocHoBy cranHux cpeAcraBa x
cpeAcraBa o6ycraeruexor nocioBa$a
HaMelbeHux npoAajyr

0448

424,425,426 n 429
6. Ocrane KparKopoqHe Qnxarcujcxe
o6aae3e

0449

430
II. nPlMrbEHkt ABAHCII, AEnO3hTt4 14

KAyLlhJE
0450

43 ocuu 430
rrr. oEABE3E t43 nOCnOBAFbA (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
04s8)

0451

431
1. flo6aeruavn - MarxqHa h 3aBhcHa npaBHa

nHqa y 3eMJbr4
0452

432
2. flo6aeruarr - MarHeHa h 3aohcHa npaBHa

nHqa y ilHocTpaHcTBy
0453

433
3, Ao6aerua,{u - ocrana noBe3aHa npaBHa

nxqa y 3eMrLx
0454

434
4, Ao6aerbaqu - ocrana noBe3aHa npaBHa

nHqa y HHocTpaHcTBy
0455

435 5. Ao6aerbaqu y 3eMrbr4 0456

436 6. flo6aaruavr y [HocrpaHcrBy 0457

439 7. Ograne o6asege 13 nocJroBa|ba 0458

44,45 n 46 IV. OCTAIIE KPATKOPOLIHE OSABE3E 0459

47
V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAATY BPEAHOCT
0460

48
VI. OSABE3E 3A OCTANE NOPE3E,

AOnPNHOCE Vt APyrE AAXE]4HE
0461

49 ocru 498 0462
VII, NACHBHA BPEMEHCKA

PA3TPAH14t{EI-bA

A. ryE[TAK ]|3HAA Bl,rC]rHE

KAnITA,-A (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - o4t7 - 0415 - 0414 - O4l3 -
0411 - O4O2) 

= 
O = (0441 + 0424 +

(1442-0071)=0

0463

D. vtgnHA nAclBA (0424 + 044.2 +
wt+0401-0463)=o 0464

89 E. BAHE}iNAHCHA NACYIBA 0465

3axoxcru 3aqrynHhKov

O6pagaq nponhcaH IlpaeunurxoN o caApxr4Hr4 r $oplor o6pa3aqa 3aApyre h npeAy3erHnKe ("Cnyxfuxu rnacHHK PC", 6p. 9512014 n 144120t4)

a tq o;
--a$

a
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Ceguurre Eeorpag (Hoar Seorpag), Mnnexrrja llonosrlta 9

SIAflAHC YCNEXA
3a neproA oA 01.01.20L7. Ao 3L.t2.2017. roArue

- Y xwbaAaMa ArHapa -

fpyna paryxar poqyH n03xqlrJA AOn Hanouexa 6poj

ll 3Hoc

Texylta roAxHa llperxogxa roAxHa

1 2 3 4 5 6

nPuxoAlr H3 PE{oBHOr nocnoBA}bA

60 no 65, ocun62u63
A. n(rcnoBH[ nPlxoAr{

(1002+lql9+1016+1017)
1001

507528 507074

60
r. nPhxoAr4 oA nPoAAJE PO6E

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

3678

600
1. flprxoAlr oa npoaaje po6e uarrvxr.t'r h 3aBhcHt4M

npaBHhM nlrqr4Ma ta 4ouahem rpxr4ulry
1003

601
2. llpuxoAu og npogaje pofu uaruvxr,t"n4 3aBrcHr4M

npaBHrlM nhqhMa Ha l4HocTpaHoM Tpxhurry
1004

602
3, flpr.rxoAu oa npoAaje po6e ocranrm noBe3aHHM

npaBHhM nt,lqrMa xa 4omaheu rpxrlury
1005

603
4. flpuxo4u oA npoAaje po6e ocrannu noBe3aHHM

npaBHr4M nhqhMa Ha hHocTpaHoM Tpxhr!ry
1006

604 5. flpuxo4u oA npoAaje pofu na 4ouaheN rpxhuJry 1007 3ii78

505
6. Ilpr.rxoAr,l oa npogaje po6e ua xHosrpaHoM

TpxhuJry
1008

6l rr. nP[xoAr4 oA nPoANE nPou3BoAA 14 ycflyrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 )) L14929 L14877

610
1. npxxoAx oA npoAaje npou3Boaa Ayciyta
MarrqHhM t,t 3aBhcHI4M npaBHhM nhLlhMa Ha AoNaheu
Tpx14ury

1010

611
2. npnxoAx og npo4aje npou3BoAa Ayc yrc
MAThi{HHM il 3ABhCHHM NPABHHM NHUHMA HA

14HOcrpaHOM rpxr4Ury
1011

6t2 3. flpuxogu og npogaje npor43BoAa 14 ycnyra ocranhM
noBe3aHr4M npaBHHM nxqrMa xa pomaheu rpxuuJry

1012

613
4. nprxoAh oA npoAaje npoh3ooAa h ycrryra ocranrM
noBe3aHhM npaBHltM nxqlrMa Ha uHocrpaHoM

rpxxury
1013

614
5. flprxoAu oA npoAaje npoh3BoAa u ycnyra Ha

gomaheu rpxhury
1014

I 1:992 i42c)37

615
5. flpr,rxoAu oA npoAaje roroBhx npor43BoAa u ycnyra

Ha xHocTPaHoM TpxrluJry
1015 L937

64
IU. nPTXOAN OA nPEMr,lJA, Cv6BEHqr4JA,

AOTAql4lA, AOHA|_IHJA r Cn.
1016 2l 1491r11 3.2n54

65 IV, APyrn nocnoBHl4 nPrxoAr4 t0t7 '2.4i J43231) 2)ti8:!9



Ipyna paryxa, paqyr n()3lrqlrrA AOn Hanomema 6poj
hsxoc

Texyha roAxxa llperxo4xa roAxHa

1 2 3 4 5 6

PACXOAI,| H3 PEAOBHOT nOCnOBAIbA

50 Ao 55, 62 u 63

E. nocnoBHtl PAcxoAlt

(1019 - 1020 - 1021 + tO22 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + tO27 + 1028 + 1029) > O

1018

57837'2 60559 7

50 I. HASABHA BPEAHOCT nPOAATE POEE 1019
2420

62 rr. nPnxoAt4 oA AKTr4Bl4pAt-bA yq[HAKA h pO6E 1020

630
III. nOBEhAt-bE BPEAHOCTT4 3AnilXA
HEAOBPUIEHHX il TOTOBI4X npOlt3BOAA t4

HEAOBPTUEHl4X ycryrA
1021

631
rv. cMAt-bEt-bE BPEAHOCTU 3AnrXA
HEAOBPTUEHhX il TOTOBI4X npOkl3BOA kl

HEAOBPTUEHhX ycryrA
t022

51 ocuu 513 V. TPOIII KOB]4 MATEPI4JA'IA 1023 2S 23229 27?57

513 VI, TPOIIIKOBI TOPNBA 14 EHEPThJE 1024 26 120148 it15{4

52
VII. TPOIUKOB]4 3APMA, HAKHMA 3APAAA 14

ocTAIrr4 mAqHV PACXOA]4
1025

27 1't3763 :i4B-ABB

53 VIII. TPOTXKOBn nPOn3BOAH[4X yCIlyrA 1026
8019.1 L)57r<)

540 IX. TPOIUKOBI4 AMOPTI43AqhJ E t027 9104 \_, L.!.1

541 ao 549 x. TPOr.r KOBr'r AyropoqH HX pE3EpBr4CAr-bA 1028 47Ltt 9).1

55 XI, HEMATEP]4JAN Hil TPOIXKOBI4 1029
29 2C77 rl 209r:0

B. nocnoBHl.r AoEITTAK (1001 - 1018) > 0 1030

r. nocnoBHrl TE}ITAK (1018 - 1001) > 0 1031 7A844 9$5?_3

66 A. OXHAHCIIJCK],I nP}lXOA]i (1033 + 1038 +
1039)

1032
175 9/2.

66, ocr.ru 662, 663 u 664
I. Ol,lHAHCr4JCKil nPilXOAl4 OA nOBE3AHI4X nilqA
il ocTAnh ohHAHct4JcKN nPI4XOA[4 (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)
1033

L t)

660
l. tDrxaxcujcrr nphxoAr4 oA MaruqHnx 14 3aBhcHr4x

npaBHHx nxqa
1034

661
2. Oruaxcrjcru npnxoAl4 oA ocranux noBe3aHHx

npaBHhx nhqa
1035

665
3. flpuxoau oa yqeuha y ao6nrry npr4Ap)ry(eHhx

npaBHxx nxqa 14 3aJeAH,1'{K}rx noAyxBara
1036

669 4. Ocrann Qrxaxcrjcxu npuxoAr4 1037

662 rr. nPrxoAl4 oA }(AMATA (OA TPEEIX nhln) 1038 1t s06

663 r 564
III. NO3fiThBHE KYPCHE PA3NhKE I NO3[IThBHI4
EoEKTr4 BAflvTHE tgtA)BynE (nPEMA TPEFT4M

nhLll4MA)
1039 r6"i 466

56
D. O],|HAHCh,CKH PACXOAIT (1041+ 1046 +
LO47)

1040 itl 163301 5)741)

56, oo.t'r 562, 563 u 564

I. OI4HAHCI,IJCKH PACXOA]4 t43 OAHOCA CA

noBBAHl4M nPABHI4M nrLlnMA V1 OC-l NlVi
o14HAHC14JCK14 PACXOA]4 (1042 + 1043 + 1044 +
104s)

1041 c 0

s60
1, @ruaxcujcru pacxoAr4 r43 oAHoca ca MarHr{HuM H

3aBICHHM npaBHuM n14qr4Ma
t042



Fpyna paryxar piqyH n()3ytql,tJA AOn Hanomexa 6poj

llsxoc

Texyha roAxHa nperxoAHa roAxHa

1 2 3 4 5 6

551
2. Ouxaxcnjco pao(oAh t43 oAHoca ca ocranuM
noBe3fiHr4M npaBHl4M nhqxMa

1043

565
3. Pao<oAr o4 yveuha y ry6n1ry npr4AplD(eHux

npaBHHx nlrqa h 3aJeAHhi{KHx noAyxBaTa
t044

566 r 569 4. Ocranr Quxaxoajcrra pacxoAr4 1045

s62 IL PACXOA]4 KAMATA (nPEMA TpEhr4M n]4Ll]/lMA) 1046 i63114 5360t

563 r 564
III. HETATNBHE KYrcHE PA3NilKE il HETATilBH],,I

EOEKTT4 BAnyTHE KnAlBynE (npEMA TpE-FhM

nrLlhMA)
1047

1t37 I 7'l

E. AOETTAK lr3 OlrHAHClrpAlbA (1032 -
1O/l{r)

1048

rG rvEvtTAK 1,r3 OlrHAHClrpAlhA (1040 -
ro32)

1049
163 125 527d9

683 yr 585
3. nPHXOAII OA yCKrIAttlBArbA BPEAHOCTI4
OCTA,IIE }IMOBI,IHE KOJA CE ].ICKA'YJE NO
oEP BPEAHOCT}| KPO3 EnnAHC yCnEXA

1050 o.:a l7i3

583 u 585
1,1. PACXOAIi OA yCK,lADl,tBAlbA BPEAHOCTU
(rcTA'IE }IMOB}IHE KOJA CE hCKAIYJE NO
oEP BPEAH(rcTr,t KPO3 El,t |AHC yCnEXA

105 1 J! 92 19 507-1

67 n 68, ooru 683 u 685 J. OCTAnll nPt,lXOAr,l 1052 397820 71091

57 n58, ooru 583 r 585 K. OCTAI]I PACXOAIi 1053
33 17':3 37C36

,1. AoEITAK X3 PEAOBHOT nOCIOBAIbA npE
onoPE3ytBAtbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050-105r+1052-1053)

1054 $35A1

,L. ryEllTAK h3 PEAOBHOT nOCnOBAIbA nPE
onoPE3l,tBAlbA (1031- 1030 + 1049 - 1048 +
1051-1050+1053-ro52)

1055 i 20586

69-s9

M. HETO AOEITAK nOOTOBA]bA KOJE CE

oSycTABrbA, EOEKT!,| nPOMEHE
PA'{YHOBOACTBEH E NONHTTKE h }tCN PABKA
TPEUJAKA H3 PAHl,tJltX nEPI|OAA

1056
1124

s9-69

H. HETO TYE},ITAK NOCJIOBA}bA KO'E CE

oEycTABrbA, PACXOA!,| nPOMEHE
PAqyHOBOACTBEH E nOn],lTytKE ],t ]{CnPABKA
TPEUJAKA,t3 PAHruIX n EPI,|OAA

1057
1 1299

]b. AoEHTAK nPE OnOPE3HBAIbA (1054 -
loss+10s6-10s7) 1058 l) 1-+4ii28

o. ryEl,lTAK nPE OnOPE3r,rBAlbA (1055 - 1054
+ to57 - 1056)

1059 i-l 13rBB5

n. noPE3 HA AOEXTAK

72t I. noPECKl,t PACXOA nEPkIOAA 1060 ]4

A@722 II. OAIOXEHT,,I nOPECKr,l PACXOA]4 nEPilOAA 1061

A@722 rrr. oMoxEHh noPEcKr4 nPrxoAl,l nEPnoAA 1062

723
P. ICNNATEHA'I}IqHA NPTMA}bA
nocnoAABqA

1063



c

ll 3Hoc
fpyna paryxa, paqyH no3HqHJA AOn Hanonexa 6poj

Teryha roArma Ilperxogxa roAnHa

1 2 3 4 5 6

c. HETO AOEnTAK

(1058 - 10s9 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

14462{-)

T. HETO ryENTAK

(1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)
1065 iitg85

I. HETO AO6]4TAK KOJh npXnAAA MAtbtlHCKl4M
YflATAqTMA

1066

rr. HETO AOELTTAK KOJil nPt4nAAA BFht4HCKOM

BNACH14KY
t067

III. HETO rvSr,fTAK KOt14 nPrnMA MAt-bl4HCKl4M

YflATAqTMA
1068

IV. HETO ryEITAK KO]r nPhnAAA BEhHHCKOM

BnACHt4try
1069

v. 3APMA nO AKUr4Jl4

1. Ocxoexa rapaga no arqrjr 1070

2. Yuauena (pareoAl6eHa) rapaAa no axqrjr L07t

3axoxcxu 3acrynHhK

AaHa oAlHe

v

M.n.

6
1r

O6paaau nponhcaH flpaernxurou o caApxhHh r Qopun o6pa3aqa 3aApyre r npeay3erHxKe ("Cnyx6exu rnacHhK PC", 6p, 74412014)

a rt t
"$
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Marh.{Hl.r 6poj 07049285 LJhOpa Aenarnocryr 8230 nil6 100002723
Hagra tavno preduzete za obavljanje delatnosti od opiteg interesa za grad Beograd Sava Centar Beograd
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IA3BEIUTAJ O OCTAIOM PE3YNTAry
3a nepuoA oA 01.01.20t7. Ao 3L.t2.2017. ro4rue

- y xl4rbaAaMa Ar4Hapa -

fpyna paqyHar paqyH n()3)tqHJA AOn Hanouexa brcj
Haxoc

Texyta roAxma nperxoAHa roAxHa

1 2 3 4 5 6

A. HETO PE3YflTAT H3 NOC'IOBA}bA

r. HETO AOEHTAK (AOn 10e) 2001 144Q-8

rr. HETO ryELfTAK (AOn 1065) 2002 :ll8B5

E. OCTAnl.l CBEOEyXBATHI,I AOETTAK rutf
rYShTAK

a) Craaxe xoje xehe 6nrr peruracrQtxooaxe y
SxnaHcy ycnexa y 6ygyhru neprroAxma

330

l. npoMeHe peeanoprsaquje xeuareprjanne
HMoBuHe, HeKperHHHa, nocrpojerua x onpeMe

a) noeeharue peBanoph3aqhoHt4x p€epBh 2003

6) o.raroerue peBanoph3aqr4oHr4x pe3epBh 2004

331

2. Arryapcrn Ao6uqn nnu ry6ny no ocHoBy nnaHoBa
geQunrcarrx nphMatua

a) ao6rqr 2005

6) ry6hqr 2006 462

332

3. Ao6rqu nnu ry6nty no ocHoBy ynaraFba y

BnacHuqKe rHcTpyMeHTe KanhTana

a) Ao6rqn 2007

6) ry6rqra 2008

333

4. Ao6r,r.lu unu ry6ur1u no ocHoBy yAena y ocranoM
caeo6yxearxoN Ao6rrry unn ry6wxy nplrApyxeHr4x

ApyuraBa

a) Ao6rqr 2009

6) ry6nqr 2010

6) Craaxe roje xaxxagxo uory 6rrr
pernacrQrroBaxe y Elaaxcy ycnexa y
6yeytrr neproAxira

334

1. Ao6hqu unu ry6uun no ocHoBy npepaqyHa

Qnxaxcnjcxrx nreeurraja rHocrpaHor nocnoBalba

a) ao6mqr 201 1

6) ry6nqr 2012



llsxoc
fpyna pauyxa, paqyx n0314qxJA AOn Hanouexa broj

Teryha roAhHa llperxoAxa roArHa

1 2 3 4 5 6

2. Ao6r'rqh nnu ry6rlt.y oA t4HcrpyMeHara 3aulrhre
HeTO ynararba y HHocrpaHo nocnoBalse

a) ao6mqn 2013
335

6) ry6uqr 2014

3, Ao6rqr unnry6ugn no ocHoBy r4HcrpyMeHara

3auJTure prrrxa (xeqrxra) uoavator rora

a) ao6rttu 2015
336

6) ry6uqn 2016

4, Ao6urtu unn ry6ur1u no ocHoBy xaprraja o4
BpegHocrr4 pacnonoxhBr4x ra npo4ajy

a) Ao6nqn 20t7
337

6) ry6rqr 2018

r. ocrAn[ SPyTo cBEoEyxBATHl4 AOE]4TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
20t7) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 20t2 +
2014+20L6+2018)>0

2019

II. OCTAIIH 6PyTO CBEOEyXBATHil ryEITAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020
4e? 430

III. noPE3 HA OCTAnt4 CBEOSyXBATHI4 AO6I4TAK
Nnr ryErTAK nEPilOAA

2021

IV. HETO OCTM]4 CBEOEyXBATH!4 AOEHTAK (2019
- 2020 - 2021) > 0

2022

v. HETO OCTAnI CBEOEyXBATHil ryE[TAK (2020 -
2019+2021)>0

2023 (; 'I :,

B. YKyNAH HETO CBEOSYXBATHI,I PE3Y'TTAT
nEPloAA

I. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHh AO6T4TAK (2001 -

2002+2022-2023)>0
2024

1441fi(;

rr. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHn TEhTAK (2002 -

2001+2023-2022)>0
2025 i32'315

r. yKynAH HETO CBEOSyXBATHI,| AOE],|TAK
nnM W6rtrAK(2O27 + 2028) = AoIl 2024 2 0
rurr AOll 2025 > 0

2026

1. fl prnrcax eehnxcxr4r.l BnacH ilLlhMa KanuTara 2027

2, flprnncar BnacHuLluMa xojr xeraajy KoHrpony 2028

v I ft

M.n.AAHA

O6pasaq nponilcaH flpaaunxrxor.r o caApxr4Hr r Qopltr o6paraqa Quxaxorjcrcux u npeAy3erHxKe ("Orpr<6exr rnacHuK PC", 6p. 95l2OL4 n L44l2Ol4)

a rk

a



llonyruaBa npaBHo nrUe - npe4y3erHhK
Maruqxm 6poj 07O49285

Hasr.ra Javno preduze€e za obavljanje delatnosti od opiteg interesa za grad Beograd Sava Centar Beograd

Ceguure Seorpa4 (Hoan Eeorpag), Mnnexuja nonoerha 9

IA3BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KANIATA/IY
3a neproA oA 01.01.20t7. Ao 3t.L2.20t7. roAune

- y xl4rbaAaMa A[Hapa -

PeAxr

Spoj
onHc

KoMnoHeHTe Kanlrrala

AOn

30

AOn

31

AOn

3Z

OcHoBHx Kanxra,l Ynrcaxr a meynnallexr xanrr:t r Pe3epBe

1 2 3 4 5

1

lloqer nperxoAHe roArHe Ha AaH
01.01.

a) Ayrosx[ canAo paqyHa 4001 4019 4037

6) norpaxxra canAo par{yHa 4002 4641t) 4020 4038

2

HcnpaBxa xareprjanxo snarajrrx rpeuara lr
npoMeHa paqyHoBoAcTBeHrx no,lrTrKa

a) racnpaexe xa gyroaxoj crpaHr paqyHa 4003 4027 4039

6) t4cnpaare xa norpaxxoj crpaHh pa'{yHa 4004 4022 4040

3

Koprroeaxo n craue npeD(oAxe roArHe
xa Aax 01.01.

4005
a) roprroaanu AyroBHx canAo paqyHa (1a + 2a - 26)
>0 4023 4041

6) xopnroaanr norpaxHx canAo paqyHa (16 - 2a +
26)>0

4006 4il10 4024 4042

4

npoueHe y nperxoexoj FoAxHr

a) npomer ra gyroauoj crpaHu paqyHa 4007 4025 4043

6) npouer ua norpaxxoj crpaHr4 paqyHa 4008 4026 4044

5

Crane xa xpajy nperxoAxe roArxe 31.12.

a) AyroaHu canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4009 4027 4M5

6) norpaxHr canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4010 404IC
4028 4046

6

a

llcnpaera uareprjanxo rxarajxrx rpeuJara l,t

npoMeHa PaqyHoBoAcTEeHrx nonhThKa

a) ncnpaexe xa pyroaxoj crpaHn paqyHa 4011 4029 4047

6) racnpaexe na norpaxHoj crpaHh paqyHa 4012 4030 4M8

KoprroBax Ho cralbe reryhe roArHa Ha

eax 01.01.

a) xopnroaaru AyroBHx canAo paqyHa (5a + 6a - 66)
>0 4013 4031 4049

6) xoprroaaxra norpaxH[ canAo pai{yHa (56 - 5a +
66)>0 40L4 464r0

4032 4050

LUrQpa genarxocrra 8230 !nrs roooozzzr



PeArlr

6poj
onrc

AOn

30
a.ln

31

AOn

32

Ocxoaxn Kanhran Ynrcaxn a meynnaheu Kan[ran P€epBe

1 2 3 4 5

8

Ilpomexe yreryltoj roAxmx

a) npoNer Ha AyroBHoj crpaHr paqyHa 4015 4033 4051

6) npomer xa norpaxxoj crpaHh paqyHa 4016 4034 4052

9

Crape y reryhe roAlrHe
31.12.

a) Ayrosxr canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 40t7 4035 4053

6) norpaxur canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4018 .{ri410 4036 4054

Konnoxenre Kan[Tana



PEAXr

Epoj
onHc

Kounoxexre Kanrrana

AOn

35

AOn

O47 n237
AOn

34

fy6rrax Orxynnexe ooncrBeHe axqlje Hepacnope[exr Ao6rrax

I 2 6 7 8

1

noqerHo crabe nperxoAHe roA[He Ha AaH
o1.01.

a) AyroeHh canAo paqyHa 4055 638il7t 4073 4091

6) norpaxrr canAo par{yHa 4056 4074 4092

2

llcnpaexa xareprjanxo axarajxrx rpeuraKa E

npoMeHa PaqyHoBoAcTEeHrx norrltT]lKa

a) ncnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHil paqyHa 4057
5 7150 4075 4093

6) ucnpaaxe xa norpaxnoj crpaH[ paqyHa 4058 4076 4094

3

Koprroaaxo n cralbe nperxoAHe roAnHe
xa Aax 01.01.

a) xoprroeaxn AyroBHx canAo parryHa (la + 2a - 26)
>0 4059 69iii2I 4077 4095

6) xopuroeaxu norpaxHx carAo paqyHa (16 - 2a + 26)
>0 4060 4078 4096

4

Ilpouexe y nperxogxoj roArHr.

a) npouer xa 4yroexoj crpaHn paqyHa 4061
13',i885 4079 4097

6) npouer xa norpaxxoj crpaHn paqyHa 4062 4080 4098

5

Crarte xa rpajy nperxogxe rogrxe 31.12.

a) 4yroaxr ca4o pa'{yHa

(3a+4a-46)>0 4063 tilSmr 4081 4099

6) norpaxxr canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4064 4082 4100

6

llcnpaara rareprjanxo rxarajxrx rperuaKa r
npoileHa PaqyHoBoAcTBeHrx nonnTrKa

a) rcnpaaxe xa 4yroexoj crpaHr paqyHa 4065 4083 4101

6) rcnpaexe na norpaxxoj crpaHx paqyHa 4066 4084 4t02

7

Kopnroaam rHo crarbe rexyhe roAxHe Ha
gaH 01.01.

a) ropuroeaxn AyroBHx canAo pa'{yHa (5a + 5a - 66)
>0 4067

B23006
4085 4103

6) xopnroaaxu norpaxHr4 canAo paqyHa (56 - 6a + 66)
>0 4068 4086 4104



PeAmr

Epoj
onrc

Konnoxexre Kanrrana

AOn

35

AOn

O47 n 237

AOn

34

fy6trrax Orrynrtexe ooncrBeHe axqrje Hepacnope[exr Ao6nrax

1 2 6 7 8

I

nporeHe y rcxyhoj roAxHx

a) npouer xa 4yroexoj crpaHr paqyHa 4069 4087 4105

6) npouer xa norpaxxoj crpaHil paqyHa 4070 4088 4106 l1WLO

9

Crape yrexyhe roArHe
31.12.

a) Ayroaxn canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 4071
32800b

4089 4t07

6) norpaxuu canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4072 4090 4108 i44628



PeAxr

6poj
ont4c

Komnoxexre ocraror pe3ynrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

Peaanoprsaqxone perepBe Arryapcxn Ao6nqr trnn
ry6rqr

Ao6rqr rar ry6rgr no ocltoBy ynaralba y
BracHrqKe rHCTpyreHTe ranrTara

1 2 9 10 11

1

lloqerxo craEe nperxoAHe roArHe Ha AaH
01.01.

a) Ayroaxu canAo paqyHa 4109 4t27 4745

6) norpaxxu canao paqyHa 4110 4128 4L46

2

Hcnpaaxa narepnjanrxo srarajxnx
rpeuaKa x npomeHa paqyHoBoAcTBeHrx
no,l]lrl{ra

a) r.rcnpaexe na 4yroexoj crpaHu paqyHa 4LLL 4129 4t47

6) r,rcnpaaxe na norpaxxoj crpaHu paqyHa 4LL2 4130 4148

3

Koprrooaxo noqerro nperr(oAHe
roAxHe xa Aar O1.01.

a) xoprroeaxu AyroBHr4 GnAo paqyHa (1a + 2a -
26)>0 4rt3 413 I 4t49

6) xopuroaaxn norpaxHu @nAo pai{yHa (16 - 2a

+26)>0 4tL4 4L32 4150

4

llpouexe y nperxoAxoj roAlr]lt

a) npoMer na gyroexoj crpaHr paqyHa 4t75 4133 430 4151

6) npouer na norpaxxoj crpaHil paqyHa 4176 4734 4152

5

y npe'TxoAHe roAlHe

a) AyroBHr4 canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4Lt7 4135 43t)
4153

6) norpaxxn canAo pa'{yHa

(36-4a+46)>0 41 18 4136 4154

5

Itlcnpaara marepljanxo 3Haqair[x
rpeuaKa ]r nPoileHa pa{yHoroAcTBeHlx
no,l]lTl{Ka

a) ucnpaare xa 4yroaxoj crpaHh paqyHa 4tt9 4t37 4155

6) rcnpaaxe xa norpaxxoj crpaHr paqyHa 4120 4138 4156

7

Koprroeamo noqerro
roAxHe xa aax 01.01.

a) roprroeaxu AyroBHr4 canAo paqyHa (5a + 6a -
66)>0 4Lzt 4139

4'.34
4157

6) xopuroaaxu norpaxHx canAo paqyHa (56 - 6a

+66)>0 4L22 4140 4158



Pegxr

6poj
onhc

KoMnoxeHre (rcTanor peoylrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

PeBalopx3aqxoHe pesepEe Arryapcxr,r Ao6nttu nnn
ry6nqr

Ao6rur rar ry6nqx no (rcHooy ynaralba y
BrracHlrq!(e xHcrpyrelrTe KanrTana

1 2 9 10 11

8

Ilpouexe y rexyhoj roAxHh

a) nponer xa 4yroaxoj crpaHh paqyHa 4723 4t4l 4159

6) nponer xa norpaxxoj crpaHh paqyHa 4t24 4t42 4160

9

Cralte y rexyhe roAxHe
31.12.

a) ayroexn canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 4125 4t43
892

4t6t

6) norpaxxr canAo pai{yHa

(76-8a+86)>0 4t26 4t44 4162

9(i.:



PeAxl

6poj
onuc

Kornorexre ocralor pe3ynrara

AOn

333

AOn

334 r 335

AOn

336

Ao6nqr nnr ry6rqr no ocxoBy
yAera y ocrarolt Ao6rrry rurr

ry6mry nprApyreltxx ApyuraBa

Ao6rqr nnn ry6nqn no oclroBy
xH(rcTpaHor nocnoBaba r
npepaqyra Qnxaxcrjcxrx

reoeurraJa

Ao6rqr rar ry6nqr no ocltoBy
xeuxHra HoBqaHor Toxa

1 2 t2 13 L4

1

Jloi{erxo oAHe roAhHe
xa gax 0

a) 4yroaxr canAo paqyHa 4163 4181 4199

6) norpaxxn canAo pa'ryHa 4164 4182 4200

2

Hcnpaoxa rareprjanxo ualajxrx
rpeuJaKa h npoMeHa
paqyHoBoAcrBeHxx .nor ]lrr xa

a) ncnpaexe Ha AyrosHoj crpaHh paqyHa 4165 4183 420t

6) rcnpaaxe xa norpaxxoj crpaxr
paqyHa

4166 4184 4202

3

Koprroeano nor{erHo crarte
He roAxxe Ha AaH 01.01.

a) xopraroaaxra AyroBHx canAo paqyHa

(la+2a-26)>0 4t67 4185 4203

6) xopuroaaxn norpaxHr canAo paqyHa

(16-2a+26)>0 4168 4186 4204

4

Ilponexe y nperxoaxoj
roAxHx

a) npouer xa pyroexoj crpaHh paqyHa 4169 4r87 4205

6) npouer xa norpaxxoj crpaHh paqyHa 4t70 4r88 4206

5

y npeTxoAHe roAxHe

a) gyroaur @nAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4L7t 4189 4207

6) norpaxxn canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4t72 4190 4208

6

hcnpaora rareprjanxo 3Haqajmxx
rpeuJaKa1{ nPoHeHa

PaqyHoEoACTEeHrX norrTr Ka

a) rcnpaaxe xa gyroenoj crpaHH pai{yHa 4t73 4191 4209

6) rcnpaaxe ua norpaxxoj crpanu
paqyHa

4t74 4192 4210

7

Kopnrooaxo noqerHo llyne
roAnxe xa eax 01.01. 'f

a) roprroaauu AyroBHx canAo paqyHa

(5a+6a-66)>0 4t75 4t93 42tL

6) xoprroaaxn norpaxHu canAo par{yHa

(56-6a+66)>0 4t75 4L94 42t2

t



a

a

PeAHtr

6poj
onHc

Kornoxerre ocraror peSyrrrara

AOn

333

AOn

334n335

AOn

336

Ao6rqr wn tydan1u no ocHoEy
yAera y (rcraroM go6rrry rnr

ry6rrtry nprApyr(enlrx ApyuraEa

Ao6rqr nnn n16nt1n no oclroBy
xHocTpaHor nocnoBalba r
npepaqyxa Qrmaxcrjcxrx

[3BeUTara

Ao6rqx mn ry6rqr no ocxoBy

1 2 L2 13 t4

8

npoueHe y rexyltoj roArHx

a) npouer xa 4yroaxoj crpaHr paqyHa 4t77 4195 42t3

6) npouer Ha norpaxHoj crpaHu par{yHa 4t78 4196 4214

9

Crare reryhe roAxHe
31.12.

a) Ayrosxn canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 4179 4L97 4215

6) norpaxxu canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4180 4198 42t6



t

G Pe

Alrx

6poj
on],lc

Kor,r no xexre ocralor pe3ynrara

AOn
Yxynax Kanrran [E(pee 16 xon 3

Ao Kon 15) - E(pea 1a Kon 3 go ron
15)l > 0

AOn
l'y5nrax xgHag Kanrrara [I(peg
la xon 3 Ao ron 15) - f(pe4 f6

xon 3 Ao ron 15)l > OAOn

337

Ao6rqlr nan ry6rqn no ooroey XOB
pacnonoruExx sa npogajy

1 2 15 15 L7

1

Jloqerxo rxoAHe roArxe
Ha AaH 0

a) AyroBHr4 canAo paqyHa 42t7

4235 4244 592S5r
6) norpaxxr canAo paqyHa 4218

2

llcn paara xar,epljaaxo exarajxrx
rPeuaRa ]t nPoHeHa

PaqyHoBoAcTBeH rx nor}fT]t]Gt

a) xcnpaBKe xa 4yroexoj crpaHx paqyHa 4219

4236 4245 {f l En6) ucnpaare xa norpaxxoj crpaxr
pa'{yHa

4220

3

Koprroaaxo noqerxo crarue
He roAxHe xa Aax 01.01.

a) xopuroearn AyroBHx canAo paqyHa

(1a+2a-26)>0 4227

4237 4246 6C9711
6) ropuroaaxr norpaxHx canAo paqyHa

(16-2a+26)>0 4222

4

Ilpomexe y nperxogxoj
roAIHh

a) npouer xa pyroaxoj crpaHh pa'{yHa 4223 4238

4247 1323ls
6) npoNer xa norpaxxoj crpaHr4 paqyHa 4224

5

Crarte xa- nperrxoAHe roAlHe
s,..rz. tl

a) AyroBHx cnAo pai{yHa

(3a+4a-46)>0 4225

4239 4248 78212tr
6) norpaxxn canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4226

6

hcnpaexa rareprjanxo 3raqaixlrx
rpeuara x nporaeHa
paqyHoBoAcTBeHrx nonrT[Ka

a) rcnpaexe xa gyroaxoj crpaHu paqyHa 4227

4240 4249
6) norpaexe xa norpaxxoj crparra
pa'{yHa

4228

7

Kopxloeaxo noqerHo
roAxxe ra Aax 01.01.

eKyhe

a) xoprroaaxr AyroBHH canAo par{yHa

(5a+6a-66)>0 4229

4241 4250 782025
6) xoprroeann norpaxHh canAo paqyHa

(56-6a+66)>0 4230



C

I

Konnoxexre ocranor pe3ynrara

337

Pe

Alrx

6poj
onHc

AOn
Ao6rqr wv ty6nqn no ocxoey XOB

pacnonoxrBxx 3a npoAary

AOn
Yrynax !(anrran tE(peA 16 xon 3

Ao xon 15) - I(peg la xon 3 Ao xon
ls)l > o

AOn
fy6rrax r3HaA Kanrrara [I(pee
1a Kon 3 ao ron 15) - I(peg 16

ron 3 go ron 15)l 
= 

O

1 2 15 16 L7

llpomexe y reryhoj roAxH,

a) npomer xa pyroaHoj crpaHh paqyHa 4237

4251 i44L6b

8

6) npouer xa norpaxxoj crpaHx paqyHa 4232

4242

Cratte
31.12.

y rexyhe roAxHe

a) qyroaxn canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 4233

4252 ol7$ti0

9

6) norpaxxr canAo pa'{yHa

(76-8a+86)>0 4234

4243

AaHa rHe

t1"r4.-/-
o
i;.fi

/i

I
O6pasaq nponhcaH flpaarnxrrou o caApxhHrl r QopNn o6paaaqa 3aApyre 14 npely3erHhKe ("Orpr<6enu rnacHlrK rc", 6p. 95120L4

a tt t



IlonyFbaBa npaBHo flr4Lle - npe4y3erHrK
Marnqnn 6poj 07049285 [J.JxQpa qenaft ocrr 8230 nhE 100002723

Haahe Javno preduzede za obavljanje delatnosti od op5teg interesa za grad Beograd Sava Centar Beograd

Ce4uure Eeorpag (Hoer EeorpaA), Mnnexrnja flonoarlta 9

IA3B E I.IITAJ O TO KO BIAMA TOTO B IAHE
3a nephoA oA 01.01.20t7. Ao 31.t2.20L7. roAune

- Y xwbaAaMa ArHapa -

Iloerqrja

1

AOn

hrxoc

Teryha roArHa nperxoAHa roAxHa

2 3 4

A. TOKOBH TOTOB].IHE H3 NOC'IOBH],IX AIC}IBHOCTH

3001 6163-o4 567656
I. llprnuau roroBrHe ru! nocltoBHrx aKrhBHocrh (1 Ao 3)

1. l-lpo4aja h npuMrbeH[ aBaHcH 3002
4t171122 4160w

2. llpnuruexe KaMare 13 nocnoBHhx aKTr4BHocrh 3003 1t 506

3. Ogrann npnnnln H3 pe4loBHor nocnoBaba 3004 14$361 131130

II. O4nnar roroBhHe h3 nocnoBHxx aKrhBHocn4 (1 ao 5) 3005 618933 60r057

1. l4cnrare 4o6aaruavuua H AarH aBaHch 3006 {486i0 i9 /4"1_\

2. 3apa4e, HaKHaAe 3apaAa u ocranu nrqHr4 pacxoAh 3007 133779 i.46175

3. flnahese xauare 3008 2753 13635

4. l-lopes xa go6urax 3009

5. Ogher no ocHoBy ocranrx jaBHhx nphxoAa 3010 .1379i 4?,{i1:)

III. Hero nprnxB roroBhHe x3 nocrooHhx aKrhBHocrh (I-II) 301 1

IV. Hero oMhB roroBuHe h3 nocnoBHhx arruaxocrra (II-I) 3012 2539 33401

E. TOKOBH TOTOB]4HE h3 AKTHBHOCTH UHBECT]4PATbA

3013 0 2432s
L npunnen roroBHHe h3 aKTrBHocnt xHBecruparba (1 ao 5)

1. npoAaja axqrja r yAena (xero nprnrar) 3014 (

2. llpo4aja xeuarepmjanne hMosrHe/ HeKperHuHa, nocrpojersa, onpeMe u
6lronouxux cpe4craBa

3. Ocranr Qunaxcrjcrr nnacMaH[ (uero npunran)

3015

243253016

4. flpr,ruruene KaMare h3 aKTxBHocrr llHBecrrparua 3017

5. flpnmruene AhBuAeHAe 3018

II. Oanheh roroohHe h3 aKTilBHocrr4 r4HBecrhparua (1 ao 3)

1. Kynoarna arqrja n yAena (uero opnuer)

3019 52tl 16

3020

2, Kynoanna xeuareprjanxe HMoBllHe, HeKperHhHa, nocrpojerua, onpeMe h
6uonou.rxr.rx cpelcraBa

302 1 f,1Q 4tt

3. Ocranr $uxaxcrjcrr,r nracMaHh (xero o4nnau) 3022

III. Hero npr4nrB roroBr4He ta3 aKrt,rBHocru rxeecrrparea (I-lI) 3023 L'l I /:,

IV. Hero o4nrB roroBhHe r43 aKrhBHocrlr tnaecruparua (II-I) 3024 52.9



hrroc
lloanqnja AOn

Teryha roAlrHa nperxoAt{a FoA[Ha

1 2 3 4

B. TOKOB}I TOTOBI,THE H3 AI(TI,IBHOCTI,I OhHAHCI4PA}bA

I. flprnren roroBr4He t,t3 aKruBHocru Quxatroaparca (1 ao 5)

3025
a 2316

1. Ysehabe ocHoBHor Kanrrana 3026

2, fiyropovru KpeAxr4 (xero npranuen) 3027

3, Kparxopo,rxx KpeAhrH (xero npunrer) 3028
2.318

4, Ocrane AyropoqHe o6agee 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aeeae 3030

II. O4nrar roroohHe H3 aKn4BHocrh Qnxaxoaparua (1 no 6) 3031 27)_\ 656

1. Orryn concrBeHrx arqnja r y4ena 3032

2. flyropovnr KpeAxrH (ognher) 3033

3. Kparxopovxr.r Kpe4hrlr (o4nuau) 3034 s00

4, Ocrane o6asee (oanuah) 3035 ?2?5 t)56

5. @rnancrjcu nrrrarr 3036 )

5. 14cnaahexe AhBhAeHAe 3037

III. Hero nphnhB roroBhHe ta3 aKrrBHocrr.r Qrnaxcrparua (I-II) 3038 tOr0

IV. Hero oMr4B roroBr4He u3 aKrxBHocrr Qrxaxcupasa (II-I) 3039
27 2_5

594J9',/r. CBErA nPl,mnB TOTOBHHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 6L(t)94

A. CBErA Oa,nrB ToToBHHE (3005 + 3019 + 3031) 60r7593041 622186

3042E. HETO nP}ln],tB TOTOBHHE (3040 - 3041)

74b?_E. HETO OA,|]{B rOTOB]iHE (3041 - 3040) 3043 5792

z$bQ)l(. TOTOB}IHA HA NOqETKY O6PA'{YHCKOT NEP]4OAA 3044 172.2t)

r66
3. nO3llTl,tBHE KyPCHE PA3rll,lKE nO OCHOBy nPEPAqyHA
TOTOBl.IHE

3045

r -16

]1. HETATUBHE KYPCHE PA3NIKE NO OCHOBY NPEPAT{YHA
TOTOBHHE

3046
14

17228

J. TOTOBI,THA HA KPA'Y OEPAI{YHCKOT NEPXOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3045)
3047 t1402

,,ifg=:H

AaHa roAhHe

c

MN

v

/
O6paraq nponhcaH llpaennuurou o caApxr4Hh h QopMr4 o6pa3aqa Qrxaxo.rjcxrx 3aApyre 14 npe4y3erHxKe ("orp<6exr rnacHr4KPC", 6p. 9512014 t4412014)

fr
a 6o,
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ЈП „САВА ЦЕНТАР“ БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2017. године 

2 

 

 
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Настанак и развој - ЈП „Сава Центар„ Београд (у даљем тексту „Предузеће“) је основано je 
Одлуком Скупштине града Београда бр.023.1233/74-10-1 од 10.04.1974. године. У Регистар 
Окружног привредног суда предузеће је први пут уписано 24.јуна 1977 године као САВА 
ЦЕНТАР - РО за конгресне и културно уметничке делатности. Предузећу је тада Град Београд 
дао на коришћење јединствен грађевински комплекс, а на основу Уговора бр. 463-370 од 
19.04.1982. год. о регулисању међусобних односа поводом поверавања на управљање и 
коришћење објеката САВА ЦЕНТАР. 
 
У складу са Законом о предузећима, Предузеће се 1990. године организује као друштвено 
предузеће у области културе, за обављање конгресних и културно-уметничких делатности. 
Тако Предузеће све до краја 2001. године послује под називом САВА ЦЕНТАР, Предузеће за 
конгресне и културно-уметничке делатности, Нови Београд. 
 
У међувремену, одлуком Владе Републике Србије и Скупштине града Београда, више пута је  
мењан оснивач Предузећа. Коначно, Решењем Града Београда бр. 6.555/01 од 28.12.2001. 
године оснива се Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд, САВА ЦЕНТАР. На основу овог Решења у Регистру Трговинског суда у Београду под 
бројем IX Fi 2510 од 01.03.2002. године извршен је упис промене облика предузећа, 
усклађивање са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса, Законом о предузећима и Законом о класификацији делатности и о регистру 
јединица разврставања. 
 
Фирма и седиште - Јавно предузеће САВА ЦЕНТАР, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9 је 
уписано у судски Регистар Трговинског суда у Београду, под регистарским бројем 
XII.Fi.4353/03 и регистарским улошком бр. 1-1718-00. Предузеће послује са скраћеним 
називом: Ј.П. САВА ЦЕНТАР, Београд. 
 
Јавно предузеће “Сава Центар” је регистровано у Агенцији за привредне ретистре у Регистар 
привредних субјеката од априла 2006. године. Решењем Заменика градоначелника града 
Београда број 463-3324/12-Г-01 од 18.07.2012.године дат нам је на коришћење  на период 
од 20 година без накнаде објекат.  

 

Матични број Друштва је 07049285, а порески идентификациони број 100002723. 
 
Основна делатност: Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, 
културно-уметничку и конгресну делатност, са претежном делатношћу 82.30 – организација 
састанака и сајмова. Поред горе наведене делатности Предузеће може да обавља и другу 
делатност, уз  сагласност Оснивача – град Београд и то друге уметничке делатности у оквиру 
извођачке делатности. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
 Основе за састављање финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Предузећа су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачуноводственим прописима који се 
примењују у Републици Србији. Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о 
рачуноводству  разврстано у мало правно лице. Посечан број запослених је 106 радника. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
 Основе за састављање финансијских извештаја (наставак)  

 

На основу важећих рачуноводствених прописа, мала и средња правна лица у Републици 
Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева примену Међународних стандарда финансијског извештавања за мала и 
средња правна лица („МСФИ за МСП“). У пословним књигама ЈП Сава Центар Биланс стања 
на дан 31 децембра 2014 године представља почетни биланс стања у складу са МСФИ за 
МСП, а датум преласка на примену МСФИ за МСП је 1. Јануар 2013 године. Извршено је 
прекњижавање са старих на нове рачуне Контног оквира. 
 
Превод МСФИ за МСП, издатих од стране Одбора за међународне рачуноводствене 
стандарде, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику РС 
(бр. 117/2013).  
 
Презентација финансијских извештаја 
 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица 
и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 2/2010, 101/2012, 118/2012, 
3/2014, 95/2014 и 144/2014). 
 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 

Рачуноводствени метод 
 
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим 
уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним 
рачуноводственим политикама. 
 
Начело сталности пословања 

 
 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања. 

 

На дан финансијских извештаја за 2017 годину исказане су краткорочне обавезе које су веће 
од обртне имовине и износу од 659.452 хиљада динара, губитак изнад висине капитала у 
износу од  637.860  хиљада динара. У текућој години исказан је добитак у износу 144.628  
хиљада динара. Такво стање указује да постоји битна неизвесност која може да изазове 
значајну сумњу у погледу могућности Предузећа да настави пословање по начелу сталности 
правног лица. Међутим очекивања руководства су да ће се одржати сталност пословања уз 
подршку Оснивача. У 2017 години Оснивач је  предузео мере за несметано даље пословање 
предузећа, доношењем  Закњучка бр.3-889/17-Ц којим су отписане обавезе предузећа са 
припадајућим каматама према ЈКП Београдске електране, ЈКП Градска чистоћа и ЈКП 
Београдски водовод и канализација у укупном износу од  380.833 хиљада динара.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Начело сталности пословања (наставак)  
 
Оснивач – Скупштина града Београда 15 децембра 2017 године  објавила је  јавни позив за 
подношење пријава ради оснивања заједничког привредног друштва, ради реконструкције 
и управљања конгресним центром. Шифра позива ЗПД1/17. 
 
Упоредни подаци 

 
Одређени подаци за 2015 и 2016. годину кориговани су да би се, сходно стандардима, 
извршило приказивање конзистентно са подацима за 2017. годину. 
 
У табелама које следе приказане су корекције које су извршене у билансима на дан 
31.12.2016. године као и на дан  1.1.2016. године:  
 

               БИЛАНС СТАЊА 
 

  
2016. 

 
2015. 

АКТИВА 
    Обртна имовина 

    Повећање потраживања из специфичних  
послова 

 
39.905 

 
38.918 

Смањење готовине и готовинских 
еквиваленти 

 
(39.905) 

 
(38.918) 

  
- 

 
- 

      
УКУПНА АКТИВА 

 
- 

 
- 

      
ПАСИВА 

    Капитал 
    Повећање акумулираног губитка 
 

(92.632) 
 

(57.151) 
Повећање нереализованих губитака по основу 
ХоВ и других компонети осталог свеобухватног 
резултата  

 
(430) 

 
- 

  
(93.062) 

 
(57.151) 

Дугорочна резервисања и обавезе 
    Повећање дугорочних резервисања 
 

18.505 
 

21.310 

  
 

18.505 
 

21.310 
      
Краткорочне обавезе 

    Повећање осталих краткорочних обавеза  
 

74.557 
 

35.841 

  
74.557 

 
35.841 

      
УКУПНА ПАСИВА 

 
- 

 
- 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 

 
Упоредни подаци (наставак) 

 
               БИЛАНС УСПЕХА 

    
2016. 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
    Смањење трошкова зарада и осталих личних  

Расхода 
   

(979) 
Повећање трошкови дугорочних  
резервисања 

   
927 

     ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  
   

(52) 

     Повећање финансијских расхода 
   

38.717 
Повећање осталих прихода 

   
3.182 

     ПОВЕЂАЊЕ ГУБИТАКА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
   

35.483 

     Порез на добитак 
   

- 

     ПОВЕЂАЊЕ  НЕТО ГУБИТКА 
   

35.483 

 
Начело материјалности - Материјално значајном грешком сматра се грешка која у 
појединачном износу или кумулативном износу са осталим грешкама износи више од 2% 
укупног прихода.  
 
Накнадно установљене грашке које нису материјално значајне исправљају се на терет 
расхода односно прихода текућег периода у коме су идентификоване.  
 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

Нематеријална имовина 
 
Као нематеријална улагања признају се и подлежу амортизацији нематеријална улагања 
која испуњавају услове прописане Одељком 18 – нематеријална имовина осим goodwill-а, 
имају корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна вредност у време 
набавке улагања је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 
 
Уколико нематеријално улагање не испуњава услове из става 1. признаје се на терет 
расхода периода у ком је настало. 
 
Нематеријална имовина се иницијално признаје по набавној вредности. Накнадно 
вредновање нематеријалне имовине врши се по набавној вредности умањеној за исправку 
вредности по основу амортизације и евентуалне губитке по основу умањења вредности.   
 
Амортизација се обрачунава на набавну вредност, применом пропорционалног метода.  
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  
 

Нематеријална имовина 
 
Примењене стопе амортизације на нематеријалну имовину су следеће: 
 

Патенти и лиценце 12% - 20% 
Остала нематеријална улагања 1,29% - 20% 

 
 
Некретнине, постројења и опрема 
 
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која Предузеће  држи за 
пружање услуга, за изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе, а у вези са 
којима се очекују будуће економске користи у периоду дужем од једног обрачунског 
периода и чија је појединачна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде у 
Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за 
послове статистике. 
 
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно 
по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини 
фактурна вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу 
ових средстава у стање функционалне приправности. 
 
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема вреднују се по набавној 
вредности умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за 
евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.  
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне 
методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 
 

Рачунарска опрема 7,81%-20% 
Путнички аутомобили                 2,62%-15,50% 
Намештај 4,97% - 20% 
Аудио визуелна техника                  1,09% - 18% 
Tелефони 7%-17,67% 
Телевизори 12,5%  - 14,3% 
Угоститељска опрема                       1,09% - 18% 

 
Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу.  
 
Корисни век трајања некрентине, постројења и опреме преиспитује се периодично и ако су 
очекивања заснована на новим проценама значајно различита од претходних, обрачун 
трошкова амортизације за текући и будући период се коригује.  
 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или 
отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене 
вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  
 
Инвестиционе некретнине 
 
Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Предузеће издаје у закуп или држи 
ради увећања вредности капитала. 
 
Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној 
вредности или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све 
трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне 
приправности. 
 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности, коју 
годишње утврђују екстерни проценитељи. Фер вредност се заснива на ценама понуде на 
активном тржишту коригованим, уколико је неопходно, за специфичности средства. 
Промене у фер вредностима инвестиционих некретнина се евидентирају у билансу успеха 
као део осталих прихода, односно осталих расхода. 
 
Умањење вредности имовине 

 
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је 
дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације 
постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални 
губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво 
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови 
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која 
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за 
то средство.  

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру осталог свеобухватног резултата. 
 
Залихе 
 
Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине сви 
трошкови набавке за довођење залиха на њихово садашње место и стање. Трошови 
набавке залиха обухватају куповну цену, увозне дажбине и друге обавезе, трошкове 
превоза манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати 
набавци. Попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова 
набавке. 
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  
 
Финансијски инструмeнти 
 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, 
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер 
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и 
потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су 
средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава 
приликом иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 
остале финансијске обавезе. 
 
Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност 
финансијског средства или финансијске обавезе. Приходи се признају на бази ефективне 
камате за дужничке инструменте, изузев за оне који су исказани по фер вредности кроз 
биланс успеха. 
 
Потраживања по основу продаје 
 
Потраживања по основу продаје процењује се по номиналној вредности умањеној за 
процењени износ ненаплативних потраживања. У складу са прописима о рачуноводству а 
на основу Правилника о рачуноводству Ј.П. Сава Центар, вршена је исправка вредности 
доспелих потраживања која нису наплаћена. Потраживање се индиректно коригује на терет 
расхода, а директо само ако је немогућност наплате извесна и документована (стечај, 
ликвидација, гашење предузећа, смрт лица…). Ризик наплате сваког појединачног 
потраживања процењује Комисија за попис потраживања са стањем на дан 31.12. текуће 
године. Исправке вредности појединачних потраживања од лица према којима 
истовремено имамо и обавезу, исправка је вршена за износ који прелази обавезу.   
 
Комисија се у раду руководи законском регулативом. Сва потраживања у земљи старија од 
60 дана стављају се на исправку,као  и ино-потраживања старија од 90 дана. Једини 
изузетак је у потраживању од закупа пословног простора где се комитенти стављају на 
исправку после 121 дана (закупци имају уплаћени  двомесечни   депозит од 61 дан, па 
простим збиром 60  дана законске регулативе и 61 дана депозита долази се до 121 дана). 
Уколико је евидентан ризик наплате потраживања код закупа, укупно потраживање се 
индиректно коригује на терет расхода, о чему одлучује Комисија  на основу релевантне 
документације. Потраживања која су стављена на исправку а нису тужена, по процени се 
утужују.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  
 
Финансијски инструмeнти (наставак) 
 
Потраживања по основу продаје (наставак) 
 
Дугогодишњи комитенти који имају проблема са ликвидношћу, потписују Протокол о 
начину измирења дуга и због тога се не стављају на исправку вредности.  
 
Краткорочни финансијски пласмани 
 
Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне 
пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно од 
дана биланса.  
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће 
лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности. 
 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  по 
фер вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције. 
 
Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 
 
Резервисања 
 
Резервисања се признају и врше када предузеће има садашњу обавезу (законску или 
уговорену), која је резултат прошлих догађаја, и када је вероватно да ће одлив ресурса који 
стварају економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе 
може поуздано проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке. 
Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену 
дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне 
специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање.  
  
Порез на добитак  
 
Текући порез 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 
применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 
предузећа. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 
званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима 
о опорезивању Републике Србије.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  
 
Порез на добитак (наставак) 
 
Текући порез (наставак) 
 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити 
као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 
текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских 
периода, али не дуже од 5 година. 
 
Одложени порез 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза 
према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене 
вредности средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске 
основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се 
признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају 
у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење 
одбитних привремених разлика. 
              
Примања запослених 
 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Предузеће јe у oбавeзи да 
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст 
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима 
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Предузеће  јe, 
такoђe, oбавeзно да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe 
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.  
 
Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 
овим основама. 
 
Отпремнине 
 
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Предузеће има обавезу да 
запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде 
остварене у Београду према последњем објављеном податку Републичког органа за 
стастику. Предузеће је извршило  процену садашње вредности ове обавезе и формирало 
резервисање по том основу.  
 
Јубиларне награде 
 
Пoрeд тoга, Предузеће јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 15,20,25, 30,35 и 
40 гoдина нeпрeкиднoг рада у Предузећу. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса 
прoсeчнe мeсeчнe зарадe  у  предузећу, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и 
то у распoну oд 50% дo 110% основне зарадe. Предузеће је извршило  процену садашње 
вредности ове обавезе и формирало резервисање по том основу. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  
 
Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до 
краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки 
однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене 
надокнаде или потраживања. 
 
Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан билансирања. 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
Државна давања 
 
Према параграфу 24.4 MSFI зa MSP давања која намећу примаоцу услове у вези са 
одређеним будућим резултатима се признају као приход само када се испуне услови у вези 
са резултатима. Државна давања добијена пре испуњавања критеријума признавања се 
признају као обавеза и исказују у корист рачуна 495 – одложени приходи и примљене 
донације. 
 
Давања која не намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима се 
признају као приход приликом признавања потраживања по основу давања. 
 
Прерачунавање стране валуте 
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха.  
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа да врши процене и 
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима 
пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских 
извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.  
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту:  
 
Корисни век некретнина, постројења и опреме 
 
Предузеће процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају 
сваке пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је 
заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним 
технолошким напретком и променама економских и индустријских фактора.  
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама предузећа се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, 
промене рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално 
значајан ефекат на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на 
износ амортизације текућег обрачунског периода.   
 
Умањење вредности имовине 
 
На дан биланса стања, Предузеће врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности 
неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске 
токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. 
Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних 
токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
 
Исправка вредности потраживања  
 
Исправка  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања  је  извршена  на  основу 
процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена 
руководства  је  заснована  на  старосној  анализи  потраживања  од  купаца,  историјским 
отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово 
укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. 
Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце 
могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних 
потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима. 
 
Дугогодишњи комитенти који имају проблема са ликвидношћу, потписују Протокол о 
начину измирења дуга и због тога се не стављају на исправку вредности. За извештајну 
годину потписан је Протокол са дугогодишњим корисником пословног простора GARAGE 
232 који је у 2016 години имао одређене финансијске проблеме, а с обзиром да је у ранијем 
периоду редовно измиривао своје обавезе, сматрано је да је оправдано да му се омогући 
плаћање дуга у више рата.  Протокол са GARAGE 232  је  потписан 24.01.2018 године на 
износ 263.946,26 динара.  
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 
Одложена пореска средства  
 
Признавање одложених пореских средстава има основа само ако ће у будућности бити 
расположива опорезива добит за чије умањење се могу искористи одложена пореска 
средства. Предузеће  послује  са губитком дужи низ година тако да се процењује да 
Предузеће  неће бити у могућности да искористи одложена пореска средства  без обзира 
што се ове године очекује позитиван резултат.  
 
 

5.   НЕКРЕТНИНЕ,  ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

у хиљадама РСД 
    

 
Oпрeма 

 Аванси и 
средства у 
припреми 

  
 

Укупно  

        
Набавна вредност                                
1. јануар 2016. године                                                                                                                                      298.734  1.117  299.851 

Набавкe у тoку гoдинe   131  -  131 
Процена   (6.005)  (67)  (6.072) 
Отуђења и расходовања   (2.510)  -  (2.510) 

31. децембар 2016. године   290.350  1.050  291.400 

        
1. јануар 2017. године   290,350  1.050  291.400 
Набавкe у тoку гoдинe   528  11  539 
Отуђења и расходовања   (1.700)  -  (1.700) 

31. децембар 2017. године   289.178  1.061  290.239 

        
Исправка врeднoсти         
1. јануар 2016. године   270.470  -  270.470 
Амортизација   9.718  -  9.718 
Процена   (30.452)  -  (30.452) 
Отуђења и расходовања   (2.393)  -  (2.393) 

31. децембар 2016. године   247,343  -  247,343 

        
1. јануар 2017. године   247.343  -  247.343 
Амортизација   8.671  -  8.671 
Отуђења и расходовања   (1.631)  -  (1.631) 

31. децембар 2017. године   254.383  -  254.383 

        
Садашња врeднoст         
31. децембар 2017. године    34.795  1.061  35.856 

31. децембар 2016. године   43.007  1.050  44.057 
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6. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Набавна (ревалоризована) вредност     
Стање на почетку године  3.991  3.931 
Набавкe у тoку гoдинe  -  - 
Процена вредности  (162)  60 
Преноси  -  - 
Отуђења и расходовања  -  - 

Стање на крају године  3.829  3.991 
     
Исправка врeднoсти      
Стање на почетку године  -  - 
Амoртизација   -  - 
Процена вредности  -  - 
Преноси  -  - 
Отуђења и расходовања  -  - 
Стање на крају године  -  - 
     
Садашња вредност  3.829  3.991 

 
 
Извршена је процена тржишне вредности објекта – стана,  површине 33,32 м2 у насељу 
Борча – Греда у улици Дринске дивизије бр.10 које је предузеће дало у закуп, на дан 
31.12.2017 године. Процена је извршена од стране независног проценитеља, привредног 
друштва Lider Internacional Arena doo из Београда,  Садашња вредност на дан 31. децембра 
2017. године износи 3.829 хиљада РСД (2016. године – 3.991 хиљада РСД). 

 
 

7. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Материјал  3.922  2.862 
Резервни делови  496  497 
Роба на баровима (угоститељство)  916  918 
Плаћени аванси за залихe   72  1860 

     
Mинус: исправка вредности  -  - 

     
  5.406  6.137 
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8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Купци у земљи  47.480  48.028 
Купци у иностранству  659  497 

     
Минус: исправка вредности  -27.614  -22.185 

     
  20.525  26.340 

 
У складу са пословном политиком пословање Предузећа  има значајније учешће на 
домаћем тржишту. Пружање услуга за одржавање културних програма и конгресних 
скупова  као и угоститељских услуга подразумева авансну уплату. За коришћење закупа 
пословног простора захтева се уплата двомесечног депозита у висини закупа пре уласка у 
простор. 
 
Промене на исправци вредности потраживања за 2017. и 2016. годину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Стање на почетку године  22.185  27.096 
Нове исправке у току године  9.218  5.072 
Наплата претходно исправљених потраживања  -625  -1.895 
Отпис-искњижавање    -3.164  -8.088 

     

Стање на крају године  27.614  22.185 

 
Након усвајања Извештаја о попису: 
 
- закупцу  Гама са којим  се води судски спор,  фактурисана је накнада штете по основу 
коришћења простора у износу од 2.638  хиљада динара и у истом износу стављен је на 
исправку. 
 

 -  наплаћена су следећа исправљена потраживања по Изтвештају о попису: 
 

 у хиљадама РСД 
 

Master time             1.991 
Битеф театар               170 
Унија пекара                  50 

    2.211 
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9. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 
 

у хиљадама РСД 
   

2017. 
 Кориговано 

2016. 

 
Остала потраживања из специфичних послова  48.080  39.905 
     
  48.080  39.905 

 
На конту Остала потраживања из специфичних послова исказана је вредност улазница 
пуштених  у продају за манифестације. 
 

 

10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  
 

у хиљадама РСД 
   

2017. 
 Кориговано 

2016. 

 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти  140  52 
Текући рачуни  8.596  7.663 
Благајна  313  0 
Девизни рачуни  2.352  9.432 
Остала новчана средства  1  81 

     
  11.402  17.228 

 
 
11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Унапред плаћени трошкови  4.490  3.380 

     
  4.490  3.380 

 
 

12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2017. године у износу од 46.410 
хиљада РСД (2016. године –46.410  хиљада РСД) чини: 
 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Државни капитал          44.931           44.931 
Остали капитал            1.479            1.479 

    
 46,410  46,410 
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13. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Нераспоређени добитак ранијих година -  - 
Нераспоређени добитак текуће године 144.628  - 

    
 144.628  - 

 
14. ГУБИТАК 

 

у хиљадама РСД 
  

2017. 
 Кориговано 

2016. 

 
Губитак ранијих година 828.006             696.121 
 Текући губитак -  131.885 

    
        828.006         828.006 

 
Губитак ранијих година за 2015. годину је коригован – увећан у износу од 57,151 хиљада 
динара и односи се на обрачунате камате за порез на имовину и дугорочна резервисања за 
отпремнине и јубиларне награде запослених. По истом основу је коригован и губитак текуће 
године за 2016. годину – увећан у износу од 35.483 хиљаде динара.  
 
 

15. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 
 У 2017 години  Друштво је извршило  резервисања  за отпремнине  по основу одласка у 
пензију и  јубиларне награде. Поступак резервисања подразумева сагледавање стања по 
овом основу у претходне три године (2015-2017) године  и у складу са тим  је  извршен 
обрачун за наведене године. За 2015 годину резервисано је  за  отпренине 9.082 хиљ. дин а    
за јубиларне награде 12.227 хиљ.дин. 
 

у хиљадама РСД 
  

2017. 
 Кориговано 

2016. 

 
Резервисања за отпремнине 9.269  8.955 
Резервисања за јубиларне награде 10.930  9.550 

    
          20.199  18.505 
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15.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (НАСТАВАК) 
 

Промене на резервисањима у 2017. години приказане су у наредној табели: 
 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Стање на почетку године                                                                                         8,955  9,550 
Нова резервисања у току године                                                                           1,261  3,417 
Укидање резервисања у току године                                                                     (158)  (535) 
Исплате у току године                                                                                                    -  (152) 
Пренос  на краткорочне обавезе                                                                             (789)  (1,350) 

    
Стање на крају године                                                                                                       9.269  10.930 

 
Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде извршена су на 
основу садашње вредности очекиваних будућих исплата запосленима по овим основама, а 
након испуњавања свих предвиђених услова. Садашња вредност очекиваних будућих 
исплата за јубиларне награде и отпремнине утврђена је коришћењем дисконтне стопе од 
3.5% и предвиђене стопе раста зарада од  2% годишње. 

 
 

16. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Краткорочни кредити:    
   - у земљи 2.142  2.316 

    
Остале краткорочне финансијске обавезе 1.382  697 

 1.382  697 
 
    

 3.524  3.013 

 
Дана 09.05.2016.године закључен је  Уговор о зајму новца са  ЈКП ''Инфостан технологије'' 
наш број 1909  (њихов број 3859/1 ) по ком је преостала обавеза са припадајућом каматом 
2.142 хиљаде динара (камата 326 хиљаде динара). 
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17. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Добављачи у земљи  50.470  345.999 
Добављачи у иностранству  391  0 
Остале обавезе из пословања  5.350  5.284 

     
  56.211  351.283 

 
У 2017 години  Скупштине града Београда је донела Закључак  под  бројем 3-889/17-C  којим 
су отписане обавезе Предузећа са припадајућим каматама према ЈКП Београдске 
електране, ЈКП Градска чистоћа и ЈКП Београдски водовод и канализација у укупном износу 
од  380.833 хиљада динара.  
 
Остале обавезе чине законске обавезе према Црвеном крсту за филм и манифестације у 
износу од 5.309  хиљада динара. 

 
 

18. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
   

2017. 
 Кориговано 

2016. 

 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  2.459  2.088 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде  1.307  1.504 
Обавезе по основу камата  160.925  138.174 
Обавезе за краткорочна резервисања  2.139  0 
Остале краткорочне обавезе  1.614  1.712 

     
  168.444  143.478 

 
               Обавезе по основу камата у 2017 години у износу од  160,925 хиљада динара  чине 
    

у хиљадама РСД 
    2017. 

 
Камате по рачунима добављача                                   33,775 
Камате за порез на имовину                                        127,150 

     
    160,925 
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19. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Обавезе за порез на додату вредност:     

- у издатим рачунима  0  460 
Обавезе по основу разлике обрачунатог ПДВ и  
  претходног пореза  3.175  3.245 

     
  3.175  3.705 

 
 

20. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
     
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из  

 (порез на имовину)  431.659         327.268 
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге  
  дажбине  284  358 

     
  431.943  327.626 

 
Предузеће у пословним књигама  од 2014 године  исказује обавезе за порез на имовину 
које на дан 31.12.2017 године износе 431.659 хиљада динара. Наведене обавезе се 
неизмирују. 

 
                Обавезе за порез на имовину по годинама: 
 

у хиљадама РСД 
 

2014    108,879 
2015    111,559 
2016    106,828 
2017    104,393 

     
    431,659 
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21. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Унапред обрачунати трошкови  165  1.201 
Унапред наплаћени приход  0  3.200 
Остала пасивна временска разграничења  57.176  46.202 

     
  57.341  50.603 

 
 

22. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Приходи од продаје производа и услуга у   
   земљи  112.992  142.937 
Приходи од продаје производа и услуга у  
   иностранству  1.937  1.880 

     
  114.929  144.817 

 
 

23. ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА  
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Приходи од субвенција дотација и донација  149.361  127.750 

     
  149.361  127.750 

 
За несметано пословање Предузеће добија субвенције од Оснивача ,  дотације и донације. 
Од укупно примљених средстава по овом основу у 2017. години у износу од  149.361 
хиљада динара, за текуће трошкове пословања (тошкови електричне енергије, грејања и 
изношења смећа) субвенције износе 140.000 хиљада динара а за  програме културе 8.784 
хиљада динара (за концерте  Валерија Гергијева добили смо 4.000 хиљаде динара, за 
Кармину Бурано и Национални балет Шпаније 1.849 хиљада динара, за   Пјатницки 1.735 
хиљада динара и за Глас Јунана 1.200 хиљада динара). У 2017 години добили смо и 
донацију у износу  577 хиљада динара за концерт  Валерија Гергијева. 
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24. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Приходи од закупнина  243.238  230.829 

     
  243.238  230.829 

 
 

25. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Трошкови материјала  16.250  18.473 
Трошкови режијског материјала  6.962  9.124 
Трошкови резервних делова  17  160 

     
  23.229  27.757 

 
 
26. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Трошкови горива и енергије  120.148  111.544 

     
  120.148  111.544 

 
 
27. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
   

2017. 
 Кориговано 

2016. 
 

Трошкови бруто зарада   93.058  97.287 
Трошкови пореза и доприноса на зараде  
   на терет послодавца  16.658  17.411 
Уговори о делу  197  392 
Ауторски хонорари  3.512  1.074 
Трошкови омладинске задруге  14.580  16.151 
Трошкови отпремнина  -  10.415 
Трошкови накнада за превоз радника  3.924  4.124 
Трошкови јубиларних награда  54  165 
Остали лични расходи  1.780  1.969 

     
  133.763  148.988 
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28. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Трошкови услуга на изради учинака  0  0 
Трошкови транспортних услуга  4.130  3.000 
Трошкови услуга одржавања  43.835  42.273 
Трошкови закупнина  1.859  4.083 
Трошкови рекламе и пропаганде  983  1.809 
Трошкови осталих услуга  29.386  44.554 

     
  80.193  95.719 

 
 

29. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Трошкови непроизводних услуга  78.523  77.287 
Трошкови репрезентације  1.772  1.703 
Трошкови премије осигурања  4.900  5.076 
Трошкови платног промета  1.262  1.673 
Трошкови чланарина  605  831 
Трошкови пореза и доприноса  114.444  117.269 
Остали нематеријални трошкови  6.213  5.281 

     
  207.719  209.120 

 
 
30. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
   

2017. 
 Кориговано 

2016. 
 

     
Расходи камата по основу неблаговремено  

плаћених јавних дажбина – порез на имовину  52.608  38.717 
Камата по рачунима добављача  110.379         14.635 
Друге камате  127  249 
Негативне курсне разлике  184  136 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  3  3 

     
  163.301  53.740 

 
Укупно обрачуната камата  за порез на имовину на дан 31.12.2017 године износи  127.150 
хиљада динара. Камату смо  разложили  по периодима на које се односи и тако реалније 
приказали резултат у тим периодима: - за 2015 годину камата   35.841 хиљада  динара, - за 
2016 годину камата  38.717 хиљада  динара, - за 2017 годину  камата  52.608 хиљада  
динара. 
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31. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ  
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Обезвређење потраживања и краткорочних  
   финансијских пласмана   9.219  5.073 

     
  9.219  5.073 

 
 

32. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Наплаћена отписана потраживања  -  378 
Приходи од смањења обавеза  381.072  1.285 
Приходи од укидања дугорочних резервисања                 311  0 
Приходи од усклађивања вредности:     
   - некретнина, постројења и опреме  -  58.955 
   - нематеријланих улагања  -  1.507 
Остали непоменути приходи  6,437  8.956 

     
  387.820  71.081 

 
У 2017 години  Скупштине града Београда је донела Закључак  под  бројем 3-889/17-Ц  
којим су отписане обавезе Предузећа са припадајућим каматама према ЈКП Београдске 
електране, ЈКП Градска чистоћа и ЈКП Београдски водовод и канализација у укупном износу 
од 380.833 хиљада динара.  

 
 

33. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 

Губици по основу расходовања и продаје:     
   - нематеријалних улагања, некретнина,  

   постројења и опреме  68  -    
Мањкови  7  16 
Директан отпис потраживања  4  1,103 
Расходовање залиха материјала и робе  11  117 
Расходи по основу обезвређења:     
   - нематеријалне имовине    517 
   - некретнина, постројења и опреме  162  34,514 
 Расходи заштите од уг. Ризика  13  84 
Остали непоменути расходи  1,488  685 

     
  1,753  37,036 
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34. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
Текући порески расход  -  - 
Одложени порески (расход)/приход  -  - 

     
  -  - 

 
Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

 
у хиљадама РСД 

   
2017. 

 Кориговано 
2016. 

 
Добитак/(губитак) пре опорезивања  144.628  (131.885) 
Корекције за сталне разлике  54.003  40.916 
Корекција за привремене разлике:        
   - рачуноводствена и пореска амортизација  1.705  314 
   - резервисања за отпремнинен и јубиларне   
     награде  4.216  927 
    - неплаћене јавне дажбине  104.449  106.828 

     
Пореска основица  309.001  17.100 
Умањења по основу пореских кредита  (309.001)  (17.100) 

     
Текући порез на добитак  -  - 

 

Пренети порески губици  
 

Преглед пореских губитака пренетих из ранијих пословних година и рокови до када могу да 
буду искоришћени дати су у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
  2017.  2016. 

 
до једне године   68.716  55.781 
од једне до пет година  148.186  470.122 

     
  216.902  525.903 

                                                                             

Друштво није признало одложена пореска средства по основу више обрачунате 
амортизације по рачуноводственим прописима у односу на амортизацију по пореским 
прописима, по основу дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде, 
неплаћених јавних дажбина као ни по основу пренетих пореских губитака обзиром да је 
неизвесно да ли ће бити искоришћени. 
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35. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

Кључно руководство Предузећа чине Директор и  Директори сектора који остварују зараду у 
Предузећу, Председник и два члана Надзорног одбора који остварују накнаде по овом 
основу. Накнада за Председника Надзорног одбора за 2017 годину  износи 474.683,52  
динара (2016 године - 474.683,52 динара) а за чланове Надзорног одбора  (два члана) за 
2017 годину по 379.746,84  динара (за 2016 годину - 379.746,84  динара). 

 
 
36. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА  

 
Категорије финансијских средстава и обавеза  
 

у хиљадама РСД 
 2017.  2016. 

 
Финансијска средства    
Потраживања по основу продаје 20.525  26.340 
Готовина и готовински еквиваленти 11.402  17.228 

    
 31.927  43.568 

 
Финансијске обавезе    
Краткорочне финансијске обавезе 3.524  3.013 
Обавезе из пословања 56.211  351.283 
Остале краткорочне обавезе 41.293  68.921 

    
 101.028  423.217 

 
Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти и  
потраживања која настају директно из пословања, краткорочни кредити, обавезе према 
добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања 
Друштва. У нормалним условима пословања, Друштво је изложено ниже наведеним 
ризицима. 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 
Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и 
тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 
 
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити 
постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
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36. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  
 

Тржишни ризик 
 
Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 
промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину 
прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања 
тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у 
оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на потраживања, готовину и 
готовинске еквиваленте и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на 
дан извештавања је следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 

 2017.  2016.  2017.  2016. 

        
ЕУР 2,719  9,651  390  - 

        
 2,719  9,651  390  - 

 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР. 
 
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на ЕУР. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Друштва 
у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        
ЕУР 233  (233)  965  (965) 

        
 233  (233)  965  (965) 
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36. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  
 
Тржишни ризик (наставак) 

  
Каматни ризик 
 
Друштво нема средстава и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна тако да није 
изложено ризику промене каматних стопа.  
 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2017. и 2016. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

 2016.  2015. 

 
Финансијска средства    
Некаматоносна 31,927  43,568 

    
 31,927  43,568 

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 98,886  420,901 
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  2,142  2,316 

    
 101,028  423,217 

 
Кредитни ризик 

 
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.    

 
Предузеће нема значанији ризик изложености по овом основу. Пружање услуга за 
одржавање културних програма и конгресних скупова подразумева авансну уплату.  За 
коришћење закупа пословног простора захтева се уплата двомесечног депозита у висини 
закупа пре уласка у простор.  
 
Ризик ликвидности 

 
Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Предузеће у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Предузеће управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних 
новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и 
обавеза. Предузеће измирује своје обавезе према Закону о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС бр.119/2012 и 68/2015 што значи да се 
обавезе према привреди измирују у року од 45 дана а према јавном сектору у року од . 60 
дана почев ( од 1. јануара 2016. године). 
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36. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  
 

Ризик ликвидности (наставак) 
 
За несметано пословање Предузеће је у 2017 години добило субвенције од Оснивача ,  
дотације и донације  у укупном износу од  149.361 хиљада динара. 
 
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
 2017  2016 

 до  
1 године 

 
Укупно 

 до  
1 године 

 
Укупно 

        
 Краткорочне финансијске       

 обавезе 3,524 
 

3,524 
 

3,013 
 

3,013 
 Обавезе из пословања 56,211  56,211  351,283  351,283 
 Остале краткорочне обавезе 41,293  41,293  68,921  68,921 

        
 101,028  101,028  423,217  423,217 

 
 

37. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ очување  
могућности да послује по принципу сталности пословања путем оптимизације односа дуга и 
капитала. Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ 
израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се 
обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за 
готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија 
капитала приказаних у билансу стања и нето задужености. 

 
 

38. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 
На дан 31. децембра 2017. и 2016. године Предузеће  није имало финансијских средстава и 
обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности. 
 
Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања 
Предузећа по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима. 

 



ЈП „САВА ЦЕНТАР“ БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2017. године 
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39. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
  
               Судски спорови 
      

Против Сава центра  се воде два спора: 
      1. Мал. Заић Милош за накнаду штете и донета је Пресуда где смо обавезани да му на 
име накнаде штете платимо износ од 270.000,00 динара и на име трошкова поступка износ 
од 168.900,00 динара. Пресуда није правоснажна пошто смо улаожили жалбу. 
     2.  Вуковић Марина поднела тужбу за накнаду штете на износ од 90.000,00 динара. 
Поступак у току 
 
 Изнoси кoначних губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву                   
oбрачунатих затeзних камата дo датума oкoнчања спoрoва, oднoснo дo датума кoначних 
исплата пo спoрoвима. Рукoвoдствo сматра да судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив 
Предузећа нeће проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo Друштво. 

 
                Дата јемства 

 
Предузеће  на  дан  Биланса стања нема потенцијалних обавеза (јемства, приступању дуга...)  
Предузеће на дан  Биланса стања нема примљених јемстава, гаранција и других средстава 
обезбеђења. 

 
 

40. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Предузећа  могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, 
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Предузећу може бити одређен 
додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет  година, 
односно пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од 
пет година од када је обавеза настала.  

 
 
41. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

Предузеће је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 
10. 2017. и 2016. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена 
материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 
 

 
Изводи отворених ставки купци  добаљачи  

    
Укупно 406  190 
усаглашено са нашим стањем 151  96 
оспорено 2  3 
Није достављено-враћено 29  19 
Није одговорило 224  72 
 



Jn ,,CABA qEHTAP" EEOTPM

HANOM EH E Y3 Ol4HAHCI,IJCKE ]43BE1IJTAJE

31. geqerta6ap 2Ot7. roAt4He

42. BAHEh/|AHCHA EB]4AEHql4JA

Bax6raaaxcHa eBuAeHqraja oAHoch ce Ha npeocrana HoBqaHa cpeAcrBa 3anocneHuxvl3ABoleHa 3a

KBaApare 3a craHoBe OoH4a conhAapHocrh. Y roxy je nocrynax aa 4o6rjarue norBpAe ga JII Caaa
qeHrap He noce4yje KBaApare OoH4a conhAapHocrh Ha ocHoBy xoje he cpeAcrBa 6uru
14CKlbU)l{eHa.

43. AATyM OAOEPABAIbA h OEUTOAAt-bhBAr-bA OhHAHCI4JCK]4X h3BET.UTAJA

Aarym o4o6paeaFba h o6eao4at+rBalba <DraHaHoajcKhx r43Beurraja 3a npe3eHrar-1rjy je 9. rvrapr

2018. roAhHe.

44. AOTATTAJ14 HAKOH AATyMA EI4IIAHCA CIAIbA

[pa4 SeorpaA je 15. ,(eqervr6pa 2OL7 roAhHe o6jaarao jasxr,r no3hB 3a noAHo]ueroe nprjaaa aa yveuhe
y nocrynKy r,ra6opa naprHepa paAV ocHhBaFba aajegxrvxor nphBpeAHor ApyrurBa paAu
peKoHcrpyKqhJe h ynpaB/baFba KoHrpecHhM qeHrpoM. flocrynax ocHhBaFba aaje4xrvxor nphBpeAHor

ApyrrlrBa cnpoBoAhhe ce y cKnaAy ca q.naHoBr,rnna 50. u L4O.3axoxa o npHBpeAHhM ApyrurBhMa, rAe

6u f pag Eeorpag 6n 6no B.nacHhK SL%o xannraaa aajegnh'.{Kor ApyujrBa, gox 6u naprHep r,raa6pax o4
crpaHe [pa4a 6no BracHHK npeocranhx 49% Kanhra.na ror Apyrurea. Y no3hBy je npe4erfex
ABocreneHh nocrynax u npao6hrHh poK 3a noAHotrJerue nprajaBa 3a npey Qaay je npogyxeH Ao
20.03.2018 roAhHe.

4s. AEBh3Hl4 KyPCEBI4

Cpe4rura KypceBH 3a p,eBr3e, yrapfenra Ha rvre?;y6axxapcKoM Tp)r{hury AeBh3a, nprMe}beHh 3a

npepaqyH AeBh3H14x noanr-l],rja 6unaaca craFba y AhHape, aa noje4hHe r.naBHe Banyre cy 6nnu

cae4ehr:

20L7. 20L6.

EUR 118,4727 L23,4723

Y Seorpa4y 22.03.2018 ro4rHe 3axoxcxr K
o

/ ah
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