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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

УПРАВНОМ ОДБОРУ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја ,,РЕГУЛАТОРНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ” 

Београд (у даљем тексту: „Агенција”) који обухватају биланс стања на дан                              

31. децембар 2017. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, 

извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се 

завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје. 

 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство Агенције је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне 

исказе, настале услед криминалне радње и грешке. 

 

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним 

стандардима ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови 

стандарди налажу да се придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију 

планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 

финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. Ревизија 

укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 

информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су 

засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално 

значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед 

криминалне радње или грешке.  

 

Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне 

за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја у циљу 

осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође 

укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних 

процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских 

извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

УПРАВНОМ ОДБОРУ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД 

 

 

Одговорност ревизора (наставак) 

 

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

обезбеђују основу за изражавање нашег мишљења. 

 

 

Мишљење 

 

По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 

материјално значајним питањима, финансијску позицију Агенције на дан 31. децембар 

2017. године, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за 

годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике 

Србије.  

 

 

Скретање пажње 

 

Као што је обелодањено у Напомени бр. 2 и 3 уз финансијске извештаје, Агенција је до 

2017. године евидентирање пословних промена, састављање, подношење и 

објављивање финансијских извештаја  вршила у складу са прописима Републике 

Србије којима је регулисана област буџетског рачуноводства. Финансијски извештаји 

за 2017. годину сачињени су у складу са прописима Републике Србије важећим за 

привредна друштва, задруге и предузетнике. Услед наведеног, у финансијским 

извештајима за 2017. годину нису приказани упоредни подаци на најранији упоредиви 

период.  Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

Као што је обелодањено у Напомени бр. 15 уз финансијске извештаје, против Агенције, 

на дан 31. децембар 2017. године,  води се више судских спорова чије исходе није 

могуће са сигурношћу предвидети. Руководство агенције је проценило да по основу 

судских спорова неће доћи до материјално значајних губитака, односно одлива ресурса, 

услед чега Агенција није вршила резервисања за судске спорове, на дан 31. децембар 

2017. године. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.  

 

 

Београд, 18. јун 2018. године 

                                                                             

 
 

 
 

 



Попуњава правно лице - предузетник
|пив 103986571Матични број 17606590 |Шифра делатности 8413

Назив REGULATORNAAGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

Седиште Beograd-Deo , PALMOTICEVA 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. ГОДине

· y хиљадама динара -

Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број "' одна година

Текућа година
Крајње стање Почетно стање

20_. 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

A. УПИСАНИА НЕУПЛАћЕНИ
00

КАПИТАЛ
0001 0

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0002
0019 + 0024 + 0034) 466965

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0003
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 124018

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 0

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
011 12 0' 0 и део 19

услужне марке, софтвер и остала права
0005 82871

013 и део 019 3. Гудвил 0006 0

014 и део 019 4. Остала нематеријалне имовина 0007 41147

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008 0

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 0

II. НЕКРЕГНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊАИ
02 ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0010 342947

0015 + 0016 + 0017 + 0018)

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 0

022 M део 029 2. Грађевински објекти 0012 0

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 329503

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 0

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и 0015
опрема 3093

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у 0016
припреми °

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама, 0017
пострОЈењима и опреми 0

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и 0018
опрему 10351

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСГBA (0020 + 0021 0019
+ 0022 + 0023) 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 0

032 и део 039 2. Основно стадо 0021 0



Износ

Претходна година
Групарачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа |инппп
Крајње стање__ Почетно стање

20_. 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 0

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средсгва 0023 0

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

04. осим 047 ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 0024 0
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

040 и део 049
1. Учешћа у капиталу зависних правних 0025
лица 0

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених 0026
правних лица и заједничким подухватима 0

3. Учешћа у капиталу осгалих правних
042 и део 049 лица и друге хартије од вредносги 0027 0

расположиве за продају

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и 0028
049 зависним правним лицима 0

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осгалим 0029
049 повезаним правним лицима 0

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 0

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иносгрансгву 0031 0

046 и део 049
8. Хартије од вредности кеје се држе до 0032
доспећа 0

048 и део 049 9. Остали дугорочни финанси1ски 0033
пласмани 0

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
05 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0034 0

0041)

050 и део 059
1. Потраживања од матичног и зависних 0035
правних лица _

0

051 и ,qeo 059
2. Потраживања од осталих повезаних 0036
лица 0

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на 0037
робни кредит 0

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима 0038
о финанси1ском пизингу 0

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039 0

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040 0

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 0

288 B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕдСТ ВА 0042 0

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043 2111479
0069 + 0070)

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +класа ]
0049 + 0050)

0044 567

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 0045
ситан инвентар 0

11
2. Недовршена производња и недовршене 0046
услуге 0

12 3. Готови производи 0047



ИЗНОС

Претходна годинаГрупа рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Текућа година

Крајње стање_ Почетно стање
20_. 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 0 O 0

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 O 0 0

15 6. Плаћени аванси за залихе M ycnyre 0050 567 0 О

П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
20 (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0051 200159 0 0

0057 + 0058)

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична M зависна 0052 0 0 0правна лица

201 и део 209
2. Купци у иностранству - матична M

0053
O 0 0зависна правна лица

202 и део 209 3. Купци у земљи – ocrana повезана 0054
0 O 0правна лица

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала 0055 0 O 0повезана правна лица

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 200159 0 0

205 M део
6. Купци у иностранству 0057 0 O 0209

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу 0058
продаје O 0 0

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ 0059
ПОСЛОВА 0 O 0

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 1139 0 0

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСГВА КОЈА СЕ
236 ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСГ И КРОЗ 0061 0 O 0

БИЛАНС УСПЕХА

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
23 осим 236 и 237 ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 0062 0 O 0

+ 0067)

230 и део 239
1. Краткорочни кредити M пласмани –

0063
матична M зависна правна лица 0 0 0

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани · 0064
остала повезана правна лица O 0 0

232 и Цeo 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у 0065
земљи 0 O 0

233 и део 239 4. Краткорочни кредити M зајмови у 0066
иностранству O 0 0

234, 235, 238 и део 5. Остали краткорочни финансијски 0067239 пласмани 0 0 O

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
0068

ГОТОВИНА 1906350 O 0

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 O 0 0

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 3264 O 0

д. УКУПНААКТИВА = ПОСЛОВНА
00ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 71 2578444 0 0

0043)

88 “F:. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 O 0 0



Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година
Текућа година

Крајње сгање 20_ Почетно стање 01.01.20_.
1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 · 0412 +
0413 + 0414 + 0415 · 0416 + 0417 + 04010420 · 0421) г 0 = (0071 - 0424 - 11 2474967 O 00441 - 0442)

1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0402 11 363955 0 00410)

300 1. Акцијски капитал 0403
O 0 0

301 2. Удели друштава с ограниченом 0404одговорношћу 0 0 0

302 3. УПОЗИ 0405
0 0 0

303 4. Државни капитал 0406
0 O 0

304 5. Друштвени капитал 0407
0 0 0

305 6. Задружни удели 0408
O 0 0

306 7. Емисиона премија 0409
O 0 0

309 8. Остали основни капитал 0410 11 363955 0 0
31 II. YI'IVICAHVI A HEYFIIIA'HEHVIКАПИТАЛ 0411

0 0 0
047 и 237 Ш. ОТКУПЊЕНЕСОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

0 0 0
32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

0 0 0
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ330
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 0414

O 0 0НЕКРЕГНИНА, ПОСТРОЈЕЊАИ ОПРЕМЕ

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

33 осим 330 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0415
O 0 0СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна

салда рачуна групе 33 осим 330)

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА од ВРЕДНОСТИ И

33 осим 330 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0416
0 0 0СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна

салда рачуна групе ЗЗ осим 330)

34 VIII. НЕРАСПОРЕБЕНИ ДОБИТАК(0418 + 04170419) 11 2111012 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 11 1003584 0 O

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 11 1107428 0 0
IX. УЧЕШћЕБЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

0 O 0
35 Х. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

0 0 0
350 1. Губитак ранијих година 0422

0 0 0
351 2. Губитак текуће године 0423

о () 0
5. дУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА и 0424ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) O 0 O



Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година
Текућа година

Крајње стање_ 20_. Почетно стање 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

40 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 04250427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном 0426
року O 0

401 2. Резервисања за трошкове обнављања 0427
природних богатстава 0 0

403 3. Резервисања за трошкове 0428
репрукгурирања 0 0

404 4. Резервисања за накнаде и друге 0429
бенефицше запослених 0 0

405 5. Резервисања за трошкове судских 0430
спорова 0 0

402 и 409 6. Ocrana дугорочна резервисања 0431 0 0

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
41 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0432 0 0

0440)

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у 0433
капитал O 0

411 2. Обавезе према матичним и зависним 0434
правним лицима 0 0

412 3. Обавезе према осталим повезаним 0435
правним лицима 0 0

4. Обавезе по емитованим хартијама од
413 вредности у периоду дужем од годину 0436 0 0

дана

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 0 0

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 0438
иностранству 0 0

416 7. Обавезе по основу финансијског 0439
лизинга 0 0

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440
O 0

498 B. ОдЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 0 0

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
42 до 49 (осим 498) 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 10 103477 00462)

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
42 (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0443 0 00449)

420 1. Краткорочни кредити од матичних и 0444
зависних правних лица 0 0

421 2. Краткорочни кредити од осталих 0445
повезаних правних лица 0 0

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у 0446
земљи 0 0

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у 0447
иностранству 0 O



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извешта

Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година
Текућа година

Крајње стање_ 20_. Почетно стање 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

S. Обавезе по основу сталних средстава и
427 средстава обустављеног поштовања 0448 0 0 O

намењених продаји

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финанстске 0449обавезе 0 0 0

II. ПРИМЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИИ
43°

КАУЦИЈЕ
0450 10 82986 0 0

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
43 осим 430 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0451 10 19436 0 0

0458)

431 1. Добављачи - матична и зависна правна 0452
лица у земљи O 0 0

432 2. Добављачи - матична и зависна правна 0453
лица у иностранству 0 0 0

433 3. Добављачи – остала повезана правна 0454
лица у земљи O 0 0

434 4. Добављачи – остала повезана правна 0455
лица у иностранству 0 O 0

435 5. Добављачи у земљи 0456 10 4398 0 0

436 6. Добављачи у иностранству 0457 10 15038 0 0

439 7. Остале обавезеиз пословања 0458 0 O 0

44, 45 и 46 IV. OCTАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 0 O 0

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 0460
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ O 0 0

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 0461
ДОПРИНОСЕИ ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 10 1055 0 0

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА49 0ch 498
РАЗГРАНИЧЕЊА

0462 0 o 0

д. ГУБИТАК ИЗНАдВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0463 0 0 0
0411 – 0402) а 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) г O

'Б. УКУПНАПАСИВА (0424 + 0442 + 04640441+0401-0463)20 10 ““NA СР 2578444 O 0

89 E. BAHBWIAHCHA ПАСИВА 0465 %?sggšxpm
.. ·: ·": .o&o„9\ 0 0 0

,\. до _
. &?”
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% Š
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данаЦ2О_године · .i s

,.д ”Ed • a?“ о.
штва, задруге и предузетнике ("Службени гласник PC", 6p. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17606590 [Шифра делатности 8413 ЕПИБ 103986571

Назив REGULATORNAAGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

Седиште Beograd–Deo , PALMOTICEVA z

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

– у хиљадама динара -

Износ
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
60 до 65, осим 62 и 63 1001

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
12 1967966 0

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ·

60 1002 0 0
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним 1003
правним лицима на домаћем тржишту 0 0

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним601 1004
правним лицима на иностраном тржишту 0 0

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним602 1005
правним лицима на домаћем тржишту 0 0

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним603 1006
правним лицима на иностраном тржишту 0 0

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 O 0

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном 1008
тржишту 0 0

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1009
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 12 1967962 0

1. Приходи од продаје производа и услуга
610 матичним и зависним правним лицима на домаћем 1010 0 0

тржишту

2. Приходи од продаје производа и услуга
611 матичним и зависним правним лицима на 1011 O 0

иностраном тржишту

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим612 1012
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 0 0

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
613 повезаним правним лицима на иностраном 1013 O 0

тржишту

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на 1014
домаћем тржишту 12 1967962 0

6. Приходи од продаје готових производа и услуга615 1015
на иностраном тржишту 0 0

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 1016
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП. 0 0

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 12 4 0



ИЗНОС
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕдОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б. пословни РАСХОДИ 13 671240
50 “° 55· 62 ” 63 (1019 · 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1018

1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) 2 0

50 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 0

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 0

Ш. ПОВЕБАЊЕВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
630 НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 1021 0

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

IV. СМАЊЕЊЕВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
631 НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 1022 O

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 13 11179

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 13 10598

52 VII. TPOLLIKOBVIЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
1025

ОСТАЛИ ЛИЧНИРАСХОДИ 13 281278

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 13 136971

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 13 133313

541 до 549 Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 0

55 Х1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 13 97901

в. пословни дОБИТАК (1001 - 1018) а 0 1030 13 1296726

Г. пословни ГУБИТАК (1018 - 1001) 2 0 1031 0

66 д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1032
1039) 12 98

1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
66, осим 662, 663 и 664 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 1033 12 48

+ 1036 + 1037)

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних 1034
правних лица 0

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних 1035
правних лица 0

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених 1036
правних лица И заједничких подухвата 0

669 4. Остали финансијски приходи 1037 12 48

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕБИХЛИЦА) 1038 0

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
663 И 664 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕћИМ 1039 12 50

ЛИЦИМА)

56 13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1040
1047) 13 65

1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСГАЛИ56' °°"” 562' 563 " 564
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1041 0
1045)

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и 1042
зависним правним лицима 0



Износ
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

такућагодина Претходнагодина

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим 1043
повезаним правним лицима 0

3. Расходи од учешћа y губитку придруженихЊБ . law Оправних лица и заЈедничких подухвата

566 и 569 4. Осгали финансијски расходи 1045 0

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕБИМЛИЦИМА) 1046 13 19

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ и НЕГАТИВНИ
563 и 564 ЕФЕКГИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕћИМ 1047 13 46

ЛИЦИМА)

Е. дОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 · 1048
1040) 13 33

ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1049
1032) O

3. ПРИХОДИ ОД УСКЛА'БИВАЊА ВРЕДНОСТИ
683 и 685 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО 1050 O

ФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛАНСУСПЕХА

И. РАСХОДИ ОД УСКЛА'БИВАЊА ВРЕДНОСТИ
583 и 585 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО 1051 14 191243

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 12 41933

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 13 40021

Л. дОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 · 1031 + 1048 - 1049 + 1054 13 1107428
1050-1051-+1052-1053)

љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 - 1048 + 1055 01051 - 1050 + 1053 - 1052)

м. НЕТО дОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

69–59 ОБУСТАвљА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 1056
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 0
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

59–69 ОБУСТАвљА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 1057
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 0
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

њ. дОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 10581055 + 1056 - 1057) 12 1107428

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 1059+ 1057 - 1056) 0

П. ПОРЕЗ НАдОБИТАК

721 1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060
O

део 722 II. ОДПОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 0

део 722 III. ОДПОЖЕНИПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 0

723 Р. ИСПЛА'ћЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 1063noaumumu. О



Износ
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 б

С. HETO дОБИТАк
1064 12 1107428 0(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

Т. НЕГО ГУБИТАК
1065

о O(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1. НЕГО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
1066УЛАГАЧИМА O 0

11. НЕГО ДОБИТАККОЈИ ПРИПАДА ВЕТ–МНСКОМ
1067ВЛАСНИКУ 0 0

III. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
1068УЛАГАЧИМА 0 0

IV. HETO ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЕИНСКОМ
1069ВЛАСНИКУ O 0

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070
О 0

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071
0 0

y (Бг/откад?“
дана

{& &&“
20 IX године

(30 Законски заступник ///_—
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијс mean: [Š тва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17606590 [Шифра делатносги 8413 ЕПИБ 103986571

Назив REGULATORNAAGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

Седиште Beograd-Deo , PALMOTICEVA 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Износ
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕГО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕГО ДОБИТАК(АОП 1064) 2001 11 1107428 0

II. HETO ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 0 0

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ дОБИТАкИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

330
а) повећањеревалоризационих резерви 2003 O 0

6) смањење ревалоризационих резерви 2004 0 0

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

313
a) добици 2005 O 0

6) губици 2006 0 0

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

332
а) добици 2007 0 O

6) губици 2008 O 0

4. Добици или губици по основу удеЛа у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

333
а) добици 2009 O 0

6) губици 2010 0 0

6) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

334
а) добици 2011 0 0

6) губици 2012 0 0



Износ
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

335
а) добици 2013 0 0

6) губици 2014 0 0

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

33 6
а) добици 2015 o 0

6) губици 2016 О 0

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

733
а) добици 2017 O 0

6) губици 2018 O 0

1. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ дОБИТАК(2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2019
2017) · (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 0 0

2014 + 2016 + 2018) 2 0

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2020
2018) – (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 0 0

2013 + 2015 + 2017) 2 0

111. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК 2021
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 0 0

IV. НЕГО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК(2019 2022
· 2020 · 2021) 2 0 0 0

V. HETO ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2023
2019 + 2021) 2 0 O 0

B. УКУПАННЕГО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

1. УКУПАН НЕГО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК(2001 - 2024 11
2002 + 2022 · 2023) 2 0 1107428 0

11. УКУПАН НЕГО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2025
2001 + 2023 - 2022) 2 0 0 0

l'. УКУПАННЕТО СВЕОБУХВАТНИдОБИТАК
или ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 2 o 2026 0 0
или АОП 2025 > o

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 0 0

2. Приписан власницима који немају контролу 0 0

„. , •
У Кобо @ Законски заступник / , ,

/” /\
тва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17606590 ЕШифра делатности 8413 |пив 103986571
Назив REGULATORNAAGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE
Седиште Beograd-Deo , PALMOTICEVA 2

ИЗВЕШТАЈ O TOKOBVIMA ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

– у хиљадама динара –

Износ
Позиција AO"

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001
3788385 оI. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 2051191 0

2. Примљене камате из пословних активности 3003
34558 0

3. Остали приливи из редовног пословања 3004
1702636 0

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005
562916 0

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006
281591 0

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007
281325 0

3. Плаћене камате 3008
O 0

4. Порез на добитак 3009
0 0

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010
0 0

III. Нето прилив готовине из пословних активности (HD 3011
3225469 0

IV. Нето одлив готовине из пошовних активности (11–1) 3012
0 O

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКГИВНОСГИ ИНВЕСТИРАЊА

3013
0 0I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014
0 0

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 3015биолошких средстава 0 0

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016
0 0

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017
0 O

5. Примљене дивиденде 3018
O О

П. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019
225981 0

1. Куповина акција и удела (нето ОДЛИВИ) 3020
0 O

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 3021биолошких средстава 225981 0

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022
O 0

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (HD 3023
0 0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024
225981 .

0



Износ

(3042 · 3043 + 3044 + 3045 · 3046)

Позиција AOI1

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

B. TOKOBMГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025

0I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026
O

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027
O

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028
0

4. Остале дугорочне обавезе 3029
0

5. Остале краткорочне обавезе 3030
0

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 1093142

1. Откуп сопствених акција и удела 3032
O

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033
0

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034
0

4. Ocrane обавезе (одливи) 3035
1093142

5. Финансијски лизинг 3036
O

6. Исплаћене дивиденде 3037
0

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (HD 3038
0

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039
1093142

Г. СВЕГАПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040
3788385

д. СВЕГАодлив ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041
1882039

Тв. HETO ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 · 3041) 3042
1906346

E. HETOОдЛИВГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043
0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОдА 3044
O

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
3045ГОТОВИНЕ 50

И. НЕГАТИВНЕКУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
3046ГОТОВИНЕ 46

J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

1906350

,У (WP/D@b!! КИ
\ &JQ
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17606590 !Шифра делатносги 8413 |ПИБ 103986571

Назив REGULATORNAAGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

Седиште Beograd-Deo , PALMOTICEVA 2

ИЗВЕШТАЈ O ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

· y хиљадама Динара ·

Компоненте капитала

Редни
ОПИС 30 31 32

5Р°Ј AOI'I AOI'I AOI'I

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

Почетно стање претходне године на дан
01.01.

1
а) дуговни салдо рачуна 4001 0 4019 0 4037 0

6) потражни салдо рачуна 4002 0 4020 0 4038 0

Исправка материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика

2
а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 0 4021 0 4039 0

6) Исправке на потражној сграни рачуна 4004 0 4022 0 4040 0

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01.

3 а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 23 – 26) 4005 4023 4041
2 O

0 O 0

6) кориговани потражни салдо рачуна (16 - Za +
26) 2 0

4006 0
4024 0

4042 0

Промене у претходној години

4 а) промет на дуговној страни рачуна 4007 0 4025 0 4043 0

6) промет на потражној сграни рачуна 4008 0 4026 0 4044 0

Стање на крају претходне године 31.12.

а) дуговни салдо рачуна
5 (За + 4a - 46) 2 о

4009 о
4027 о

4045 о

6) потражни салдо рачуна
(36 - 4a + 46) а 0

4010 0
4028 0

4046 o

Исправка материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика

6
a) исправке на дуговној страни рачуна 4011 О 4029 0 4047 0

6) исправке на потражној сграни рачуна 4012 0 4030 0 4048 0

Кориговано почетно сгање текуће година на
дан 01.01.

7 a) кориговани дуговни салдо рачуна (Ба + ба - 66) 4013 4031 4049
2 0

0 0 0

6) кориговани потражни салдо рачуна (56 – ба +
66) 2 0

4014 0
4032 0

4050 о



Компоненте капитала

Редни
опис 30 31 32

5Р°Ј АОП Аоп АОП

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

Промене у текућој години

8 а) промет на дуговној страни рачуна 4015 0 4033 0 4051

6) промет на потражној страни рачуна 4016 363955 4034 0 4052

Стање на крају текуће године
31.12.

a) дуговни салдо рачуна9
(7a + 8a _ 86) 2 0

4017 0
4035 0

4053

6) потражни салдо рачуна
(76 · 8а + 86) а o

4018 363955 4036 0
4054



Компоненте капитала

Редни
ОПИС 35 047 и 237 34

БРОЈ АОП АОП АОП

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

Почетно стање претходне године на дан
01.01.

1
a) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091 0

6) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 0

Исправка материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика

2
а) исправке на дуговној сграни рачуна 4057 4075 4093 0

6) исправке на потражној сграни рачуна 4058 4076 4094 0

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01._

3 &) (кориговани дуговни
салдо рачуна (1а + 2а · 26) 4059 4077 4095 0

2) (·)(ориговани потражни салдо рачуна (16 - Za + 26) 4060 4078 4096 0

Промене у претходној години

4 a) промет на дуговној сграни рачуна 4061 4079 4097 0

6) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 0

Стање на крају претходне године 31.12.

а) дуговни салдо рачуна
5 (За + 4a _ 46) 2 0

4063 4081 4099 0

6) потражни салдо рачуна 2 1

(36 _ % + 46) 2 o
4064 408 4 oo о

Исправка материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика

6
а) исправке на дуговној сграни рачуна 4065 4083 4101 0

6) исправке на потражној сграни рачуна 4066 4084 4102 0

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01.

7 Ž) (•)(ориговани
дуговни салдо рачуна (5а + ба - 66) 4067 4085 4103 0

3) :оригованипотражни салдо рачуна (56 - ба + 66) 4068 4086 4104 0



Компоненте капитала

Редни
ОПИС 35 047 и 237 34

БРОЈ АОП АОП Аоп

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

Промене у текућој години

8 а) промет на дуговној сграни рачуна 4069 4087 0 4105 1966095

6) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 0 4106 4077107

Стање на крају текуће године
31.12.

a) дуговни салдо рачуна9
(7a + Sa _ 86) 2 0

4071 4089 0
4107 0

6) потражни салдо рачуна 4072 4090 0
4108 2111012

(76-8а+86)20



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

330 331 332

Ревалоризационе резерве
АОП

Актуарски добици или
губици

АОП
добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

10 11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.

а) дуговни салдо рачуна
4127 4145 0

6) потражни салдо рачуна
4128 4146 о

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној сграни рачуна 4129 4147 о

6) исправке на потражној сграни рачуна 4130 4148 0

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01.

a) кориговани дуговни салдо рачуна (la + Za –

26) 2 0
4131 4149

6) кориговани потражни салдо рачуна (16 · Za

+ 26) .>. 0
4132 4150

Промене у претходној години

а) промет на дуговној сграни рачуна 4133 4151 o

6) промет на потражној страни рачуна 4134 4152 0

Стање на крају претходне године
31.12.

а) дуговни салдо рачуна
(3a+4a-46)20

4135 4153

6) потражни салдо рачуна
(36-4a + 46) 2 0

4136 4154

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

a) исправке на дуговној страни рачуна 4137 4155 O

6) исправке на потражној страни рачуна 4138 4156 о

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + ба -

бб) 2 0
4139 4157

6) кориговани потражни салдо рачуна (56 · ба
+ 66) 2 O

4140 4158



компоненте ocranorрезултата

ред“ опис
330 331 332

број АОП АОП АОП

Ревалоризационе резерве
Актуарскидобици или добици или губици по основу улагања у

губици власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

Промене у текућој години

8 а) промет на дуговној сграни рачуна 4123 0 4141 0 4159 0

6) промет на потражној сграни рачуна 4124 0 4142 0 4160 0

Стање на крају текуће године
31.12.

а) дуговни салдо рачуна 4
9

(7а + 8а _ 86) 2 0
4125 0

4143 0
161 0

6) потражни салдо рачуна 4126 0
4144 0 4162 0

(76-8a+86)20



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333 334 и 335 336

добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

АОП добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

АОП
добици или губици по основу

хеџинга новчаног тока

12 13 14

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.

a) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

6) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166 4184 4202

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.

a) кориговани дуговни салдо рачуна
(1a+2a-26)20

4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(16–2а +2б) 20

4168 4186 4204

Промене у претходној
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

Стање на крају претходне године
31.12.

а) дуговни салдо рачуна
(За + 4a · 46) 2 0

4171 4189 4207

6) потражни салдо рачуна
(Зб-4а+4б)го

4172 4190 4208

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

6) исправке на потражној страни
рачуна

4174 4192 4210

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01.

a) кориговани дуговни салдо рачуна
(Sa+6a-66)20

4175 4193 4211

6) кориговани потражни салдо рачуна
(Бб-ба+6б) 20

4176 4194 4212



компоненте ocranorрезултата

Редни
333 334 и 335 336

ОПИС

број Aon добици или губици по основу Aon добици или губици по основу АОП

дела осталом добитку или иносграног пословања и добици или губици по основу

гуубиткуупридруженихдруцпава прерачуна финансијских хеџинга новчаног тока
извештаја

1 2 12 13 14

Промене у текућој години

8 а) промет на дуговној страни рачуна 4177 0 4195 0 4213 0

6) промет на потражној сграни рачуна 4178 0 4196 0 4214 0

Стање на крају текуће године
31.12.

а) дуговни салдо рачуна 417 41 7 4215
9 (7a+8a-86)20

9 0 9 0 o

6) потражни салдо рачуна
(76 _ 8а + 86) 2 0

4180 0
4198 0 4216 0



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

337 АОП

добици или губици по основу XOB
расположивих за продају

Укупанкапитал [:(ред 16 код 3
до код 15) · Жред 1а кол 3 до кол

15)] 2 o
АОП

Губитак изнад капитала [Жред
1а кол 3 до кол 15) · :(ред 16

кол 3 до кол 15)] 2 o

15 16 17

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235

б) потражни салдо рачуна 4218

4244

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

a) исправке на дуговној страни рачуна 4219

6) исправке на потражној страни
рачуна

4220
4236 4245

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.

a) кориговани дуговни салдо рачуна
(1a+2a-26)20

4221

4237

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б-2а+2б)20

4222

4246

Промене у претходној
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

б) промет на потражној страни рачуна 4224

4247

Стање на крају претходне године
31.12.

а) дуговни салдо рачуна
(За + 4a - 46) 2 0

4225

4239

б) потражни салдо рачуна
(Зб-4а+4б) 20

4226

4248

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

6) исправке на потражној страни
рачуна

4228
4240 4249

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01._
а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5a+6a–66)20

4229

4241

6) кориговани потражни салдо рачуна
(56-6а+6б) 20

4230

4250



Компоненте осталог резултата

|:: 337 Укупанкапитал [:(ред 16 код 3 Губитак изнад капитала [:(ред
д

ОПИС
АОП до код 15) · Жред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до код 15) - [(ред 16

6 . АОП 15)] 2 o кол 3 до код 15)] 2 0
pa] добици или губици по основу XOB

расположивих за продају

1 2 15 16 17

Промене у текућој години

8 a) промет на дуговној сграни рачуна 4231 0
4242 0 4251 0

6) промет на потражн01 страни рачуна 4232 О

Стање на крају текуће године
31.12._
a) дуговни салдо рачуна9
(7a + 8а - 86) 2 0

4233 0
4243 2474967 4252 0
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Основне информације и историјат о Агенцији

Пун назив Агенције: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанскеуслуге, Београд

Седиште: Београд, Палмотићева 2

Скраћени назив Агенције: РАТЕЛ, Београд
Матични број: 17606590
ПИБ: 103986571
Законски заступник: Владица Тинтор
Величинадруштва: средње правно лице

Републичка агенција за телекомуникације, Београд (у даљем тексту: „Агенција") основана је Законом о
телекомуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/03,. 36/06 |A 50/09–УС), који је усвојен 24. априла 2003. године.
Агенција је основана као самостално, независно регулаторно тело, односно организаија суи генерис, којој су
поверена јавна овлашћења, са надлежн0шћу да, између осталог, применом националне стратегије регулише
тржиштетелекомуникацијау Републици Србији.

Агенција је регистрована 2. августа 2005. године код Трговинског суда у Београду, регистарскиуложак број 5-857–00.

У складу са Законом о телекомуникацијама, на предлог Владе Републике Србије, Скупштина Србије је дана 23. маја
2005. године изабрала председника и чланове Управног одбора Агенције, односно Републичке агенције за
телекомуникације сходно одредбама тог закона. Управни одбор је дана 15. јуна 2005. године одржао конститутивну
седницу, на којој је изабрао заменика председника Управног одбора, донео Статут, Пословник о раду Управног
одбора, као |A полазне основе за опште акте o систематизацији послова |A задатака и о унутрашњој организацији
Агенције.

Дана 30. јуна 2010. године усвојен је нови Закон о електронским комуникацијама(„Службени гласник РС", бр. 44/10,
60/13 - УС и 62/14), који је ступио на снагу 8. јула 2010. године. Даном ступања на снагу Закона о електронским
комуникацијама, Републичка агенција за телекомуникације, основана претходно важећим Законом o
телекомуникацијама, наставила је са радом као Републичка агенција за електронске комуникације, у складу са
одредбама новог закона. У складу са тим, Агенција је извршила промену назива и делатности и лица овлашћеног за
заступање, која је регистрована код Привредног суда у Београду Решењем број Фи 388/10, регистарски уложак 5–

857–00, од 9. новембра 2010. године. Пун назив је Републичка агенција за електронске комуникације, док је скраћени
назив остао непромењен - РАТЕЛ. Сходно одредбама новог закона, Агенција је самостална организација са
својством правног лица, која врши јавна овлашћења y циљу ефикасног спровођења утврђене политике у области
електронских комуникација, подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређења
њиховог капацитета, односно квалитета и доприноса развоју тржишта електронскихкомуникација.

Доношењем Закона о изменама |A допунама Закона о електронским комуникацијамаи Закона изменама и допунама
Закона о поштанским услугама у јуну 2014. године, некадашња Републичка агенција за поштанске услуге је
престала да постоји по сили закона и постала је део Републичке агенције за електронске комуникације. У складу са
тим, Агенција је извршила промену података код Привредног суда у Београду Решењем број 1 Фи 578/14 388/10,
регистарски уложак 5-857–00 од 2. децембра 2014. године. Пун назив је Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанскеуслуге, док је скраћени назив остао непромењен – РАТЕЛ.

Дана 30. октобра 2014. године Управни одбор Агенције је донео Статут, на који је Влада Републике Србије дала
сагласност 6. новембра 2014. године, што је |A објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 125 дана
14. новембра 2014. године.

Агенција се финансира из сопствених прихода. Приход Агенције сходно Закону о електронским комуникацијама чине
средства остварена по основу накнаде за коришћење нумерације, накнаде за коришћење радио–фреквенција,
накнаде за обављање делатности електронских комуникација, као и приход који Агенција оствари пружањем услуга
из своје надлежности које се плаћају у складу са овим законом. Управљане радио–фреквенцијским спектром |A

Планом нумерације, а сходно томе и издавање дозвола за коришћење радио-фреквенција и нумерацијује једна од
основних надлежностиАгенције. Њоме се даје правном или физичком лицу право на коришћење радио–фреквенција
|A нумерације, односно могућностда се појави на тржишту електронских комуникација у Републици Србији. Такође,
оператори који у складу са законом обављају делатност електронскихкомуникација по режиму општег овлашћења у
обавези су да се пре отпочињања пружања услуге пријаве Агенцији и региструју у Евиденцији оператора јавних
комуникационох мрежа и услуга, коју Агенција води по службеној дужности. Поред наведеног, Агенција издаје
потврде о усаглашености РиТТ опреме, обавља техничке прегледе, а у складу са изменама |A допунама Закона o
електронским комуникацијама |A изменама и допунама Закона о поштанским услугама, Агенција остварује приходе |A

no основу поштанских услуга, који су раније били приход Републичке агенције за поштанске услуге, и то по основу



Напомене уз финансијске известаје 31 .децембар 2017. године РАТЕЛ, Београд
годишње накнаде за обављање поштанских услуга коју плаћају поштански оператори |A трошкова издавања дозвола
поштанским операторима.

Органи управљања Агенције су:
· директор
· управни одбор

Број запослених на крају 2017. године био је 132.

Основа за састављање и презентацију финансијских извештаја

До 2017. године Агенција је водила пословне књиге |A вршила припрему, састављање, подношење и објављивање
годишњих финансијских извештаја у складу са прописима који уређују начин припреме, састављања |A подношење
финансијскихизвештаја за кориснике буџетских средстава.

Имајући y виду препоруке Државне ревизорске институције из Извештаја о ревизији финансијских известаја |A

правилности пословања Регулаторне агенције за електронске комуникације |A поштанскеуслуге за 2015. годину број
400–1186/2016–07/9 од 06.06.2016. године и Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 400-1186/2016-07/11 од 10.08.2017. године y коме се
наводи да Агенција треба да води пословне книге и врши припрему, састављање, подношење и објављивање
годишњих финансијских извештаја за 2016. годину и даље y складу са Законом о рачуноводству , Правилником о
садржини |A форми образаца финансијскихизвештаја за привредна друштва, задруге |A предузетнике, Правилником
о контном оквиру |A садржини рачуна y KOHTHOM оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике,
Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања,
то је Управни одбор Агенције на 19. Седници трећег сазива, одржаној дана 13.09.2017. године, између осталог,
донео следећа акта :

• Одлуку којом се обавезује Агенција да почев од 01.01.2017. године и надаље води пословне књиге |A врши
припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја за 2017. годину и

надаље у складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 62/13) |A подзаконским актима и

међународним стандардима који уређују ову област, број 1–К–021–4З/17-2;

• Измене |A допуне финансијског плана Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске
услуге за 2017. годину број 1-402–7/17-7 на које је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05
број 400-12789/2017 од 28.12.2017. године а које је објављено y „CJ'I.r|·|aC|-|V||<y РС“ број 120 од 30.12.2017.
године;

• Правилнико рачуноводству |A рачуноводственим политикама, број 1–03–400–1/17–1.

У складу са горе наведеним, финансијскиизвештаји за 2017. годину су састављени y складу са важећим прописима
y Републици Србији заснованим на Закону о рачуноводству који прописује Међународне рачуноводствене
стандарде, односно Међунар0дне стандарде финансијскогизвештавања као основу за састављање |A презентацију
финансијских извештаја, као и релевантним прописима издатим од стране надлежних Министарстава Републике
Србије.

Финансијски извештаји за 2017.годинусу састављени y складу са концептом историјског трошка.

Износи у приложеним финансијским извештајима Агенције су исказани y хиљадама динара, осим уколико није
другачије назначено. Динар (РСД) представља функционалну |A извештајну валуту Агенције. Све трансакције y
валутама које нису функционална валута, третирају се као трансакције у страним валутама.

Финансијски извештаји су приказани y формату прописаном Правилником о садржини |A форми образаца,
финансијскихизвештаја за привредна друштва, задруге |A предузетнике („Сл.гласник РС“, бр.95/2014 |A 144/2014).

Упоредни подаци
У финансијским извештајима за 2017. годину није било могуће приказати упоредне податке y односу на 2016. и
2015. годину јер су y ранијим годинама подаци исказани y складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и осталим
релевантним прописима који су регулисали финансијскоизвештавање корисника буџетских средстава.
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Преглед значајних рачуноводствених ПОПИТИКЗ

Код састављањафинансијскихизвештаја примењен је Правилнико рачуноводству и рачуноводственим политикама којије донео Управни одбор Агенције дана 13.09.2017. године. '

Рачуноводствене политике су посебна начела, основи, конвенције, правила и пракса које је усвојила Агенција за
припремање и приказивање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијскогизвештавања.
Усвојене рачуноводствене политике односе се на признавање, укидање признавања, мерење и процењивањесредстава, обавеза, прихода и расхода Агенције.

Нематеријалнаулагања

Нематеријална улагања су средства која се могу идентификовати као немонетарна и без физичког обележја. Као
нематеријална улагања признају се и подлежу амортизацији нематеријална улагања која испуњавају уловепрописане МРС 38 Нематеријална улагања, и имају корисни век трајања дужи од две године. Почетно мерењенематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања. Накнадно мерење након почетног
признавања нематеријалних улагања врши се по трошковном моделу, односно по набавној цени или цени коштања,умањеној за исправкувредности по основу кумулиранеамортизације и обезвређења.

Набавну вредност компјутерских софтвера чини фактурна вредност набављених софтвера увећана за све зависне
трошкове набавке и све трошкове довођења y стање функционалне приправности.

Аванси за нематеријална улагања се признају y вредностима y којима је извршено плаћање (односно по номиналнојвредности), а на основу испостављених профактура добављача или по основу уговора.

Некретнине, постројења и опрема

Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији материјална средства која испуњавајууслове за признавање прописанеМРС 16 Некретнине, постројења u опрема за које је то прописано y Правилнику о
рачуноводству и рачуноводственим политикама. Опрема се евидентира по набавној вредности, умањеној за
акумулирануисправку вредности по основу амортизације.

Набавке опреме y току године евидентирају се по набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредностнабављених средстава увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне
приправности.

Амортизација

Отпис (амортизација) основних средстава и нематеријалне имовине врши се применом пропорционалног метода.Приликом обрачуна амортизације некретнина, постројења и опреме користи се следећи век трајања и стопеамортизације:

Амортизационе групе Стопе
Опрема за саобраћај 14,3 - 25%
Комуникациона опрема 7 - 10%
Рачунарска опрема 20%
Канцеларијска опрема 10 – 16,5%
Компјутерски софтвери 20%
Остала опрема 7 - 20%

Трошкови амортизације опреме и нематеријалне имовине евидентирају се на терет расхода периода на који сеодносе.
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Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца |A осталих правних лица и физичкихлица у земљи и

иностранству по основу продаје производа, робе и услуга.

Кракорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре, односно донетог Решења. Ако се
вредност у фактури исказује у страној валути врши се прерачунавање у извештајну валуту по курсу важећем на дан
трансакцијеЛромене девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања исказује се као курсна
разлика у корист прихода или на терет расхода.

Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према важећем курсу а курсне разлике се
признају као приход или расход периода.

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца на терет расхода периода
преко рачуна исправке вредности доноси Управни одбор Агенције.

Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода врши се уколико је ненаппативост извесна и
документована а у складу са законским одредбама и ако је то потраживање било укључено у приходе Агенције.
Одлуку о директном отпису потраживања од купаца доноси Управни одбор.

Краткорочна потраживања од фондова односе се на потраживања за исплаћене зараде радницима који су на
боповању преко 30 дана као и радницама које су на боповању због одржавања трудноће или породиљског
боловања.

Новчана средства

Новчана средства обухватају средства на рачунима код Управе за трезор. Новчана средства евидентирају се по
номиналној вредности. Извештај о новчаним токовима обухвата припиве и одливе новчаних средстава који се
обављају преко текућег рачуна Агенције и преко девизног рацуна отвореног у Управи за трезор.

Пословни приходи

Приходи обухватају приходе од уобичајених законски одређених активности и добитке. Приходи од уобичајених
активности су накнаде за коришћење радио-фреквенција, накнаде за лиценце за фиксну и мобилну телефонију,
накнаде за коришћење нумерације, накнаде за обављање делатности електронских комуникација, накнаде за
поштанске услуге, као и друге приходе остварене пружањем услуга из надлежности дефинисаних Законом о
електронским комуникацијама.Приходи се признају у обрачунскомпериоду у коме је услуга пружена |A исказују се по
фактурној вредноти умењеној за одобрене попусте.

Пословни расходи

Расх0ди обухватају трошкове који проистичу из уобичајенихактивности Агенције и губитке. Трошкови који проистичу
из уобичајенихактивностиАгенције су дефинисани Финансијским планом за 2017. годину који је усвојен на седници
Управног одбора дана 13.09.2017. године (Измене и допуне Финансијског плана Агенције) и укључују расходе
директног материјала и робе као и друге пословне расходе који су обухваћени одговарајућим позицијама у
Финансијском плану — остали материјал, производне услуге, амортизација, нематеријапни трошкови, порези и

доприноси независни од резултата пословања, бруто зараде и остали лични расходи) независно од момента
плаћања. Расходи закупа евидентирани су као оперативни лизинг те се као такви признају у расход периода по
обрачунскојоснови .

Остваренадобит

У складу са Законом о електронским комуникацијама, средства која представљају разлику прихода и расхода
утврђених годишњим финансијским извештајем Агенције — нераспоредјена добит уплаћују се на одговарајући
рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије и користе се преко ресорног Министарства за
унапређење и развој области електронскихкомуникација и информационогдруштва.

Део разлике средстава, сразмеран приходима оствареним од оператора електронских комуникационих мрежа и

услуга на територији аутономне покрајине, уплаћује се на рачун буџета аутономне покрајине и користи се преко
органа аутономне покрајине надлежног за послове електронских комуникација за унапређење и развој области
електронскихкомуникација и информационогдруштва на територијиаутономне покрајине.
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Остваренадобит (наставак)

Агенција је недобитна организација. ПриходеАгенције чине накнаде које сагласно Правилнику о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна представљају јавни приход. У складу
са наведеним, Агенција Пореској управи не доставља обавезне обрасце за недобитне организације уколико не
оствари приход на тржисту.

накнаде запосленима

У складу са прописима који се примењују y Републици Србији, Агенција је y обавези да плаћа порез и доприносе
државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе на
терет запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским
прописима.

По основу Закона о умањењу нето прих0да лицима у јавном сектору („Сл.гласник РД“ број 108/13), Агенција сваког
месеца приликом обрачуна зарада за запослене раднике обрачунава, обуставља и уплаћује на прописани уплатни
рачун Буџета Републике Србије разлику за уплату за свако лице запослено у Агенцији.

Агенција је на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл.гласник РС" број 36/09) и Правилника о начину праћења извршавања обавеза запошљавања особа са
инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Сл.гласник РС“ број 33/10) у обавези (на основу
броја запослених радника) да има најмање 3 (три) особе са инвалидитетом у радном односу или да учествује y
финансирању особа са инвалидитетом уплатом средстава која припадају Буџетском фонду за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Горе наведени издаци који се уплаћују y Буџет Републике Србије y финансијским известајима су исказани кроз
нематеријалне трошкове.

Агенција је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у пензију запосленог y висини 2 просечне зараде y
Републици Србији (према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике)
или у висини 2 просечне месечне зараде исплаћене у Агенцији у месецу пре исплате отпремнине, у зависности од
тога шта је повољније за запосленог. Трошкови отпремнина евидентирају се на терет расхода периода у коме су
исплаћене.

Порез на д0дату вредност

Одредбом члана 9. став 1. Закона о порезу на додату вредност, прописано је да Република и њени органи, органи
територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица основана законом у циљу обављања послова
државне управе, нису обвезници y смислу овог закона, ако обављају промет добара и услуга из делокруга органа,
односно у циљу обављања послова државне управе. Република, органи, односно правна лица из става 1. овог
члана обвезници су пореза на додату вредност, ако обављају промет добара и услуга изван делокруга органа,
односно ван обављања послова државне управе, а који су опорезиви у складу са овим законом.

Дана 22. октобра 2010. годинеАгенција је према захтеву у вези са ставом о обрачуну пореза на додату вредност, а
поводом доношења новог Закона о електронским комуникацијама, добила допис бр. 011–00–422/2010 од
Министарствафинансија, y коме је дато мишљење да, узимајући у обзир Закон о порезу на додату вредност и Закон
o електронским комуникацијама, Агенција није обвезник пореза на додату вредност за промет добара и услуга из
делокруга своје надлежности утврђене Законом о електронским комуникацијама.

Опрема и нематеријална имовина
Стање и промене опреме и нематеријалне имовине могу се представити наредном табепом.Подаци који су исказани
нису упоредни подаци вец висе информативног карактера због другачијег начина припреме,састављања,
подношења и објављивања годишњих финансијскихизвестаја те се као такви не могу исказати као почетно стање
године за коју се ради извештавање.

у РСД 000
Аванси за НематеријалнаОпрема нематеријалну имовина Укупно
имовину

Набавна вредност:
Претходно стање 684,671 6,584 290,968 982,223
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у РСД 000

Оп ема недЗЗТ'Згатн Нематеријална Ук пнор р ] y имовина у
имовину

Н°Ве набавке (накнадна 145,093 10,351 80,888 235,532улагања)
Смањење: 10,011 6,584 1,416 18,011
Стање 31.12.2017. године 819,753 10,351 370,440 1,199,74

Исправка вредности:
Претходно стање 400,650 0 211,601 612,251
Амортизација 96,509 0 36,237 132,746
Смањење y току године 10,002 0 1,416 11,418
Стање на дан 31.12.2017. 487,157 O 246,422 733,579

Садашња вредност:
31.12.2017. године 332,596 10,351 124,018 466,965

Нове набавке опреме у току 2017. године износе 235,532 хиљада и највећим делом, y износу од 123,988 хиљада,
односе се на набавку мерних и контролних инструмената.

Агенција је y току 2013. године као повећање нематеријалне имовине еВИДентирала пренос права коришћења на
непокретностима (контролномерни центар y Нишу) у државној својини, уз накнаду у износу од РСД 6.546 хиљада,
на основу Уговора бр. 03–405-2/11–18 од 24. октобра 2013. године са Републичкомдирекцијомза имовину Републике
Србије.
Дана 27. децембра 2005. године, Министарствоза капиталне инвестицијеје Одлуком бр 40405-71/2005–01уступило
на коришћење и управљање Агенцији контролно мерни центар y Добановцима. Дана 21. јула 2010. године, Агенција
се обратила Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије са захтевом да се Агенција одреди за корисника
непокретности у својини Републике Србије коју чини контролно мерни центар у Добановцима. Влада Републике
Србије је својим Закључком од 09. јуна 2011. године одредила Агенцију као корисника предметне непокретности и
омогућила упис права коришћења у јавну књигу o евиденцији непокретности и правима на њима. Агенција је дана
24. јуна 2011. године поднела Републичком геодетском заводу - Катастар непокретности молбу за упис права
коришћења на предметној непокретности.Влада Републике Србије је својим Закључком од 04. октобра 2012. године
онемогућила упис Агенције као корисника поменутих непокретностиу Катастар непокретности.

Залихе

Стање и промене залиха могу се представити наредном табелом и односи се на дате авансе за материјал и услуге

аванси За
стање

овећање . 3
мањење 3

на дан 31.12.2017 56

Укуп

1

НОВЧЗНЗ средства се односе на:
Новчана средства Текући рачун Девизни рачун
претходно стање 1.680.988
прилив средстава 2.077.513 29.933
одлив средстава 1.867.189 14.895
укупно 1.891.312 15.038
укупно стање на дан 31.12.2017 1.906.350

Новчана средства на дан 31. децембар 2017. године обухватају средства која се налазе на подрачуну број 840–
963627-41 Управе за трезор y износу од РСД 1.891.312 хиљада и средства на девизном рацуну за откуп девиза у
износу од 15.038 хиљада динара.
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10.

Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања односе се на:
y РСД 000

Краткорочна потраживања
Стање на дан

31.12.2017.
Потраживања од купаца по основу накнада 200.159
Потраживања од фондова по основу исплаћених накнада 1.139
Спорна потраживања 191 .243
Исправка спорних потраживања 191.243
Укупно: 201.298

Потраживања од купаца по основу накнада на дан 31. децембар 2017. године износе РСД 200.159 хиљада
.Извршена је исправка потраживања од спорних купаца y износу од 191.243 хиљаде динара што је објасњено у делу
Догадјаји након билансирања финансијскихизвештаја

Потраживања од фондова по основу исплаћених накнада на дан 31. децембар 2017. године износе РСД 1.139
хиљада динара и односе се на потраживања од фондова по основу исплаћених накнада на име боловања преко 30
дана И ПОјЗОДИЊСКОГ ОДСУСТВЗ.

Краткорочни пласмани

Структура краткорочних пласмана
у РСД 000

Стање на данКраткорочни пласмани 31.12.2017
Унапред плацени струцни цасописи 3.224
Остали унапред плацени трошкови 39
Укупно: 3.263

Активна временска разграничења
Активна временска разграничења имају следећу структуру

у РСД 000
Стање на данАктивна временска разграничења 31.12.2017

Обрачунати неплаћени расходи и издаци O

Укупно: O

Активна временска разграничења су у 2017.години укинута преко капитала, односно нераспоредјене добити
обзиром да су се пословне книге водиле у складу са Законом o рачуноводству и Контном оквиру за привредна
друштва,задрУГеи предузетнике.

Обавезе из пословања

Обавезе из пословања имају следећу структуру:
y РСД 000

Стање на анОбавезе из пословања 31'12'203
Примљене кауције 82.986
Добављачи у земљи 4.398
Добављачи у иностранству 15.038
Обавеза према ПУ за РАПУС 1.056
Укупно обавезе из пословања 103.478

РАТЕЛ, Београд
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Примљене кауције на дан 31. децембар 2017. године износе РСД 82.986 хиљада и односе се на претплате купаца
по основу аконтационе накнаде за обављањеделатности електронскихкомуникација.

Обавезе према добављачима у земљи на дан 31. децембар 2017. г0дине износе РСД 4.398 хиљада |A односе се на
неизмирене обавезе према добављачима настале највећим делом по основу услуга на изради компјутерског
софтвера, услуга мобилног телефона, чишћења и осталих општих услуга.3а добаљаче из иностранства је извршен
пренос средстава са текућег рачуна Трезора на девизни рачун за откуп девиза и плаћање али на дан
31.12.2017.године није било извршено плаћање по рачунима већ су средства обезбедјена |A налазе се на девизном
рачуну.

пасивна временска разграничења

Пасивна временска разграничења су обухватала промене за обрачунате ненаппаћене приходе и као таква су укинута y
2017.години преко капитала, односно нераспоредјене добити.

П
Стање на данасивна временска разграничења 31.122017

Обрачунати ненаппаћени приходи O

Укупно: 0

1 1 . Капитал

У структури капитала преласком на финансијскоизвеставање по Контном оквиру за привредна друштва,задруге и

предузетнике досло је до битних промена у односу на раније године када се извештавало по Контном плану за буџетски
систем .

Остали капитал y износу од 363.955 хиљада динара у структури садржи одговарајуце вредности нематеријалних
улагања „некретнине и опреме која се раније исказивала кроз прелазне рацуне у буџетскомрачуноводству.

Нераспоредјена добит је састављена из ранијих суфицита прихода над расходима и коригована временским
разграничењима која су укинута.

Сходно Закону o електронским комуникацијама, средства која представљају нераспоредјену добит утврђену
годишњим финансијскимизвештајем Агенције уплаћују се на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода
буџета Републике Србије и користе се преко Министарства за унапређење и развој области електронских
комуникација и информационог друштва. Део разлике средстава, сразмеран приходима оствареним од оператора
електронских комуникационих мрежа и услуга на територији аутономне покрајине, уплаћује се на рачун буџета
аутономне покрајине и користи се преко органа аутономне покрајине надлежног за послове електронских
комуникација за унапређење и развој области електронских комуникација |A информационог друштва на територији
аутономне покрајине.

Капитал има следећу структуру:
у РСД 000

Позиција Капитал Нерадзгвеђена Укупно

Претходностање 363.388 635.533 998.921
Повећања у току 2017.г0дине 567 3.441 .574 3.442.141
Смањење у току 2017.г0дине 1.966.095 1.966.095
Стање на дан 31.12.2017 363.955 2.111.012 2.474.967
Уплате Буџету 1.058.489 1.058.489
Буџет Републике Србије 1.043.707 1.043.707
БуџетАутономнепокрајине Војводине 14.782 14.782
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12. Приходи

Пословни приходи

Агенција остварује пословне приходе по основу накнада за обављање делатности електронских комуникација у складу са
Законом o електронским комуникацијама,Правилником о општим условима за обављање делатности електронских
комуникација по рећжиму општег овлашћења, односно Правилником о висини накнада за обављање делатности
електронских комуникација и на основу накнаде за пружање поштанских услуга а у складу са Правилником o утврдјивању
трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга.

Пословни приходи су остварени на основу издавања лиценци за мобилну и фиксну тепефонију, додела дозвола за
коришћење нумерације бројева операторима на недискриминаторској основи,доделе и коришћења радио-
фреквенцијамздавања потврда о усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме са прописаним
техничким захтевимадео пословних прихода цине и средства од накнада за обављање поштанских услуга и накнада за
издавање дозвола за обављање поштанских услуга.

Остварени пословни приходи у 2017.години износе 1.967.966 хиљада динара.

Финансијски приходи
Финансијски приходи чине остварене позитувне курсне разлике и остали приходи од књизних одобрења
добављаца.Остварени финансијски приходи износе 98 хиљада динара.

Остали прИХОДи

Остали прих0ди чине приходи остварени принудном наплатом или приходи од камата и судских извршења. Остали приходи
износе 41.933 хиљаде динара.

Структура прихода
Пословни приходи 1.967.966
Финансијски приходи 98

Остали приходи 41.933

Укупно прих0ди у 2017.години 2.009.997

13. Расходи
У укупне расходе,поред пословнихрасхода спадају финансијски расходи, остали расходи као и расходи по основу
обезвредјења имовине

Подбиланси расхода у РСД 000
Пословни расходи 671 .240

Финансијски расходи 65
Остали расходи 40.021

Расходи по основу обезврммовине 191.243
Укупно расходи у 2017.години 902.569
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Пословни расходи

Обухватајутрошкове материјала, трошкове горива и енергије, зараде инакнаде, произвидне успуге,амортизацијуи
нематријалне трошкове .

Расходи материјала, горива и енергије, производне услуге, амортизације и нематријалнихтрошкова:

Т за хиги 66
п 2 932

Кан 1 925
Апат И ин 1 011

и 4 272
Р 585.

за 185

за посебне намене 174
29

11 179

ног 2 156

на 4 741

бензина 3 522
179

10 598
1.238

Телекома 921
ПТТ 809
моб. 7.633
и 648

631
1.501
28.206
4.980

оп 179

за 294
пословног п 71.792

остали 55
стампања 3.818
поп вке И 3.184

остале опсте 4.094
возила 783
возила 172

1 .185
4.328
520

136.971
133

4.636
1.159
1.630
1.212
335
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струцно оспособљавање 240

остали троскови за стр.оспос. 1.669
котизација 1 .085

струцне услуге 54.215
репрезентација 2.313
поклони 45
осигурање возила 968
осигурање опреме 742
осигурање треца лица 20
осигурање запослених 439
здр.осигурање 51

платни промет 1.070
троскови за инвалиде 1.087
судске таксе И троскови 2.368

разне таксе 391

разлика плате за будзет 21.976
паркирање 250
укупно нем.троскови. 97.901

Расходи зарада, накнада и други лични расходи

Обухватајутрошкове из следеће табеле

нето зарада 209.423
пио на терет послодавца 25.136
здравство на трет послодавца 10.788
незапослен.на терет
послодавца 1 .571
накнаде по уговорима 6.549
накнаде за УО И НО 4.827
отпремнина 1.060
јубиларна награда 447
солидарна помоц 3.210
пакетици 837
дневнице 2.330
дневнице иностранство 2.301
сместа] на сл.путу 1.050
сместај за иностранство 3.451
Превоз на сл.путу 5
превоз на сл.путу y иностр. 3.004
превоз радника 4.894
остали роскови за сл.пут 211
остали троск.за сл.пут y иност. 184
укупно 281 .278

Пословни

воИ

671.24
11.179
10.598
281.278
136.971
1ЗЗ.З13
97.901

РАТЕЛ, Београд
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Финансијски расходи

чине плаћене камате и негативне курсне разлике исказане y наредној табели

камате 19
негативна курсна разлика 46

укупно 65

Остали расходи

обухватају износе исказане у следећој табели

14.

15.

новчане казне и пенапи 39,974
средства боловања 38
обезвређењеканцеларијскогматеријала 9
исправка потраживања 191 ,243
укупно 231,264

Догађаји после датума биланса стања
Након билансирања стања, Управни одбор је на седници одржаној дана 25.05.2018. године, донео Одлуку да се
изврши исправка спорних потраживања y износу од 191.243 хиљаде динара.

РИЗИЦИ ПО OCHOBy СУДСКИХ спорова
На дан 31.12.2017. годинеАгенција је имала 32 активна судска спора. Од укупног броја спорова, највишеје управних
спорова, и то укупно 26, а пет спорова су парнице.

Управни спорови се, y највећем броју, односе на тужбе које су оператори и имаоци дозвола поднели Управном суду,
оспоравајући појединачне правне акте — решења Агенције којима им се утврђују накнаде. Природа управног спора је
таква да се, најчешће, завршава пресудом Управног суда којом се тужба одбија или усваја. У случају усвајања
тужбеног захтева, правне последице пресуде су да се решење Агенције поништава, а предмет враћа у стање
поновног решавања, Односно органу се налаже да понови поступак у складу са правним схватањем и примедбама
суда наведеним у пресуди.

СпоровиАгенције који се воде по Закону о парничном поступку воде се пред Привредним,Вишим и Основним судом.
Од укупно 5 парница, 2 се односе на накнаду штете, трају већ дуже време и то су спорови по тужби: ДОО „ЛИНЕА
ЕЛЕКТРОНИКС“ из Зрењанина и „ФОНЛИДЕР“ д.о.о. из Београда. Оба спора су y поступку пред првостепеним
судом, с тим да је спор по тужби ДОО „ЛИНЕА ЕЛЕКТРОНИКС“ из Зрењанина y поновљеном поступку. Спор са
Националним привредним оператором д.о.о. је пред другостепенимсудом, а проистекаоје из приговора у извршном
поступку, који је покренут на основу уговора закљученог на преваран начин. Пред Вишим судом у Београду води
поступак по тужби ОФА – Организација фотографских аутора, Београд ради чинидбе – достављања података за
обрачун накнаде за коришћење ауторских дела. У току 2017. године правоснажно је окончан поступак по тужби
Друштва за медијску, издавачку, пропаганднуделатност и маркетинг „СОС канал“ из Београда.

Коначан исход спорова није могуће преДВИДети са прихватљивом сигурношћу и, сагласно томе, није могуће ни
проценити финансијске обавезе Агенције по основу будућих правоснажних судских одлука. Руководство Агенције
процењуједа неће бити материјално значајних губитака, односно одлива по основу исхода судских спорова у току.

12



Напомене уз финансијске известаје 31 .децембар 2017. године РАТЕЛ, Београд

16. УПРАВЊАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је вишефазан процес који се састоји из постављања циљева:

1.идентификације ризика;
2.процене ризика;
Злоступања са ризицима и
4.надзора ризика.

Управљање ризицима служи томе да се помоћу њега олакша остварење стратешких и планираних циљева
Агенције и саставни је део управљања Агенцијом.
Посебан значај у управљању ризицима имају Управни одбор и Комисије одређене СтатутомАгенције. Врста ризика
са којим се Агенција суочава може бити:

· финансијски ризик;
· ризик пиквицности;
· тржишни ризик;
· ризик неиспуњења уговорне обавезе;
· инвестициониризик;
• стратешки ризик;
· ризик управљања;
• имовински ризик;
· ризик више силе;
· правни ризик;
• фискални ризик;
· политички ризик;
· ризик на страни оснивача;
· еколошки ризик и
· други ризици.

Када је реч о постављању циљева, стратешки и оперативни циљеви се утврђују пословном стратегијом,дугорочним
и средњерочним планом рада и развоја и годишњим програмом пословања, као и оснивачким и унутрашњимактима. Циљеви се реализују кроз пословне процесе.

Агенција, поред унутрашњег надзора, односно интерне контроле и интерне ревизије, подлеже и спољним облицима
надзора и контроле, што је регулисано законским прописима.

Законом је уређено да Агенција мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног
ревизораАгенција је у свом редовном пословању y различитом обиму изложена напред наведеним ризицима.Управљање ризицима је усмерено на минимизирање потенцијалнихнегативнихутицаја на финансијску позицију и
пословање у ситуацији непредвидивости финансијскихтржишта.

Агенција је изложена разним ризицима који кроз ефекте промена висине каматних стопа што делују на њенфинансијски положај и токове готовине, уколико су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског
тржишта те Агенција нема на располагању инструменте којим би ублажило његов утицај.

Агенција није изложена ризику од промене цена власничкиххартија од вредности с обзиром да у билансу стања
нема улагања класификованих као расположива за продају или као финансијска средства по фер вредности чији сеефекти промена y фер вредности исказују у билансу успеха.

Ризик ликвицности је ризик да Агенција неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворимафинансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује y одговарајућем
временском оквиру. Агенција управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве
континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа
финансијскихсредстава и обавеза.
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Мора се констатовати и да се порески прописи Републике Србије често различито тумаче и често се мењају.
Тумачења важећих пореских прописа од стране пореских власти на име неких трансакција и активности у Агенцији
могу се разликовати од тумачења одговорног особља у Агенцији. Услед тога неке трансакције могу бити оспорене
од стране пореских власти тако да агенцији може бити одређен додатни износ пореза и камата који може бити и

материјално значајан. Период застарелости пореске обавезе је пет година то јест порески орган има право да
одреди плаћања неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

Посебан ризик који се мора разматрати у наредним годинама је ненаплативност потраживања и део камата и

судских трошкова које та ненаплативост носи са собом.

14


		2018-06-18T15:49:30+0200
	Marijana Vasiljević 100037903-1207986715263 7f4cde65a4f43f7f0c49e7f73cf2c71c92d7a48f




