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УВОД 

Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 
60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон) који, између осталог, уређује оснивање, 
правни положај и пословање Регулаторне агенције за електронске комуникације и 
поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ), РАТЕЛ је основан као независна 
регулаторна организација са својством правног лица, која врши јавна овлашћења у 
циљу ефикасног спровођења утврђене политике у области електронских комуникација, 
подстицања конкуренције електронских комуникационик мрежа и услуга, 

унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта 
електронских комуникација и заштите интереса корисника електронских 
комуникација, у складу са одредбама овог закона и прописа донетих на основу њега, 
као и регулаторних и других послова у складу са посебним законом којим се уређују 
поштанске услуге. РАТЕЛ је функционално и финансијски независан од државних 
органа, као и организација и лица који обављају делатност електронских комуникација 
и поштанских услуга и послује у складу са прописима о јавним атенцијама. Одредбом 
члана 27. став 2. Закона прописано је да годишњи финансијски извештај РАТЕЛ-а 
подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора, а ставом 4. наведеног 
члана Закона утврђено је да се финансијски извештаји РАТЕЛ-а објављују у складу са 
законом који уређује област рачуноводства и ревизије, као и на интернет страници 

РАТЕЛ-а. 

РАТЕЛ од оснивања послује у оквиру јавних финансија прво као директни, а 
потом као други корисникјавних средстава у оквиру консолидованог рачуна трезора 

под јединственим бројем буцетског корисника 59011 и још увек се налази на тој 
позицији. 

У смислу одредби Закона о буцетском систему („Службени гласник РС", бр. 
54/09... 99/16, у даљем тексту: Закон о буцетском систему), РАТЕЛ има статус других 
корисника јавних средстава (тип 6), а у складу са Правилником о начину утврђивања и 
евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и 

укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС", бр. 113/13, 8/14 и 
24/16) други корисници јавних средстава - тип корисника јавних средстава - 6, су 
субјекти који не припадају директним или индиректним корисницима буџетских 

средстава, чији је оснивач Република Србија u који обављају развојне, стручне u 
регулаторне послове од општег интереса. 

У 2016. години Државна ревизорска институција (у даљем тексту: ДРИ) је 
вршила ревизију финансијских извештаја РАТЕЛ-а за 2015. годину. Дана 6.6.2017. 
године ДРИ је доставио РАТЕЛ-у Извештај о ревизији финансијских извештаја и 
правилности пословања Регулаторне агенције за електронске комуникације и 
поштанске услуге за 2015. годину, број: 400-1186/2016-07/9 од 6.6.2016. године (у 
даљем тексту: Извештај ДРИ), који се односи на ревизију финансијских извештаја и 
ревизију правилности пословања РАТЕЛ-а и у истом је констатовано да РАТЕЛ није 
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применио адекватан оквир финансијског извештавања за 2015. годину, јер је водио 
рачуноводствене евиденције и извршио припрему, састављање и подношење 
годишњих финансијских извештаја на принципима готовинске основе у складу са 
Законом о буцетском систему и подзаконским актима донетим на основу овог закона, 
уместо даје, у складу са Законом и Законом о рачуноводству, водио рачуноводствене 
евиденције, саставио и објавио финансијске извештаје за 2015. годину према 
обрачунској основи, у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
привредна друштва, задруге и предузетнике, Међународним рачуноводственим 
стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања. Ово је 
за последицу имало да се ДРИ уздржао од давања мишљења о финансијским 
извештајима и давања мишљења о правилности пословања за 2015. годину, при чемује 
ДРИ предметним извештајем препоручио РАТЕЛ-у да води пословне књиге и врши 
припрему, састављање, подношење и објављивање годишњик финансијскик извештаја 
за 2016. годину и даље у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини 
и форми образаца финансијскик извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
привредна друштва, задруге и предузетнике, Међународним рачуноводственим 
стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања. На 
Нацрт и Предлог Извештаја ДРИ који су РАТЕЛ-у достављени у складу са Законом о 
државној ревизорској институцији („Службени гласник РС", бр. 101/05 и 54/07), 
РАТЕЛ није имао примедбе, а одазивни извештај РАТЕЛ је припремио и доставио 
благовремено, у остављеном року. 

РАТЕЛ је поступајући у складу са препорукама из Извештаја ДРИ, између 
осталог, упутио више дописа Агенцији за привредне регистре, ресорном министарству, 
Министарству финансија и Министарству финансија - Управи за трезор са захтевом за 
доставу информација неопходних за поступање по препорукама ДРИ, као и да се 
изјасне поводом одређеник питања у вези са дефинисањем статуса РАТЕЛ-а код 
наведеник органа, а у вези са предузимањем активности РАТЕЛ-а, како би исти 
поступио у складу са препорукама ДРИ. 

Управни одбор РАТЕЛ-а ј е дана 10.11.2016. године, у складу са одредбом члана 
25. став 4. Закона, којом је прописано да финансијски план доноси Управни одбор 
Агенције, најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, донео 
Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације u поштанске 
услуге за 2017. годину (у даљем тексту: Финансијски план за 2017. годину) и исти 
упутио ресорном министарству ради прибављања сагласности Владе. У поступку 
прибављања ове сагласности Министарство трговине, туризма и телекомуникација се 
обратило за мишљење Министарству финансија као надлежном државном органу. 
Дописом број: 401-00-4194/2016-03 од 28.12.2016. године Министарство финансија је 
указало на потребу да се изврше измене и допуне Финансијског плана за 2017. годину 
РАТЕЛ-а када се примени адекватан оквир финансијског извештавања по препорукама 
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ДРИ, односно ускладе пословне књиге за припрему, састављање, подношење и 
објављивање финансијских извештаја према обрачунској основи и Контном оквиру за 
привредна друштва, задруге и предузетнике. 

На Финансијски план за 2017. годину који је Управни одбор РАТЕЛ-а донео на 
седници одржаној 10.11.2016. године, Влада Републике Србије је дала сагласност 
решењем 05 број: 400-391/2017 од 24.1.2017. године које је објављено у„Службеном 
гласнику РС", број 5/17 од 25.1.2017. године. 

Финансијски извештаји Агенције за 2016. годину са Извештајем независног 
ревизора о ревизији финансијскик извештаја за 2016. годину су предати Управи за 
трезор, а Влада Републике Србије је дана 29.5.2017. године донела закључак број: 400- 
4004/2017-2, којим се наведени извештаји прихватају. 

Поступајући по препорукама утврђеним Извештајем ДРИ, а имајући у виду 
допис Министарства финансија број: 401-00-4194/2016-03 од 28.12.2016. године којим 
се указује на то да треба приступити изменама и допунама Финансијског плана за 2017. 
годину када се примени адекватан оквир финансијског извештавања по препорукама 
ДРИ, односно ускладе пословне књиге за припрему, састављање, подношење и 
објављивање финансијских извештаја према обрачунској основи и Контном оквиру за 
привредна друпттва, задруге и предузетнике, Управни одбор РАТЕЛ-а доноси 
ИЗМЕИЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕГУЛАТОРНЕ АГЕИЦИЈЕ ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Измене и допуне Финансијског ппана Регулаrпорне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге за 2017. годину 

4 



I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. 
ГОДИНУ 

Финансирање РАТЕЛ-а се врши у складу са усвојеним финансијским планом, којим се 
утврђују укупни прикоди и раскоди, укључујући издвајања за средства резерви, као и 
елементе за одређивање трошкова зарада. На финансијски план усвојен од стране 
Управног одбора РАТЕЛ-а сагласност даје Влада Републике Србије. 

Пројекције принода и расхода су извршене на основу процене потребнин ресурса за 
квалитетно обављање повереник јавнин овлашћења у области електронских 
комуникација и поштанских услуга. 

Финансијским планом РАТЕЛ-а за 2017. годину планирани су укупни приноди у 
износу од 1.732.912.691,00 динара, укупни расходи које чине трошкови неоинодни за 
текуће пословање и улагања у основна средства у износу од 1.614.884.318 динара, и 
средства која представљају разлику прикода и расхода у износу од 118.028.373 динара. 

1. План приgода 

На основу Закона, средства за рад РАТЕЛ-а обезбеђују се из принода које РАТЕЛ 
остварује од накнада за: коришћење нумера.ције, коришћење радио-фреквенција, 
обављања делатности електронских комуникадиј а, прихода кој е оствари пружањем 
услуга из своје надлежности, накнада за издавање дозвола и накнада за обављање 
поштанских услуга. 

Пројекција прихода за 2017. годину је вршена према врстама накнада које је РАТЕЛ 
остваривао у 2016. години које се утврђује у складу са Законом и следећим 
правилницима: 

• Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција („Службени 
гласник РС", бр. 93/10 и 15/15), 

• Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације („Службени 
гласник РС", број 67/11), 

• Правилник о висини накнада за обављање делатности електронскин 
комуникација („Службени гласник РС", број 93/10); 

• Правилник о утврђивању накнаде за пружање услуга из надлежности 
Републичке Агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС", 
број 34/13), 

• Правилник о утврђивању висине трошкова за издавање дозволе и висине 
годишње накнаде за обављање поштанскик услуга („Службени гласник 
Републике Србије", број 89/16). 

Имајућu у виду наведено, приликом планирања прихода за 2017. годину, РАТЕЛ се 
руководио, пре свега, принципима реалности и опрезности, anu u досадашњим 
искуством у њиховом остваривању. 
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Табела 1. Планирани приzоди од накнада за 2017. годину 

Ред. 
 

бр.  Назив накиаде/Трошка Основ 
Планнрани 

нриаод у 2017. 
годиин 

1.  
Накнада за издавање 
дозволе за кориш~iење 
нумерације 

Члан 33 . Закона; Правилник о висини накнада 
за пружање услуга из надлежности Републичке 
агенције за електронске комуникације 
(„Службени гласник РС", број 34/13), члан 2. 

800.000,00 

2.  
Накнада за издавање 
појединачне дозволе за 
радио станица 

Чл. 33, 86-88 Закона; Правилнин о утврђикању 
накнаде за пружање услуга из надлежности 
Републичке Агенције за електронске 
комуникације („Службени гласник РС", број 
34/13) 

75.000.000,00 

3.  Накнада за коришhење 
радио-фреквенција 

Члан 31. Закона, Правилник о висиин накнаде  
за коришћење радио фреквенција („Службени 
гласник РС", бр. 93/10 и 15/15), члан 2-11. 

749.832.286,00 

4.  
Накнаде за обављање 
делатности електронских 
комуникација 

Члан 32. Закона; Правилник о општим 
условима за обављање делатности 
електронских комуникација по режиму општег 
овлашћења ("Службени гласник РС", број 
93/10), члан 9-11; обрачун накнаде се врши на 
основу Правилника о висини накнада за 
обављање делатности електронских 
комуникација („Службени гласник РС", број 
93/10), члан 2. 

28.607.639,00 

5' 

Закон о електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС , бр. 44/10, 60/13-УС и 
62/14), члан 32 

574.512.276,00 Периодична годишња 
накнада за лиценцу 

б 
 • 

Годишња накнада за 
кориш~iење нумерације 

Члан 30. Закона; обрачун накнаде се врши на 
основу Правилника о висини годишње накнаде 
за кориш~iење нумерације ("Службени гласнин 
РС", број 67/11) члан 3-7. 

217.808.156 00 ' 

7.  
Накнаде од вршења 
техничког прегледа радио- 
станица 

Члан 33. Закона, Правилник о висини накнада 
за пружање услуга из наддежности Републичке 
агенције за електронске комуникације 
(„Службени гласник РС", бр. 34/13), члан 7, 8. 

5.000.000,00 

8.  
трошкови оцењивања 
усаглашености Ритт 
опреме 

Чл. 33 и 4. Закона, Правилнин о висини 
накнада за пружање услуга из надлежности 
Републичке агенције за електронске 
комуникације („Службени гласник РС", бр. 
34/13), чл. 9-14. 

16.000.000,00 

9  
Приходи по основу 
годишње накнаде за 
обављање поштанских 
услуга 

Правилник о утврђивању висине трошкова за 
издавање дозволе и годишње накнаде за 
обављање поштанских услуга („Службени 
гласник РС", број 89/16) 

65.170.334,00 

10. 

Приходи по основу 
накнаде трошкова за 
издавање дозвола за 
обављање поштанских 
услуга 

Члан 66. Закона о поштанским услугама, 
Правилник о утврђивању висине трошкова за 
издавање дозволе и годишње накнаде за 
обављање поштанских услуга („Службени 
гласник РС", број 89/16) 

182.000,00 

Укупно: 1.732.912.691,00 

Образложења прихода дата су на странама бр: 15. до 18. усвојеног Финансијског плана 
за 2017. годину. 
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2. План расgода 

Укупни расходи РАТЕЛ-а у усвојеном Финансијском плану за 2017. годину обухватају 
средства планирана на Класи 400000 - Текући расходи, Средства резерви и 

Амортизација, и Класи 500000 - Издаци за нефинансијску имовину у укупном износу 
од 1.614.884.318 динара. 

У односу на укупне расходе наведене у преткодном ставу, према Правилнику о 

Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике средства која су 

планирана у усвојеном плану за 2017. годину се разликује за износ улагања у основна 
средства која се сада евидентирају само у Билансу стања. 

Табела 2. Упоредни преглед расgода за 2017. гОдину по контним оквирима 

Ек. 
класа 

по 
контиом 

оквиру 

за буџет 

Ек. класа по контном 
оквируза привреду 

Назив конта по 
буџетском 

flлан за 2017. 

Детаљнн опнси 
датв на 

етранама 
усвојеног 

Фниансијског 

плава: 

411000 520 Плате и додаци 
запослених 

269.176.140 20 до 26 

412000 521 Социјапни доприноси на 
терет послодавца 

48.451.705 26 	I , 

413000 551,559 Накнаде у натури 1.450.000 26 до 27 ' 

414000 228/455, 228/4551 Социјална давања 
запосленима 

19.100.000 27 

415000 529 Накнада трошкова за 
запослене 

6.000.000 29 

416000 529/526 Награде запосленима и 
остали расходи (УО) 

7,499.500 29 

421000 553 513,539,550 531,552, 
533, 559 	~ Стални трошкови 140.925.280 30 до 35 

422000 529 Трошкови путовања 17.940.000 
35 до 38 

423000 550, 535,559,559,551 Услуге по уговору 192.607.520 38 до 45 

424000 550,555 Специјализоване услуге 3.174.000 46 

425000 532, Текуliе поправке и 
одржавања 63.167.750 47  

426000 521, 539, 559,513,512, Трошкови материјала 30.640.800 50 

430000 540 Амортизација 120.000.000 

444000 563, 562 Пратеt~и трошкови 
задуживања 300.000 53  

465000 579 Остале дотације и 
трансфери 

1.400.000 53 до 54 

482000 552,559 Порези, о. таксе, казне и 
пенали 

9.476.000 54  

483000 579 Новчане казне и пенали 113.544.879 55 

499000 Средства резерви- резерве 
за непредвиђене издатке 

200.000.000 56 

511000 026 Зграде и грађевински 
објекти 

92.434.104 57  

512000 014, 023, машине и опрема 125.446.640 58 
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513000 023 
Остале некретнине и 
опрема 

456.000 
61 

515000 012 Нематеријапна имовина 145.454.000 61 
543000 551 Набавка воде 420.000 
541000 021 Куповина земљишта 6.240.000 63 

Укупно са средствима 
резерви и амортизадијом 1.614.884.318 

У усвојеном Финансијском плану за 2017. годину детаљна образложења раскода су 
дата од стране 20 до 63. 

У табели 2. приказани су планирани расходи према премапираним контима за 

привреду. У табели 3. РАТЕЛ је раскоде који се односе на породиљска одсуства и 
боловања преко 30 дана рефундирао од стране Републичсог фонда за здравствено 

осигурање, такође, РАТЕЛ је у плану за 2017. годину у раскоде укључио нематеријална 
улагања, међутим, у табели 2. они се евидентирају као основна средства. 

Табела 3. Структура расzода РАТЕЛ-а по коитиом оквиру за привреду 

Ред' број Конто Позиција Износ 

1 2  3 4 

А YKYIIIіИ ПРИХОДИ 1,732,912,691.00 
1. Прикоди од накнаца 1,732,912,691.00 
Б 5 YKYIIIНИ РАСХОДИ 1,614,884,318.00 
I 51 Трошкови материјала 33,652,000.00 
1. 512 трошкови материјала (режиј. канцелар. разног) 15,472,000.00 
2. 513 трошкови горива и енергије 18,180,000.00 
ц 52 Трошкови зарада и накнаде зарада 368,917,345.00 
1. 520 трошкови зарада и накнада зарада(бруто) 269,176,140.00 
2. 521 доприноси на терет послодавца 48,451,705.00 

З. 526 Трошкови накнада члановима управног и надзорног 
одбора 

7,099,500.00 

4.  529 остали лични раскоди и накнаде 35,490,000.00 
5.  228 Боловања* 8,700,000.00 
Ш 53 Трошкови провзводиих услуга 196,243,090.00 
1. 531 трошкови транспортних услуга 29,216,000.00 
2. 532 услуге одржавања 63,167,750.00 
3. 533 закупнине 88,137,340.00 
4. 535 реклама и пропаганда 13,270,000.00 
5 539 остале услуге 2,452,000.00 
IV 54 Амортизација и резервисање 320,000,000.00 
1.  Амортизација 120.000.000,00 
2.  Резервисања за непредвиђене издатке 200.000.000,00 
V 55 Нематеријалии трошкови 210,724,260.00 
1. 550 непроизводне услуге 159,407,520.00 
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2. 551 репрезентација 5,014,000.00 
3. 552 премије оситурања 6,547,940.00 
4. 553 платни промет 650,000.00 
6.  555 трошкови пореза и накнада 534,000.00 
7.  559 остали нематеријални трошкови 38,570,800.00 
VI 56 Фвианснјски и остали расходн 300,000.00 
1. 56 Расходи камата 300,000.00 
VH 579 Остали расходи 114,944,879.00 

0 Освовиа средства** 370,102,744.00 
ПI СРЕДСТВА разлика прихода в расхода (А-Б) 118,028,373.00 

У табели 4. приказани су планирани троппсови зарада, накнада и осталих лилиик 
примања према контима за привреду са напомена о бројевима табела и странама у 
усвојеном Финансијском плану за 2017. годину. 

Табела 4. Структура планвраниz трошкова зарада, накнада и осталих личниg накнада 
за 2017. годину 

редяи  број Конто Позиција План 2017 Напомене 

1 2 2 3 4 

1.  520 ЗАРАДЕ - бруто I 269.176.140,00 Табела број 5, 
страна 20 до 26 , 

2.  520,/521 Доприноси на терет послодавца 48.451.705,00 Табела број 10, , 
страна 20 до 26 

I зАРАДЕ - бруто П(1+2) 317.627.845,00 

3.  526 Трошкови накнада члановима 
управног и надзорног одбора 

7,099,500.00 Табела број 14, 
страна 29 

4.  529 Накнаде за превоз 6,000,000.00 Табела број 13, 
страна 29 

5.  529 Трошкови службеник путовања 17,940,000.00 Табела број 16,
страна 35 

6.  529 Јубиларне награде 400,000.00 Табела број 14, 
страна 29 

7.  529 Солидарне и остале помоћи 6,400,000.00 Табела број 12, 
страна 27 

8.  529 Отпремнине за пензију 4,000,000.00 Табела број 12 
страна 27 

9 529 Новогодишњи поклони деци 
запослених 

750 000 00 ' 	' 
Табела број 11, 

страна 27 
П  Остала личиа примања и накнаде 

(3+4+5+6+7+8) 
42,589,500.00 

nсупно (1+11) 360,217,345 
Дета.љни структура зарада по месецима дата је у табелама Прилога III. усвојеног 
Финансијског плана под бројевима 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, од стране 68 до 76. 

Усвојеним Планом набавки за 2017. годину, РАТЕЛ је дефинисао неопходна добра, 
услуге и радове, које је потребно набавити за реализацију плана и програма рада, као и 
активности дефинисаних стратегијом и акционим планом из области електронских 
комуникација. У структури планираник набавки, највеће учепће имају планиране 
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набавке за основна средства - опрема, софтвери, изградња објеката. Контирање овик 
добара, радова и услуга је складу са контним оквир за буџет било планирано на 

економској класификацији 50000 - Издаци за нефинансијску имовину и третирано као 
расход, а по новом Контном оквиру се исказују на Групи рачуна 01 и 02. 

Табела 5. Структура планираних ОснОвних средстава у 2017. гОдини 

ред.  

6рој Опис 
Обавезе из 
претходних 

годива 

Планнрана 
средства (са 
ПДВ-ом) за 

набавку у 2017. 
годннн 

Укупно 
средства за 

2017. годнну 

1 2 3 4 5 
1 Изградња осталих објеката 91,234,104.00 91,234,104.00 
2  Капитално одржавање зграда и 

пословног простора 
1,200,000.00 0.00 1,200 000.00 

3 теренска возила 0.00 4,740,000.00 4,740,000.00 
4 Намештај 588,000.00 588,000.00 

5 vградна опрема 0.00 72000 72,000.00 

6 Рачунарска опрема 6,000,000.00 5,880,000.00 11,880,000.00 

7 Штампачи 864,000.00 0.00 864,000.00 

8 Мреже 0.00 1,320,000.00 1,320,000.00 

9  телефонске централе с припадајуliим 
инсталацијама и апаратима 0.00 252,000.00 252,000.00 

10 Електронска опрема 3,120,000.00 0.00 3,120,000.00 
11 Опрема за домаliинство 1,086,000.00 0.00 1,086,000.00 
12 Мерни и контролни инструменти 51,154,640.00 50,442,000.00 101,596,640.00 

13 Остале некретнине и опрема 96,000.00 360,000.00 456,000.00 

14 Компјутерскисофтвер 61,100,000.00 44,184,000.00 105,284,000.00 

15 Право коришћење имовине у туђем 
власништву 0,00 40,170,000.00 40,170,000.00 

16 Куповина земљишта за потребе 
изградње 0,00 6,240,000.00 6,240,000.00 

Укупно: 124,620,640.00 245,482,104.00 370,102,744.00 

3. Пројектовани биланс стања за 2017. годину 

Биланс стања РАТЕЛ-а, као другог корисника јавних средстава у оквиру 
консолидованог рачуна трезора на дан 31.12.2016. године по премапираним контима у 
Билансу стања исказује билансну активу, у износу од 2.249.477 хиљада динара и 
билансну пасиву, у износу од 2.475.664 хиљада динара. Разлика између активе и пасиве 
којаје проистекла из премапирања конта се односи на куповину основник средстава из 
аванса у износу од 226.187 хиљада динара. 

Стање активе и пасиве у билансу стања утврдиће се на крају 2017. године по завршном 
рачуну. 
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4. Пројектовани биланс успеха за 2017. годину 

РАТЕЛ је до сада пословао као други корисник јавних средстава у оквиру 

консолидованог рачуна трезора и водио пословне књиге на готовинској основи, по 

систему буцетског рачуноводства и примењивао прописе који уређују буцетско 

рачуноводство. 

У 2017. години РАТЕЛ је према Финансијском плану планирао суфицит за 2017. 
годину у износу од 118.028.373 динара (табела 30. усвојеног Фина.нсијског плана, 
страна 64). Чланом 27. Закона је прописано да РАТЕЛ средства која представљају 
разлику прихода и расхода уплаћује на одговарајући рачун прописан за уплату јавних 
прихода буџета Републике Србије, која се користе преко ресорног Министарства за 
унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва. 

За 2017. годину РАТЕЛ је на бази усвојеног Финансијског плана пројектовао Биланс 
успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године по коме прикоди из редовног 
пословања износе 1.732.912 хиљада динара, расходи из редовног пословања 919.307 
хиљада динара. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је пројектован на 
износ од 813.605 хиљада динара. 

5. Пројекција извештаја о токовима готовине за 2017. годину 

Кроз пројекцију Извештаја о токовима готовине за 2017. годину исказан је новчани 
прилив у износу од 1.732.912.691 и новчани одлив у износу 1.614.884.318 који одговара 
планираном суфициту у Финансијском плану 2017. годину 

HJIAHRPAHH ПРИХОДИ И РАСХОДИ И ИИВЕСТИЦИЈЕ СА 
СРЕДСТВИМА РЕЗЕРВИ 

ИЗНОС 

1.  План Прихода 1.732.912.691 
2.  План Расхода и инвестиција са средствима резерви 1.494.884.318 

3.  Процењена амортизација 120.000.000 

4.  Укупни расходи са амортизацијом 1.614.884.318 

5. (1-2-4) Средства по члану 27. 3акона 118.028.373 
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II ЗАКЈbУЧАК 

РАТЕЛ је изменама и допунама Финансијског плана за 2017. годину покушао да 
превазиђе разлике које произилазе из приказивања резултата по основу примене два 
различита Контна оквира из којик проистичу и различити резултати у финансијским 
извештај има. 

Суфицит приказан у усвојеном Финансијском плану за 2017. годину је изједначен са 
резултатом који је исказан у Извештају о токовима готовине по Контном оквиру у 
складу са Законом о рачуноводству, с обзиром на то да обуквата све признате раскоде 
из усвојеног плана за 2017. годину које чине трошкови неопходни за текуће пословање, 
улагања у основна средства и амортизацију. 
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Драган КОвачевић 
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