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1.    ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 
Пун назив Агенције: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске 
услуге, Београд 

Седиште: Београд, Палмотићева 2 

Скраћени назив Агенције: РАТЕЛ, Београд 

Матични број: 17606590 

ПИБ: 103986571 

Законски заступник: Владица Тинтор  

Величина друштва: 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 и 50/09-УС), који је усвојен 24. априла 2003. године. Агенција је основана 
као самостално, независно регулаторно тело, односно организација sui generis, 
којој су поверена јавна овлашћења, са надлежношћу да, између осталог, 
применом националне стратегије регулише тржиште телекомуникација у 
Републици Србији. 

Агенција је регистрована 2. августа 2005. године код Трговинског суда у Београду, 
регистарски уложак 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 и 
полазне основе за опште акте о систематизацији послова и 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 о 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 у 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 електронских комуникација. 

Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о електронским 
комуникацијама и Закона изменама и допунама Закона о поштанским услугама у 
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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 поштанске услуге, 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 и 
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 и Планом нумерације, а 
сходно томе и издавање дозвола за коришћење радио-фреквенција и нумерацију 
је једна од основних надлежности Агенције. Њоме се даје правном или физичком 
лицу право на коришћење радио-фреквенција и нумерације, односно могућност 
да се појави на тржишту електронских комуникација у Републици Србији. Такође, 
оператори који у складу са законом обављају делатност електронских 
комуникација 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 и допунама Закона о 
електронским комуникацијама и изменама и допунама Закона о поштанским 
услугама, Агенција остварује приходе и по основу поштанских услуга, који су 
раније били приход Републичке агенције за поштанске услуге, и то по основу 
годишње накнаде за обављање поштанских услуга коју плаћају поштански 
оператори и трошкова издавања дозвола поштанским операторима. 

Органи управљања Агенције су: 

 директор 

 управни одбор 

Број запослених на крају  2019. године био је 142. 

 
 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 

 

2.1. Изјава о усклађености 
 
Агенција води евиденцију и саставља редовне финансијске извештаје у складу са 
важећим Законом о рачуноводству (Службени гласник РС број 62/2013) и осталом 
применљивом законском и подзаконском регулативом у Републици Србији (у 
даљем тексту: Закон). За признавање, вредновање, презентацију и 
обелодањивање позиција у финансијским извештајима Друштво је, као средње 
правно лице, у обавези да примењује Међународне стандарде финансијског 
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извештавања за мала и средња предузећа („МСФИ за МСП“). Такође, 
финансијски извештаји су састављени у складу са:  

 Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
Друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 
118/13), 

 Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник Републике 
Србије број 95/14 и 144/14). 
 
Закон захтева одређена приказивања и одређени третман рачуна и стања, што 
има за последицу одступања од МСФИ за МСП као што следи: 

 Агенција је ове финансијске извештаје саставила у формату прописаном 
од стране Министарства финансија Републике Србије, који није у складу са 
захтевима  МСФИ за МСП. 

 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса 
стања. Ове ставке по дефиницији МСФИ за МСП не представљају ни средства ни 
обавезе. 

 Позитивне или негативне курсне разлике на уписаном али неуплаћеном 
капиталу евидентирају се у оквиру капитала. Овакав третман није у складу са 
МСФИ за МСП. 

 Решењем Министарства финансије Републике Србије бр. 401-00-
1304/2013-16 до 25.12.2013. године (Службени гласник Републике Србије бр. 
63/13) утврђује се превод Међународних стандарда финансијског извештавања за 
мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) који је одобрен и издат од стране 
Одборa за међународне рачуноводствене стандарде (ИАСБ). 
 
С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска 
регулатива прописује рачуноводствене поступке који у појединим случајевима 
одступају од захтева МСФИ за МСП, као и то да је Законом о рачуноводству 
динар утврђен као званична валута извештавања, рачуноводствени прописи 
Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ за МСП што може имати 
утицај на реалност и објективност приложених финансијских извештаја. Сходно 
томе, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским 
извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ за МСП на начин 
како је то дефинисано стандардом. 
 
Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са начелом 
историјског трошка, осим ако другачије није наведено у рачуноводственим 
политикама које су наведене у даљем тексту. 
 
Ови појединачни финансијски извештаји одобрени су од стране Директора дана 
16.07.2020. године. 

 

2.2. Званична валута извештавања 
 
Финансијски извештаји Агенције су исказани у хиљадама динара (РСД), који је 
функционална валута Друштва и званична валута у којој се подносе финансијски 
извештаји у Републици Србији. Осим ако није другачије назначено, сви износи су 
наведени у динарима заокружени у хиљадама. 
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2.3. Коришћење процењивања 
 
Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за 
извештавање захтева од руководства коришћење најбољих могућих процена и 
разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности средстава 
и обавеза, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и 
претпоставке су засноване на претходном искуству, као и различитим 
информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја, а 
које делују реално и разумно у датим околностима. На бази ових информација се 
формира претпоставка о вредности средстава и обавеза, коју није могуће 
непосредно потврдити на бази других информација. Стварна вредност средстава 
и обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај начин. 
 
Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет 
редовних провера. Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период 
у којем су ревидиране, у случају да процена има утицај само на дати период, или 
за период у којем су ревидиране и за будуће периоде, у случају да ревидирање 
утиче на текући и на будуће периоде. 
 
Информације о областима код којих је степен процене највећи и које могу имати 
најзначајнији ефекат на износе признате у финансијским извештајима Друштва, 
дате су у оквиру следећих напомена: 
• Користан век трајања некретнина, постројења и опреме, 
• Обезвређење вредности нефинансијске имовине, 
• Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања, 
• Резервисања по основу судских спорова, 
• Пензије и остале накнаде запосленима 
 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
Рачуноводствене политике дате у наставку Агенција конзистентно примењује у 
свим периодима презентираним у овим појединачним финансијским извештајима. 
 

3.1. Начело сталности пословања (“going concern“) 
 
Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом сталности 
пословања (“going concern” концептом), који подразумева да ће Друштво 
наставити да послује у догледној будућности. 
 

3.2. Пословне промене у страној валути 
 
Пословне промене у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
валуте утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан 
пословне промене. 
 
Монетарне позиције исказане у страној валути на дан биланса стања, 
прерачунате су у динаре према средњем курсу утврђеном на међубанкарском 
тржишту девиза, који је важио на дан биланса. Немонетарне позиције 
прерачунате су у динаре према средњем курсу валуте који је важио на дан 
пословне промене. 
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Позитивне и негативне курсне разлике настале по основу извршених плаћања и 
наплата у страним средствима плаћања у току године као и курсне разлике 
настале приликом превођења средстава и обавеза исказаних у страној валути на 
дан биланса исказане су у билансу успеха Друштва, као приходи/расходи по 
основу курсних разлика у оквиру позиције финансијских прихода/расхода. 
 
Потраживања у које је уграђена валутна клаузула прерачуната су у динаре по 
средњем курсу валуте који је важио на дан биланса. Позитивни и негативни 
ефекти настали по овом основу исказани су у билансу успеха Друштва, као 
приходи/расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика у оквиру 
категорије осталих прихода/расхода. 
 
Званични средњи курсеви значајнијих страних валута су: 
    

Валута 2019. 2018. 

   
CHF 108.4004 104.9779 
USD 104.9186 103.3893 
EUR 117.5928 118.1946 

 

3.3. Упоредни подаци 
 
Упоредни подаци односно почетна стања представљају податке садржане у 
финансијским извештајима за 2018. годину. 
 

3.4. Финансијски инструменти 
 
Класификација 
 
Агенција класификује своја финансијска средства у следеће категорије: 
финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер 
вредностима исказују у билансу успеха, кредити и потраживања, финансијска 
средства расположива за продају и средства која се држе до рока доспећа. 
Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена.  
Руководство врши класификацију својих финансијских пласмана у моменту 
иницијалног признавања. 
 
На дан 31. децембра 2019. године Агенција нема финансијска средства по фер 
вредности чији се ефекти промене у фер вредности исказују у билансу успеха. 
 
Потраживања 
 
Потраживања се састоје од потраживања од купаца у земљи и иностранству и 
осталих потраживања.  
 
Потраживања од купаца су исказана по фактурној вредности умањеној за 
одобрене попусте, као и за исправку вредности која је заснована на процени 
наплативости појединачног потраживања. Исправка вредности се формира за 
она потраживања за које постоји објективан доказ да су обезвређена, односно за 
која руководство Друштва процењује да се не могу наплатити у пуном износу, и 
иста се евидентира као расход у билансу успеха периода када је процена 
извршена. 
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Готовина и готовински еквиваленти 
 
У билансу токова готовине под готовином и готовинским еквивалентима се 
подразумевају готовина у благајни, средства на рачунима код Управе за трезор. 
 
Финансијска средства која се држе до доспећа 
 
На дан 31. децембра 2019. године Агенција нема финансијска средства која се 
држе до доспећа. 
 
Признавање финансијских средстава 
 
Куповина или продаја финансијског средства се евидентира коришћењем 
рачуноводственог обухватања на датум салдирања трансакције. 
 
Престанак признавања финансијских средстава 
 
Агенција врши искњижење финансијског средства када права на прилив готовине 
по основу тог средства истекну или када та права пренесе на другога. Свако 
право по пренетој финансијској активи, креирано или задржано од стране 
Агенције, признаје се као посебно средство или обавеза. 
 
Обезвређење финансијских средстава 
 
Агенција обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу 
процењених губитака који настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена 
плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива 
потраживања, Агенција се ослања на старост потраживања, раније искуство са 
отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене 
везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини. 
Стварни ниво потраживања која су наплаћена може да се разликује од 
процењених нивоа наплате, што може позитивно или негативно да се одрази на 
резултате пословања. 
 
Сва потраживања за која се процени да су ненаплатива, формира се исправка 
вредности у пуном износу доспелих, а ненаплаћених потраживања.  
 
Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од 
купаца преко рачуна исправке вредности доноси Управни одбор Агенције. 
 
Директан отпис потраживања од купаца се врши под условом да су потраживања 
претходно била укључена у приходе Друштва, да је потраживање у књигама 
Друштва отписано као ненаплативо и да Друштво није могло да наплати 
потраживање судским путем. Одлуку о директном отпису потраживања од купаца 
доноси Управни одбор Агенције. 
 
Обавезе из пословања 
 
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по 
номиналној вредности. 
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3.5. Нематеријална улагања 
 
Нематеријална улагања су немонетарна средства (не представљају опипљива 
физичка средства) као што су гоодwилл, патенти, лиценце, концесије, заштитни 
знакови, жигови, рачуноводствени софтвери, франшизе, улагања у развој нових 
производа, процеса и уређаја, ауторских права и друго. За ова средства постоји 
вероватноћа да ће у периоду дужем од једне године генерисати економске 
користи у износу који премашује трошкове. 
 
Нематеријална улагања се вреднују по набавној вредности или цени коштања. 
Након почетног признавања, нематеријална улагања се исказују по набавној 
вредности умањеној за исправку вредности и губитке услед обезвређења. 
 
Накнадни трошкови по основу улагања у нематеријална улагања се могу 
капитализовати само у случају када се могу очекивати будуће економске користи 
од средства на које се они односе. Сви остали трошкови представљају расход 
периода у којем су настали. 
 
Обрачун амортизације нематеријалних улагања почиње од наредног месеца у 
односу на месец у којем је нематеријално улагање расположиво за употребу. 
Основицу за обрачун амортизације чини набавна вредност умањена за 
преосталу, резидуалну вредност. Ако преостала вредност није материјално 
значајна, не узима се у обзир приликом обрачуна амортизације, односно не 
умањује основицу за амортизацију. Нематеријална улагања амортизују се путем 
пропорционалне методе у року од пет година, уз коришћење амортизационе 
стопе од 20%. 
 
Метод амортизације, корисни век и резидуална вредност се процењују на крају 
сваког извештајног периода и када је то потребно врши се њихова корекција. 
 

3.6. Некретнине, постројења и опрема  
 
Некретнине, постројења и опрема исказују се по набавној вредности умањеној за 
акумулирану исправку вредности и губитке услед обезвређења. Почетно мерење 
некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 
коштања. Набавна вредност укључује издатке директно приписиве набављеном 
средству. 
 
Издаци за некретнине, постројења и опрему се признају као средство ако и само 
ако је вероватно да ће будуће економске користи повезане са тим средством 
притицати у Друштво и ако се издаци за то средство могу поуздано мерити. 
Набавке некретнина, постројења и опреме током године евидентиране су по 
набавној вредности коју чини фактура добављача увећана за зависне трошкове 
набавке и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности.  
 
Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, на дан биланса стања, 
руководство Агенције анализира вредности по којима су приказана 
нематеријална и материјална имовина Друштва. Уколико постоји индикација да је 
неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како би 
се утврдио износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства 
процењен као нижи од вредности по којој је то средство приказано, постојећа 
вредност тог средства се умањује до висине надокнадиве вредности, коју 
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представља вредност већа од нето продајне вредности и вредности у употреби. 
Губитак због обезвређења се признаје у износу разлике, на терет расхода. 
 
Добици од продаје некретнина, постројења и опреме се књиже директно у корист 
осталих прихода. Губици по основу продаје или расходовања некретнина, 
постројења и опреме терете остале расходе. 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се по 
пропорционалном методу применом амортизационих стопа које су одређене тако 
да се набавна вредност некретнина, постројења и опреме амортизује у једнаким 
годишњим износима у току века употребе. Амортизација средстава активираних у 
току године се обрачунава када се средства ставе у употребу, односно почев од 
наредног месеца од датума набавке на набавну вредност. 
 
Примењене стопе амортизације у текућем и претходном периоду су: 

Опис 

2019. 
% 

Процењени 
век трајања 
у годинама 

2018. 
% 

Процењени 
век трајања 
у годинама 

     
Право коришћења 
грађевинског земљишта 

2 50 2 50 

Грађевински објекти 2.5 40 2.5 40 
Компјутерска опрема 20 5 20 5 
Моторна возила 14.3-15.5 6.5 -7 14.3-15.5 6.5 -7 
Намештај и остала опрема 10-12.5 8-10  10-12.5 8-10  

 
Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива 
на претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном 
техничком развоју и променама на које утиче велики број економских или 
индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века трајања се 
преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји индикација да је дошло до 
значајне промене фактора који су представљали основ за одређивање корисног 
века трајања. 
 

3.7. Залихе 
 

Залихе су приручни материјал или помоћна средстава која се троше приликом 
обављања послова  Агенције. Залихе обухватају: 

 основни и помоћни материјал (канцеларијски и хигијенски материјал, 
материјал набављен за потребе кафе-кухиње и други помоћни материјал ); 

 алат и инвентар који се у целини отписује у моменту давања на 
коришћење (као што су ситан инвентар, ауто гуме и амбалажа); 

 дате авансе за залихе. 
 
Залихе се мере по набавној вредности или цени коштања. 
 
Трошкови набавке залиха обухватају: набавну цену, порезе, увозне и друге 
дажбине (осим оних који се могу накнадно повратити од пореских власти), 
трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу 
директно приписати стицању готових производа, материјала и услуга. Попусти, 
рабати и друге сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке. 
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Обрачун утрошка залиха материјала, врши се по методи појединачног набавног 
трошка. 
 
На крају сваког извештајног периода оцењује се да ли је на залихама умањена 
вредност, односно да ли је књиговодствена вредност у потпуности повратива (на 
пример, због оштећења, застарелости или пада продајних цена). Ако је ставки 
(или групи ставки) залиха умањена вредност захтева се да се призна губитак због 
умањења вредности. 
 

3.8. Накнаде запосленима 
 
Краткорочне бенефиције запослених - порези и доприноси за обавезно 
социјално осигурање 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је 
обавезно да уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну 
заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет 
послодавца у износима који се обрачунавају применом законом прописаних 
стопа. Агенција има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса 
из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених 
средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет 
запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који 
се односе.  

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 у финансирању особа са 
инвалидитетом уплатом средстава која припадају Буџетском фонду за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.  

Горе наведени издаци који се уплаћују у Буџет Републике Србије у финансијским 
известајима су исказани кроз нематеријалне трошкове. 
 
Дугорочне бенефиције запослених  - обавезе по основу отпремнина и 
јубиларних награда 
 
У складу са Правилником о раду, Агенција је у обавези да исплати отпремнине 
приликом одласка у пензију у висини три просечне зараде у Републици Србији 
(према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике) или у висини три просечне месечне зараде исплаћене у 
Агенцији у претходних 12 месеци или у висини три просечне месечне зараде коју 
је запослени остварио у  претходних 12 месеци, како је повољније за запосленог.  
 
Агенција такође, у складу са Правилником о раду, може исплатити јубиларну 
награду поводом јубиларних година рада у Агенцији или пригодан поклон на 
основу радног стажа у Агенцији (под навршеном годином рада подразумева се 
пуна година рада рачунајући од дана заснивања радног односа) и то: 

- за 10 година рада; 
- за 20 година рада; 
- за 30 година рада; 
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у вредности и на начин који се утврђује одлуком директора Агенције, у складу са 
Финансијским  планом Агенције; 
 
Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина и јубиларних 
награда извршено је коришћењем метода садашње вредности будућих 
очекиваних исплата. Будући да се ради о дугорочним накнадама запосленима, а 
не о накнадама након престанка радног односа, актуарски добици и губици, као и 
трошкови претходне службе  признају се у целини у периоду у коме настану. 
Агенција нема додатних обавеза за накнаде запосленима по овом основу. 
 
Агенција нема сопствене пензионе фондове нити опције за исплате запосленима 
у виду акција и по том основу нема идентификованих обавеза на дан 31. 
децембра 2019. године. 
 

Краткорочна, плаћена одсуства 
 
Према процени руководства Друштва, износ краткорочних плаћених одсустава на 
дан 31. децембра 2019. године није материјално значајан и сходно томе, Друштво 
није извршило укалкулисавање наведених обавеза на дан биланса стања.  
 

3.9. Резервисања  
 
Резервисање се признаје у билансу стања у моменту када Агенција има правну 
или стварну обавезу насталу као резултат прошлих догађаја и када је вероватно 
да ће подмирење обавезе захтевати одлив средстава с економским користима. 
 

3.10. Капитал 
 
Капитал Друштва обухвата основни капитал по основу удела оснивача, 
неуплаћени уписани капитал. 
 

3.11. Приходи 
 
Агенција остварује приходе по основу накнада за обављање делатности 
електронских комуникација у складу са Законом о електронским комуникацијама, 
Законом о накнадама за коришћење јавних добара, Правилником о општим 
условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму 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 о утврђивању трошкова за издавање дозвола и 
годишње накнаде за обављање поштанских услуга. 
Приходи су остварени на основу издавања лиценци за мобилну и фиксну 
телефонију, додела дозвола за коришћење нумерације бројева операторима на 
недискриминаторској основи, доделе и коришћења радио-фреквенција, издавања 
потврда о усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне 
опреме са прописаним техничким захтевима. Део ових прихода чине и средства 
од накнада за обављање поштанских услуга и накнада за издавање дозвола за 
обављање поштанских услуга.  
 
 
 
 



Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд    
Напомене уз финансијске извештаје за 2019. 

11 

Финансијски приходи 
 
Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика, и остали 
финансијски приходи, остварени из односа са правним лицима.  
 
Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу 
успеха периода на који се односе. 
 
Остали приходи 
 
Остали приходи чине приходи остварени принудном наплатом или камата и 
судских извршења. 
 

3.12. Расходи 
 
Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода 
односно на обрачунској основи и утврђују се за период када су настали.  
 
Пословни расходи 
 
Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од 
продаје и укључују набавну вредност продате робе, трошкове материјала, горива 
и енергије, бруто зараде, трошкове амортизације и услуге пружене од стране 
трећих лица. Пословни расходи обухватају и опште трошкове као што су 
трошкови закупа, маркетинга, осигурања, платног промета, пореза и остали 
трошкови настали у текућем обрачунском периоду. 
 
Финансијски расходи 
 
Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и 
остале финансијске расходе.  
Остали расходи 
 
У оквиру осталих расхода исказани су губици по основу продаје и расходовања 
некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања, губици по основу 
расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија 
од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, 
мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по 
основу директних отписа потраживања, расходи по основу обезвређења имовине, 
негативни ефекти вредносних усклађивања нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења, опреме и биолошких средстава, дугорочних и краткорочних 
финансијских пласмана, залиха, хартија од вредности и потраживања у складу са 
рачуноводственом политиком Агенције. 
 
 

4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 
Агенција је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним 
финансијским ризицима и то:  

 Кредитном ризику 

 Ризику капитала. 
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Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних 
негативних утицаја на финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији 
непредвидивости финансијских тржишта.  
 

4.1. Кредитни ризик 
 
Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва као резултат 
кашњења клијената или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. 
Кредитни ризик се првенствено везује за изложеност Друштва по основу готовине 
и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, 
инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и физичких лица и 
преузетих обавеза. 
 
Агенција је изложена кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика 
успостављено је предузимањем одређених мера и активности на нивоу Агенције. 
Агенција има значајну концентрацију кредитног ризика у вези са потраживањима. 
Користе се следећи механизми наплате: репрограмирање дуга, утужења, 
вансудска поравнања и остало.  
 
На дан 31. децембра 2019. године Агенција располаже готовином и готовинским 
еквивалентима у укупном износу од РСД 1,655,837 хиљада (31. децембар 2018. 
године: РСД 1,916,489 хиљада), што по процени руководства представља 
максимални кредитни ризик по основу ових финансијских средстава. 
 
Потраживања од купаца 
 
Максимална изложеност Агенције по основу кредитног ризика за потраживања од 
купаца по географским регионима дата је у следећој табели: 
 

У хиљадама РСД 2019 2018 

   
Купци у земљи                                       172,400 40,928 

Купци у иностранству          23 - 

   
Укупно 172,423 40,928 

 
Најзначајнија нето потраживања од купаца представљена су у следећој табели: 
 

У хиљадама РСД      2019 

Телеком Србија  
 

96,320 

Орион Телеком                   
 

23,768 

ЈП Емисиона техника и везе 
 

20,608 

ЈП ПТТ Србија 
 

4,053 

Royal Expres d.o.o. 
 

3,876 

Остали   23,798 

 
 

 
Укупно:   172,423 
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Исправка вредности 
 
Промене на исправци вредности потраживања од купаца дате су у наредној 
табели: 

У хиљадама РСД   2019 

Стање 1. јануара 
 

203,212 
Текућа исправка 

 
           474 

Наплаћена раније исправљена потраживања 
 

  (2,815) 
Директан отпис    (140,823) 

   
Стање 31. децембар     60,048 

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2019. године исказане су у 
износу од РСД 131,370 хиљада (31. децембра 2018. године - РСД 87,020 
хиљада). Просечно време измирења обавеза према добављачима у току 2019. 
године износи 50 дана. 
 

4.2. Управљање ризиком капитала 
 
Циљ управљања капиталом је да Агенција задржи способност да настави са 
својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како 
би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове 
капитала. 
 
Агенција прати капитал на основу коефицијента задужености, који се израчунава 
као однос нето дуговања Предузећа и његовог укупног капитала. 
 
На дан 31. децембра 2019. и 2018. године, коефицијент задужености Агенције био 
је као што следи: 
 
 У хиљадама РС 2019 2018 

   Укупне обавезе (без капитала) 336,950  252,477  

Минус: Готовински еквиваленти и готовина 1,655,837  1,916,489 

Нето дуговање (1,318,887)    (1,664,012)    
   Укупан капитал 3,180,712  3,389,371 

   
Коефицијент задужености (0.41) (0.49) 

 
 

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту  149,792  -  

    Укупно 149,792 
 

- 
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6. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Приходи од премија, субвенција, дотација, 
регреса, компензација и повраћаја пореских 
дажбина  -   128  

    Укупно - 
 

 128 

 
 

7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Остали пословни приходи  1,755,164   2,006,059  

    Укупно 1,755,164 
 

2,006,059 

 
 

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Трошкови осталог материјала (режијског)  3,160   6,561  
Трошкови горива и енергије  13,094   11,210  
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  2,946   1,431  

    Укупно 19,200 
 

19,202 

 
 

9. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  231,597   221,233  
Трошкови пореза и доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца  39,728   39,643  
Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима  6,877   7,401  
Трошкови накнада физичким лицима по основу 
осталих уговора  1,290   2,380  
Трошкови накнада директору, односно члановима 
органа управљања и надзора  4,514   4,552  
Остали лични расходи и накнаде  22,142   18,184  

    Укупно 306,148 
 

293,393 
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10. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Трошкови транспортних услуга  12,280   9,673  
Трошкови услуга одржавања  84,938   55,032  
Трошкови закупнина  97,869   74,665  
Трошкови рекламе и пропаганде  6,836   2,177  
Трошкови осталих услуга  6,682   5,713  

    Укупно 208,605 
 

147,260 

 
 

11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    

Трошкови амортизације 163,890   139,475  

    Укупно 163,890 
 

139,475 

 
Структура трошкова амортизације 
   

У хиљадама РСД 2019 2018 
   

Трошкови амортизације:   
- нематеријална улагања 43,020 29,989 
- некретнине, постројења и опрема,грађевински об.  120,870 109,486 

   

Укупно 163,890 139,475 

 
 

12. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених  1,662   4,168  
Остала резервисања   68,788   91,276  

    Укупно 70,450 
 

95,444 

 
Структура осталих дугорочних резервисања 
   

У хиљадама РСД 2019 2018 

Остала дугорочна резервисања:   
- резервисања за судске спорове 68,788 91,276 
- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 1,662   4,168 

   
Укупно 70,450 95,444 
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У складу са Одељком 28 МСФИ за МСП – Примања запослених Агенција је 
извршила резервисања за отпремнине по основу одласка запослених у редовну 
пензију и том приликом у билансу успеха исказала расходе по основу извршених 
резервисања за 2019. годину. 
 
 

13.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 
    

Трошкови непроизводних услуга  79,106   67,062  
Трошкови репрезентације  3,783   2,922  
Трошкови премија осигурања   3,396   2,943  
Трошкови платног промета  1,385   1,333  
Трошкови чланарина  3,941   3,081  
Остали нематеријални трошкови  47,368   42,785  

    Укупно 138,979 
 

120,126 

  
 

14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 
    

Приходи од камата (од трећих лица)  256   2,758  
Позитивне курсне разлике (према трећим лицима)  92   66  
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 
(према трећим лицима)  -   8  
Остали финансијски приходи  -   2,262  

    Укупно  348 
 

5,094 

 
 

15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Расходи камата (према трећим лицима)  1   7  
Негативне курсне разлике (према трећим лицима)  169   132  

    Укупно  170 
 

 139 

 
 

16. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 
    

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана  2,815   2,470  

    
Укупно 2,815 

 
2,470 
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17. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана  474   23,940  

    Укупно  474 
 

23,940 

 
 

18. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Добици од продаје нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења и опреме  -   8  
Добици од продаје материјала  -   25  
Приходи од смањења обавеза  105  -  
Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 
резервисања  300   380  
Остали непоменути приходи  915   15,837  

    Укупно 1,320 
 

16,250 

 
 

19. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Губици по основу расходовања и продаје 
нематеријалне имовине, некретнина, постројења и 
опреме  18   -  
Остали непоменути расходи  1,330   1,250  
Обезвређење некретнина, постројења и опреме  -   7  

 

   Укупно 1,348 
 

1,257 

 
 

20. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Приходи по основу исправки грешака из ранијих 
година које нису материјално значајне  104,708   106,518  
Расходи по основу исправки грешака из ранијих 
година које нису материјално значајне   (17,259)    - 

    Укупно 87,449 
 

106,518 
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21. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

Промене на нематеријалним улагањима су приказане у наредној табели: 
 

У хиљадама РСД 

Софтвери 
и 
Остала  
права 

Нематеријална 
имовина у 
припреми Укупно 

    
Набавна вредност    
Стање на дан 1. јануара 2019.  354,087 46,453 400,540 
Повећања у току године 36,486 - 36,486 
Донето са НПО у припреми 12,715 - 12,715 
Отуђења и расходовања (8,859) - (8,859) 

Стање на 31. децембра 2019. 394,429 46,453 440,882 

    
Акумулирана исправка вредности    
Стање 1. јануара 2019. 219,894 9,023 228,917 
Амортизација за текућу годину 39,304 3,716   43,020 
Отуђења и расходовања (8,859) -   (8,859) 

Стање на 31. децембра 2019. 250,339 12,739  263,078 

    
Садашња вредност на дан 31. децембра 
2018. године 

134,193 37,430    171,623 

Садашња вредност на дан 31. децембра 
2019. године 

144,090 33,714    177,804 

 
 
Агенција је у току године  извршила набавку додатних лиценци, софтвера за 
анализу, обраду и приказ мерних резултата као и софтвера за упраљање и 
заштиту   web сервера. 
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22. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

У хиљадама РСД 
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 

Остале 
некретнине, 

постројења и 
опрема 

Некретнине, 
постројења и 

опрема у 
припреми 

Укупно 

Набавна вредност 
     

Стање на дан 1. јануара 2019.    -            941,262                    3,093              229,293  1,173,648  

Повећања у току године                   31            70,917    -                    210,078    281,026  

Пренос са инвестиција у току             65,571         193,896    -                       (259,467) - 

Пренос на нематеријална улагања - - - (12,715) (12,715) 

Расходовано у току године   -             (16,457)   -       -     (16,457) 

Пренос са опреме на грађевинске објекте             54,154          (54,154)   -       -       -     

Стање на 31. децембра 2019.           119,756      1,135,464               3,093                     167,189  1,425,502  

      
Акумулирана исправка вредности 

     
Стање 1. јануара 2019.   -             573,695             2,360    -       576,055  

Амортизација текуће године               4,563         116,307    -       -      120,870  

ИВ акумулирана у расходованим средствима   -             (16,439)   -       -      (16,439) 

Пренос са опреме на грађевинске објекте               6,754          (6,754)   -       -       -     

Стање на 31. децембра 2019.             11,317       666,809               2,360    -     680,486  

      
Садашња вредност на дан 31. децембра 2019.           108,439         468,655                          733                      167,189  745,016  

            

Садашња вредност на дан 31. децембра 2018.   -           367,567             733                      229,293  597,593  

 
Агенција је у току године извршила активирање опреме и грађевински објеката у износу од РСД 259,467 хиљада. Активирани 
грађевински објекти и опрема се односе на такозване ДУКМС-ове (даљински управљане контролне мерне станице). 
 
Агенција је такође извршила додатну набавку опреме у износу од РСД 70,917 хиљада. Набавка се највећим делом односи на 
инструменте за мерење, сервере, преносне рачунаре, генераторе. 
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Повећање некретнина, постројења и опреме се односи на изградњу ДУКМС-ова, 
пратећу опрему за мониторинг, мерење, система за напајање, мерна возила. 
 
Агенција је у току године извршила расход основних средстава која су у 
потпуности амортизована и средстава која више нису у употреби. Расход је 
урађен на основу ванредног и редовног пописа основих средстава и предлога 
пописне комисије. 
 
 

23. ЗАЛИХЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Материјал, резервни делови, алат и ситан 
инвентар  130   -  
Плаћени аванси за залихе и услуге  11,607   11,507  

    Укупно 11,737 
 

11,507 

 
 

24. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Купци у земљи  172,400   40,928  
Купци у иностранству  23   -  

    Укупно 172,423 
 

40,928 

 
Најзначајнија нето потраживања од купаца представљена су у следећој табели: 
 

У хиљадама РСД      2019 

Телеком Србија  
 

96,320 

Орион Телеком                   
 

23,768 

ЈП Емисиона техника и везе 
 

20,608 

ЈП ПТТ Србија 
 

4,053 

Royal Expres d.o.o. 
 

3,876 

Остали   23,798 

 
 

 
Укупно:   172,423 
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25. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Потраживања за камату и дивиденде  254   8,943  
Потраживања за накнаде зарада које се 
рефундирају  236   634  

    Укупно  490 
 

9,577 

 
 

26. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Текући (пословни) рачуни   1,651,346   1,855,244  
Девизни рачун   4,472   61,245  
Остала новчана средства   19   0  

    Укупно 1,655,837 
 

1,916,489 

 
 

27. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Унапред плаћени трошкови  4,182  5,932 
Потраживања за нефактурисани приход  750,173   888,199  

    Укупно 754,355 
 

894,131 

 
У оквиру позиције активна временска разграничења евидентирана су 
потраживања по основу прихода који припадају обрачунском периоду 2019. 
године, а утврђени су на основу процене у износу од РСД 750,173 хиљаде. 
 
 

28. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    

Остали основни капитал  381,003   381,003  

Нераспоређени добитак ранијих година  1,712,085                1,712,085      

Нераспоређени добитак текуће године  1,087,624   1,296,283  

 

   

Укупно   3,180,712  3,389,371 
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 У структури капитала преласком на финансијско извештавање по Контном оквиру 
за привредна друштва, задруге и предузетнике дошло је до битних промена у 
односу на раније године када се извештавало по Контном плану за буџетски 
систем. 
 
Остали капитал у износу од РСД 381,003 хиљаде у структури садржи 
одговарајуће вредности нематеријалних улагања, некретнине и опреме која се 
раније исказивала кроз прелазне рачуне у буџетском рачуноводству. 
 
Нераспоређена добит је састављена из акумулиране амортизације претходних 
година, и корекције (укидања) временских разграничења због примене готовинске 
основе, закључно са 31.12.2016. године.  
 
Сходно Закону о електронским комуникацијама, средства која представљају 
нераспоређену добит утврђену годишњим финансијским извештајем 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 и информационог друштва на 
територији аутономне покрајине. 
 
 

29. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

(а)  Структура дугорочних резервисања је приказана како следи: 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених  25,290   23,928  
Резервисања за трошкове судских спорова  160,065   91,276  

    Укупно 185,355 
 

115,204 

 
На дан 31. децембра 2019. године, Агенција је формирала резервисања за 
потенцијалне губитке који могу проистећи по основу вероватних негативних 
исхода судских спорова који се воде против Агенције у износу од РСД 160,065 
хиљада.  
 
Резервисања за отпремнине исказана су у износу садашње вредности 
очекиваних будућих исплата. Приликом утврђивања садашње вредности 
очекиваних одлива коришћена је дисконтна стопа од 4% на бази процене 
очекиване просечне тржишне каматне стопе на дугорочна динарска средства у 
Републици Србији.  
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Промене на дугорочним резервисањима у току 2019. године приказане су у 
следећој  табели: 

У хиљадама РСД 

Судски 
спорови 

издата 
јемства 

Накнаде 
запосленима Укупно 

    
Стање на дан 1. јануар 2019. године 91,276 23,928 115,204 
Укидање резервисања у корист прихода - (300) (300) 
Додатна резервисања за 2019. годину 68,789 1,662 70,451 

Стање на дан  
31. децембра 2019. године 160,065 25,290 185,355 

 
 

30. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Примљени аванси, депозити и кауције    13,574   17,599  

    Укупно 13,574 
 

17,599 

 
 

31. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Добављачи у земљи  103,338   20,095  
Добављачи у иностранству  28,032   66,925  

    Укупно 131,370 
 

87,020 

 
Преглед најзначајнијих обавеза према добaвљачима дат је у следећој табели: 
 

У хиљадама РСД   2019 

Ибис 

 

28,082 

TCI International 
 

28,032 

Asseco doo 

 

19,725 

Crony doo 

 

14,784 

PWC 

 

8,956 

Остали   31,791 

 
 

 
Укупно:   131,370 
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32. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Обавезе према запосленима  2   26  
Обавезе према физичким лицима за накнаде по 
уговорима  4,657   -  

    Укупно 4,659 
 

  26 

 
 

33. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

У хиљадама РСД 2019 
 

2018 

    
Обавезе за порез на додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза  937   31,573  
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине  1,055   1,055  

    Укупно 1,992 
 

32,628 

 
 

34. НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 
 

У складу са чланом 18. Закона о рачуноводству Друштво је извршило 
усаглашавање потраживања и обавеза са дужницима и повериоцима. 
Усаглашавање потраживања и обавеза извршено је са стањем на дан 31.12. 
2019. године. 
 
Стање неусаглашених потраживања и обавеза на горе наведени дан било је 
следеће: 
 
У хиљадама РСД                                                      2019 

   
Потраживања по основу пружених услуга         147,721 
   

Укупно неусаглашена потраживања                   142,721 
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Преглед највећих износа неусаглашених потраживања на дан 31.12.2019. године 
дат је у следећој табели: 

Купац Износ у РСД 000 

Телеком Србија 96,320 

Орион Телеком Доо 23,767 

ЈП Емисиона техника и везе 20,608 

ROYAL EXPRES DOO 3,876 

EXE NET DOO NIS 1,461 

E - COMPUTERS GROUP 1,024 

Рударски басен Колубара 896 

BEXEXPRESS DOO 843 

DHL INTERNACIONAL BEOGRAD DOO 578 

EDS DOO BEOGRAD 575 

Радио дифузно друштво радио С 549 

Радио Каролина доо Београд 512 

Поларис Медиа Ад 457 

YIJIN BOR COPPER 434 

Труф доо Београд 306 

Беотел нет Зрењанин 280 

Лупус Гроуп доо 279 

 
 

35. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 
(а)  Судски спорови 
 
Агенција је укључена у већи број судских спорова који проистичу из његовог 
свакодневног пословања, односно због наплате потраживања по основу издатих 
решења. Агенција процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и 
износе вероватних или разумних процена губитака. Разумне процене обухватају 
просуђивање руководства након разматрања информација које укључују 
обавештења, поравнања, процене од стране правног сектора, доступне 
чињенице, идентификацију потенцијалних одговорних страна и њихове 
могућности да допринесу решавању, као и претходно искуство. Резервисање за 
судске спорове се формира када је вероватно да постоји обавеза чији се износ 
може поуздано проценити пажљивом анализом. Потребно резервисање се може 
променити у будућности због нових догађаја или добијања нових информација.  
 
Коначан исход судских спорова у току је неизвестан. Као што је обелодањено у 
Напомени 29, на дан 31. децембра 2019. године Агенција је формирала 
резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи из наведених спорова 
у укупном износу од РСД 160,065  хиљада.  
 
(б) Остале потенцијалне обавезе 
 
Агенција нема других потенцијланих обавеза које би требало обелоданити у 
напоменама. 
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