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lnstitut za strane jezike ad Beograd

Sedi5te Beograd, Gospodar Jovanova 35

preduzetnik

Sifra delatnosti 08559 PtB 101822625

BILANS STANJA

na dan 31.12.2014. godine

Napomena
broj

4

POZICIJA

2

AKTIVA

A. uPtsANr n uEupr-RCeNr KAPTTAL

B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024
+ 0034)

l. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006
+ 0007 + 0008 + 0009)

1 Ulaganla u razvo1

2. Koncesile, patenti, licence, robne r usluZne

marke. softver i ostala prava

3 Gudvil

4. Ostala nemateilJalna rmovrna

5. Nematenjalna imovrna u pnpremr

Popunjava

Maticni broj 07017944

Grupa raiuna,
radu n

1

00

01

010ideo019
011.012 i deo 019

013 i deo 019

014 i deo 019

.:g.-qtd91q.e-

AOP
I

I

3

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

001 0

001 1

001 2

001 3

001 4

001 5

0020

0021

0022

0023

0024

I

l'..:=.... -. -=

016 i deo 019 6. Avansi za nematerijalnu imovinu

02 II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017
+ 0018) 

l

020, 021 i deo 029 1 Zemlji5te

p32 i deo 02! 2 Gradevinski objekti

023 i deo 029 3 Postro1en;a i oprema

024 i deo 029 4 lnvesticione nekretnine

025 i deo 029 5. Ostale nekretnine, postrojenja r oprema

17.

1

026 ideo 029 6. Nekretnine, postrojenla i oprema u pripremi , 0016 
l

026ideo029 6.Nekretnine,postrojenlaiopremaupripremi ,0016 ] .:=_... i :::
027ideo029 7 Ulagan1anatudimnekretninama,postrojenjimai 0017 i fg8l 395i'---l

opreml

028 i deo 029 8 Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 0O1B i i i

03 lll BIOLOSKA SREDSTVA t0020 + OO21 * OO22 * O0 19

0023)

O3O, 031 i de; 039 1 Sume i viiegodi5nji zasadi

:,91-?l. o_gg_g9e_ 
.=. 

2 osnovno stado

= .037 r deo 039 3. Bioloska sredstva u pripremi

038 i deo 039 4. Avansi za bioloika sredstva

04, osim 047 lv. DUGOROC Nl FINANSIJSKI PLASMANI (0025 +

0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 003'1 + 0032 +'

nntt\

040 i deo 049 1. Uce5ca u kapitalu zavisnih pravnih lica 0025

l

l
lii - l'..-

i.itil=:- =. Iti
i
Ili 'i
il



041 ideo 049 2. Udeica u kapitalu pridruZenih pravnih lica i

zajednidkim poduhvatima

042 i deo 049 3. Uce5ca u kapitalu ostatih pravnjh lica i druge
hartile od vrednosti raspolo2ive za prodaju

deo 043, deo 044 i 4. Dugorodni plasmani matiinim i zavisnim pravnim
deo 049 licima

deo 043, deo 044 i 5. Dugorocni plasmani ostalim povezanim pravnim
deo 049 licima

Oeo OaS i deo 049 6 Dugorocni ptasmani u zemtji
deo 045 i deo 049 7. Dugoroini plasmanr u inostranstvu

046 i deo 049 B Hartije od vrednosti kole se dr2e do dospeca
048 i deo 049 9 Ostalr dugorocnr frnansilskr ptasman

05 v DUGOROCNA pOTRAz|VANJA (0035 + 0036 +

0037 + 0038 + 0039 + 0040 + gg41;

glqf qgq q?9--=._!-follqzivanja od maticnog i zavisnih pravnih tica
051 i deo 059 2 Potaltvanja od ostalih poue.anih t,ca

052 i deo 059 3. PotraZivanja po osnovu prodale na robni kredit
053 i deo 059 4. Potra2ivanla za prodaju po ugovonma o

finansijskom lizingu

054 i deo 059 5. Potra2ivanla po osnovu Jemstva
055 i deo 059

056 i deo 059

6 Sporna r sumnjiva potraZivanja

1 O.=!-!a]? du-gorodna potraZivan1a

10

1i
12

_tt__ .

14

t5

20

;:.__ _ _ ::.
200 i deo 209

201 i deo 209

288 V. ODLOZENA PORESM SREDSTVA
G. OBRTNA IMOVINA (0044 + OO51 + OOS9 +

0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

Klasa 1 I ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0O4B + 0049 +

0050)

1. Materilal, rezervni delovi, alat I srtan tnventar
2. NedovrSena prorzvodnJa I nedovrsene usluge

3 Gotovi proizvodi

4. Roba

6. Placeni avansi za zalihe i usluge

II POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052
+ 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)
'1 . Kupci u zemlji - matlana i zavisna pravna lica

2. Kupci u inostranstvu - mati0na i zavisna pravna
Iica

:.!OZ 1._Ag2ZO.9:_= -, 
KyOci u zemlji - ostala povezana pravna lica

203 i deo 209 4. Kupci u inostranstvu - ostala pouezana prarni
lica

i--
204 i deo 209 5. Kupci u zemlji

:_l_!! L!99_?0..9 6 Kupci u inostranstvu

206 i deo 209 7 Ostala potra2ivanla po osnovu prodale
a1 III, POTRAZIVANJA IZ SPECIFICNIH POSLOVA

236 V, FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE
VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS

:: USP.EHA

23 osim 236i237 VI, KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

230 ideo 239 1 Kratkorodni krediti iplasmani - maticna izavisna

. pravna lica

231 ideo 239 2. Kratkoroini krediti iplasmani - ostala povezana

.=-:_. . 11avna rica

232 i deo 239 3. Kratkorocni kredrti r zajmovi u zemlji

0026

0027

0028

0029

0030

003 1

0033

0034

0035

0036

0038 :

I

I

l

I

l
l

l

0039

0040

0041

oodi' 
'

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0050

005 1

0052

0053

0054

0063
i

I

I

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0064

0065



233 i deo 239 4. Kratkoroeni krediti i zajmovi u inostranstvu

_ _?__:J!l, l_olEz.f4 D_oqAIU VRF D_Nq_s_r 
.

28 osim 2BB IX. AKTIVNA VREMENSM RAZGRANICENJA

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA
(0001 + 0002 + 0042 + 0043)

88 O. VANBILANSNA AKTIVA

PASIVA

A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 +

0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) 1= Q = (0071 -

0424-0441-0442')
30 I OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + O4O5 + 0406

+ Q407 + 0408 + 0409 + 0410)

1, Akcijski kapital

234,235.238 i deo 5

239

24

301

302

303

,- 304

!::=- . 305

I soo

31

047 i237
JZ

t:.- -= . .

330

I 33 osim 330

Ostiti rraiforoeni tinansi;sri pLiimani-" 
-' -

VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

2. Udeli druStava s ograniienom odgovornoicu

3. Ulozi

4, Drzavni kapital

5 Drustveni kapital

6. ZadruZni udeli

7. Emisiona premija

8. Ostali osnovni kapital

1I. UPISANIA NEUPLACENI KAPITAL

III OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

IV. REZERVE

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU
REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,
NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH

1 Gubitak ranijih godina

2. Gubitak tekuce godine

B, DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(042s + 0432)' .:
L DUGOROCNA REZERVISANJA (0426 + Q427 *
0428 + 0429 + 0430 + 0431 )

'l . Rezervisanja za troikove u garantnom roku

2. Rezervisanja za troskove obnavljanja prirodnih

bogatstava

4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije

zaposlenih

5 Rezervisanja za tro3kove sudskih sporova

6. Ostala dugoroena rezervisanja

0068

99q9- .
0070

007'r

)=90-zz

0402

31.61

0401

*1

61.

25

28r 300 0403

0404

0405

0406

0408

04!9
041 0

041 1

041 5

KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG
REZULTATA ( potra2na salda racuna grupe 33 osim

33 osim 330 Vll. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 0416
HARTIJA OD VREDNOSTI I PRUGIH
KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG
REZULTATA ( dugovna salda raeuna grupe 33 osiml

vllr. NERASPOREEENTDOBITAK (0418 + 0419) 0417

1, Nesporedeni dobitak ranijih godina

2 Nesporedeni dobitak tekuce godine

IX. UCESCE BEZ PRAVA KONTROLE

____ _g!_ :=.:I,s!"p.lIA K 1912? _+ .g !2 ?)

34

340

14.

2.821

3.541

6.44

341 8.1I

3qq_.

351

40

4oo

401

0426

0427

0429

0430

04 31

* =.=_:--40..3. . 3. Rezervisanja za tro5kove restrukturiranja I 0a2840..3

404

_::_.10-q_
402 i 409



T

41

421

43'1

432

433

a
I
r.
r
t
I
I

I

410

411

qlz

u. oucoRoeruE oBAVEZE (0433 + 0434 + 043s +l oa32
0436 + 0437 + O43B + 0439 + 0440)

1 Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0433

2. Obaveze prema matiinim i zavrsnim pravnrm 0434
licima

3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim 0435

I

..-.---,i--,-

I

l

l

l

rima l

oh;";r; ;; "-it",,".i- n"Jtir-" ".i ,,i".r"^"it i,r 413

414
!.-... .,., ,

415

419

498

-:=li6*' '.'-- 
? b.oiu"r" po o"now finansiliiog rrzinga

4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u 0436
periodu duiem od godinu dana

5 Dugorodni krediti i zajmovi u zemlji

6. Dugoroini krediti i zajmovi u inostranstvu

8. Ostale dugorodne obaveze

V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

0443
+ 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

1. Kratkoroani krediti od matiOnih i zavisnih pravnih 0444
lica

2. Kratkoroini kreditr od ostalih povezanih pravnih

Irca

3. Kratkorodni krediti i zajmovi u zemlji !

4. Kratkoroeni krediti i zajmovi u inos$anstvu . i

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava I

1. Dobavljaii - matiena i zavisna pravna lica u zemljil 0452

0437

0438

0439

0440

0441.

0442

0445

o4r6
0447

0448

0453

0454

a 424; is tosim 'c. knAruonoCmr oBAVEZE (0443 + o4s0 +

498)

420

422

i : =__ 123
427

obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

424, 425, 4ZO i 429 6. Ostale kratkorodne finansijske obaveze 0449

. 430 II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE O45O

43 osim 430 lll OBAVEZE lZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0451

0151_-=94!"5 + 0456 + 0457 + 6459;
4.71

l

I
2. Dobavljadi - matiana i zavisna pravna lica u

inostranstvu

3. Dobavljaei - ostala povezana pravna lica u zemlji

4. Dobavljati - ostala povezana pravna Iica u

inostranstvu

i.- = _. 435 5. Dobavljadi u zemlji

436 6, Dobavljaei u inostranstvu

. 43.9.- 7. Ostale obaveze iz poslovanja

44:45.!.46_. . lvr OSTALE KMTKOROC NE OBAVEZE

47 V, OBAVEZE PO ONOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST

434 0455

0456

=04_5_1-

0458

0459

0460

0461

0462

0463

VI. OBAVEZE ZA OSTALE PONEZi, OOPNINOSC
I DRUGE DAZBINE

l

l

49 osim 498 VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 +

0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) >= Q = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)
>=Q

O. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401
- 0463) >= Q

0464

046589 E. VANBILANSNA PASIVA



hwr,*hou
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Popunjava pravno lice -,preduzetnk

Mati0ni broj 07017944 $ifra delatnosti 08559 PIB 101822625

Naziv lnstitut za strane jezike ad Beograd

Sedi6te Beograd, Gospodar Jovanova 35

BILANS USPEHA

za period od 1.1. do 31 .12.2014. godine

Grupa raiuna,
racun

1

POZTCtJA

2

l PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 r 1004 * r0O5 r 1006 +

+ 1008)

1 Prihodi od prodaje robe matidnim i zavtsnim pravnim licima na

2 Prihodi od proda.ie robe matienim i zavisnim pravnim licima na

inostranom tr2i$tu

3 Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim lrcima na

domacem trZiStu

lznos

TekuCa godina
I

l

AOP

3

1 0oi

1 002

1 003

1 004

1010

1011

1012

Napomena

. ilei_:
4

PRTHODt tZ REDOVruOC pOSUOVnruln

60 do 65, osim 62 iA. PosLovNi:pnrioo:ritooz * 1009 + 1016 + 1017)

63

60

600

domacem trzistu

188.34

1 007

l

l

601

602

603

1oo5 
I

1006'

1007

109q
1 009

4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na

iriostranom trZistu

5 Pnhodi o_q pr!-_qaj9.J_q9e na domacern trZiStu

6 Prihodi od prodaje robe na inostranom tr2iStu

il. PRTHOD| OD pRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 101 1 +

1 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matidnim i zavisnrm pravnim

licima na domacem trzistu

2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matiOnim i zavisntm pravnrm

lrcima na inostranom tr2rStu

3 Prrhodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim

licima na domacem trZistu

4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim

licima na lnostranom tr2ii;Ju

5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dornacem tr2i5tu

6 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom trZiitu

III. PRIHODI,OD PREMIJA SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I

SL,

IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

604

ou)
61

otu

611

612

613

614

615

1013

1014

1015

182.69

182,

168.7

64

65

1016

1017

50 do 55, 62 i 63 B. POSLOVNI RASHODI (1019- 1020 - 1021 + 1022 +

+ 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) >= Q

50 I NABAVNAVREDNOST PRODATE ROBE

II, PRIHODI OD AKTIVIRANJA UEINAKA I ROBE

1023 + 1024 1018

I 1019

1 020

- u hiljadama dinara -

62
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I

i
tb:: -l

F
[" uro u povECANJE vREDNosl zALlHA NEDovRSENTH r corovrH 1021 

i

EpRolzVoDAlNeoovRSrNlHUSLUGA---_.]------_l----__-.
t631rvsrvrnNLefrJilvnEoNbsrtZALlHANEDoVRsENlHlGoToVlH1o22
I cRorzvoDA trueoovRSrutH usLUGA , I - ]--- - --lI u, osrm 513 V TROSKOVIMATERIJALA 1023' 1q ---- 3.]1qq

t'.i,.-"vt.rRoSxovlGoRlVAiir'renouE|rczq|il2?60-
I,uiuii*t!*.a,^;;5^];^^*;o,o*aotoStRLtLterut"tii,i,|

!: i 54o tx rnos.r<o=y1.AMoRTtzActJE i 1oz7 i' . -:=::-:-----=i4-:flE
E 541 do 549 x TRoSKoVt oucbRocttu REZERVTSANJA 1028 l_--6G
[ 5s xr NEMArERlJAtNtrRosKovl 102e . @: 

--!4t v. poslovNt D_oBlrAt( (1001 _ 1018) >= 0 1030 . ss.s7t 16.160

EG.PoSLoVNlGUBlTAK(1o18-1oo1)>=0|.i'iti:
f 66 D. FINANSIJSK,T*,19,,(1033 + 1936 + t039) 1032 : . - r-'sgq za6 |

E 66, osim 662,663 il. FINANSIJSKIpRttlooioo poVrznrutn LtcA IoSTALI f 
,r;.a i: -::--+:- 

|

E -_:=j* 
--' 

=flNAN-slJ-q{13:_tlr1gpj.(10g111g35-+ 
1.s36.+ 1037) i :i--: - -i--+----- -,f I

[-6601,FinansijskipifrooioomatienihizavisnrhpraVnihllca1034-l-:l
}6612Frnar.sijskiprihodiodostalihpovezanihpravnihiica1035
t6653Prlnod1oduee5caudobrtkupridruzenihpraVnlhllcalzajeoniekih1O36l
I poduhvata ' =-_ : ---l ,-,----
[ 669 4 ostali finansijski prihodi 1037- -=+: L- :
]662ll,PRlHoDloDKAMATA(oDTREClHLlCA)irose1-L--zo{_oo+
I 663 i664 1r pozrrvNE KURSNE RnzLTKE rpozrrvNlEFEKTIvALUrNE ro:o j 1.16q -u 

i

f KLAUzuLE ( eREMA TREotM LtctMA ) i 
I

E 56 u. r,*o*r,jrxrnnsnobr(1041 + 1046 + 1047) to+o | - ::=fl 
_1tg' 

I

[ 56, osim 562, 563 i I FINANSIJSKI RASHODI lZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM 1Q41 I I

i soo LlcttvtA I osrALt FtNANstJSKt RASHOD, \1oaz + 1043 + to44 + i 
I

I :lullvlA 
I L/D lt\Ll rll\hl\JlJon I nn Qr rvur \ ruq. ' 

] I

[ ,uo lolu,Jr.r,,r*, rashodi iz odnosa sa matienim i zavrsnim pravnim licima 1Q42 I I

JF. I

l'- 561 2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima 
, 

1043 , 
:f-.:- 

I.:===:_::-
i SOS 3 Rashodi od uie5ca u gubitku pridruienih pravnih lica izalednidkih t, 1044 | I

566 i 569

562

so: i sg+

pod uhvata

4. Ostali finansijski rashodi

II RASHODI KAMATJ ( PREMA'TRECIIV] LICII\4A )

III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE

KLAUZULE ( PRErVr4.IRFClM LICIMA )

E. DOBTTAK lZ FTNANSIRANJA (1032 - 1040)

I. RASHODIOD USKLAEIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE

KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1 045

1 046

683 i 685
Lc_qBlI L!!,Ul!4EtBAUlgqJg- -1.9?-2). .. ..:].l j9
z. PRTHODI OD USKLAEIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE I 1050

KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1047

1 051

l

583 i 585

i.:.:.

o7 
' 
oe, osim oai i i o5fnir Fnirlool=-

685

57 i 58, osim 583 i K. OSTALI RASHODI

585

L DOBITAK IZ REDOVNbG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

(1030 - 1031 + 1048- 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)

LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

(1031 - 1030 +1049- 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1 053

1 054

1 055



69-b9 M. NETo DoBtrAK post-oVaruln KoJE sE oaustnvLin, I 1056

EFEKTI PROMENE NREUUOVOOSryENE POLITIKE I ISPRAVM
CRESRXR IZ RANIJIH PERIODA

i so-os N. NETo cuBtrAK posLovANJA KQJE sE oBUSTAVLJA,

RASHODI PROMENE RRCUNOVOOSTVENE POLITIKE I

ISPRAVKA GRESAM IZ RANIJIH PERIODA

NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057) I 1058 
i

I O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056) i 1059 
I'I

L!-=. .. . i

P. POREZ NA DOBITAK

721 I. PORESKI RASHOD PERIODA 1060
!:*.-,..--, ==--'--" i- '.-":

deo722 rr. oolozENt PORESKI RASHODI PERIODA I 1061

deo722 rrr oolozrNt PoRESKI PRIHODI PERIODA 1062 i

723 R. tspmCerun LICNA PRIMANJA PoSLoDAVCA 1063

5.'NEidb-ffiffimda6 - ibae -'iooo - rbor * rooz - looCt , 
'roo+

i- r. rueio cuatfAKiiosg - tose + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)

: - r. NEro ooerrAr< ro.ttpnrpnon MANJTNS(IM umcaOtyn I looo
II NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VECINSKOM VLASNIKU I 1067

n. NETo GUBTTAK KoJt rRIPADA MANJINSKIM umcne trun I rooa i - .

ry,_r.rro.g!E_q4_ry<9!lPRIP4D _YF0TNSKoMVIASN.IKU i lqql]---- 

-
nn Av^r ilV ZARADA PO AKCIJI I

i

1. Osnovna 1?Ij19a po akciii 
i

2 Umanlena (razvodnjena) zarada po akciji 
I

(be o6aou

dana lh,0h, LO{9, sodine



Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matidni broj 07017944 Sifra delatnosti 08559 PIB 101822625

lnstitut za strane jezike ad Beograd

Sedi5te Beograd, Gospodar Jovanova 35

IZVESTAJ O OSTALOM REZULTATU

za period od 1.1. do 31 .12.2014. godine

periodima

330 l Promenerevaiorizacile'nematerijalneimovine,nekretnina
postrojenja i oPreme

b) smanjenje revalorizacionih rezervr

,1.-- ! 2UU5a) dqbict

I zooob) gubici
.' kapitala I 

I

ssz3.DobiciiligubicipoosnoVuulaganjauvlasnidkeinstrument(,:
ll

i -= - 
-\ dahiai i iooz- ia) dobtct I Lvvt' =-:--

I 2008b) gubici

333 4. Dobici ilr gubici pO osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku
I

ili gubitku pridruZenih dru5tava I

i 'a) dobici ..--. -=i:?-o=q€=_i -nn n

- u hiljadama dinara -

lznos

i

a godina

I

l_-:::

b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha

u budueim perfodima

1 Dobici ili gubici po osnovu preraiuna finansijskih izve5taja 
i

Illo_stralo!__P!!ry"9_!11 . ::_._._.:=-.-: f-*:--.
I 2011

iry_stralo!__p!!ry9llr1 .::=--:=-.-: [::.-

liib) gubici 
ria u inostrano2. Dobici iti junitci od instrumenata zastite neto ulagar. 

I

poslovanje ,__ _,._ - | .-

b) subici . - .l zotz

Z, OoOici iti gubitci od instrumenata za5tite neto ulaganja u inosirino 
I

,lUlJ

I zotc

b) gubici

a) dobici

b1 gubici

3. Dobici ili gubitci po osnovu instrumenata za5tite rizika (hed2inga)

novtanog toka

a) dobici

b) gubici

JJ4

335

I

201 5

^^;^tv to

Napomena i Tekuda godina

broj L

4 _=L*: q

336



i
I
'v}

?

337 4. Dobici ili gubitci po osnovu hartija od vrednosti raspoloZivih za

Piegell.
a) dobici

b) gubici

L

l

2,017

2018

2o1g

2020

I
1

l

i

I
I

t
r
I

r.r
]

t

F
t
r-
t
P

i
i
I
I

t
F

i

I
p

i
t

l osTALr BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2003 + 2005 + 2007

+ 2009 + 2011 + 2013+ 2015 + 2017) - (2A04 + 2006 + 2008 + 2010 +

2Q12 + 2Q14 + 201 6 + 201 B) >= 0

ll OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2004 + 2006 + 2008

+ 2010 + 2012 + 2014+ 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 +

2011 + 2013 + 2015 + 20t71 >= I
III. POREZ NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK '' 2021

PERIODA, -'1""11.==: 
=

rv NEro osrALr svEoButifl-Nib:oBlrAk O.ote - zotzo - ioi:l I ioz
>=0

V NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK (2020'201s + 2021)
>=0

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA

r uKUpAN r.reio frEoaur-rvlflll-oosliA(tzoor - zniz * zozz -

20231 >= 0

lr. uKUpAN NETO SVEOBU[vAirlr OUeriAr QOOZ - 2001 + 2023

2022\ >= 0

G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK (2027

+ 2028) = AQP 2024 >= 0 ili AoP 2025 > 0

Plipt:u.LErylq_y13s-nt9rr1l?q,l9l1=- :. .-.-.
Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu

20?4

2015

Be oqU#Du

dana 'l*,0+. QOlf , godrne



Maticni brol 07017944

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Sifra delatnosti 08559 PIB 101822625

lnstitut za strane jezike ad Beograd

SediSte Beograd, Gospodar Jovanova 35

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

u periodu od 1.1. do 31 .12'2014. godine

Red

broj

oPrs

l

A.\D

I

or**i t.u. ,"*rriugovni saldo raeuna 4001

lpo:-t"-itrroo irern, 4o02

materijalno znaeajnih gre5aka i promena

32

Rezerye

,]
i ]al korigovani dugovni saldo ra0una (1a + 2a - 2b) >= O i 4005
tt

' 
- 

6ir.rc;rr"i potrazni saldo raduna (1 b - 2a + 2b) >= 0 40oo
-l

4 jPromene u prethodnoi 2013. godini

ia) promet na dugovnoj strani ra0una 4007 4025

4008 4026

e 31 122013.
, 4027

I aoro 28.33(i aoro ' 28.3361 4o2B

i

raeunovodstvenih Politika

:: .-].).,.p,1uf91a 
dugovlor tlg.,lleyr1: i 0011. 

...

7 iKongov;no poeetno stanje tekuOe godine na dan 1.1 .2014' 
i

_i"

lrl roiigo;.ni dugovni saldo raduna (5a 1 6a - 6b) '= 6 401 3 t +03J

B :Pro*ene 
u tekucoj i01a. godini i

14707 4033
1a) promet na dugovnoj strani raauna 4015 ' :t' - l := ---'-i,: --.: ..-^:^;-:,^^,:;:^;a;;^= = aorc' 1t;5e]ao5;' jnio'a*"inrpot"znolrtllll-Tr!. loo,u-., . .ll_1j!L-a:Y

4053

- u hiljadama dinara -

,a)dugovni saldo raduna (za i ga - Aol '= 
g ' 4017 4035



AOP

"{
i
t"

t"

r

t

i

I loln'1gi11sgro9 radunlJT! - 8119q]:q

I KomPonente kaPitala

35 I 047 i237
:

ned.l o P ls AoP Gubitak i Abe I ouatp*
;;; isoostvene gkciie

l 2 o__
--=:=..

1 Poeetno stanje na dan 1.1.2013. i i

--- E) duqovni saldo raduna 4055 4073

-lor *t"in,r.rJo *rn. I aoso 1 4074'-----',ri f,sprarramiturliaino zna0ajnih gre5aka i promena 
I

4077

-i"4 lPromene u prethodnoj 2013. godini

a) promet na dugovnoj strani raauna

'b) promet na potraZnol strani racuna

- s $tanje na kraju ppltodgryjill!11?,?91!:

,..: 
Flly9,9lnisardo 

rli!na q1r L3---19-l=:9:
ib) potraZni saldo racuna (3b - 4a + 4b) >= g

6 lspravka materijalno znaeajnih greSaka i promena

iadunovodstvenih politika

korigovani dugovni saldo raiuna (5a + 6a - 6b) >= g
l

I 4067

4061

4062

4085

- Eo86

7981 4097

41 00

4101

41 05

41 06

41 08

) Korigovani potra2ni saldo raduna (SO - Oa . OOi'l O

i

4068

B Promene u tekuCoj 2014. godini

) promet na dugovnoj strani raauna

promet na potraZnoj strani ra0una

I na kraju tekuee godine 31 .12.2014

1a) 
dugovni saldo raduna (7a + 8a - 8b) : 0

b) potraZni saldo racuna (Zb - Ba . enf,= O 4090

raeunovodstvenih Politika
ior icnrarrlza na rlr rnnrrnni .irr.i ,rn,,n, 405-I irl ispravke na dugovnoj strani raduna 1 4057

b) ispravke na potraznoj strani racuna I 4058

I 3-- Korigovano poeetno strnie pretnoOne-goOine na Oa, T.f.zOfi.

lb) korigovani potraini saldo raiuna (lb - 2a + 2b) >= 0 4060

Nerasporedeni
dobitak

2.821 4103

2.631 4107



330

Komponente ostalog rezultata

AOP Aktuarski dobici i AOP
ili gubici 

I

4125

4152

41 53

4140

OPIS

Z ,tspravXa rnaterilaino inaeajnih greSaka i promena

aeunovodstvenih politika

ispravke na dugovnoj strani raduna

) ispravke na potra2noj strani raduna

poeetno stanje prethodne godine na dan '1 .1

lil x.i,wrriorgor;ir;tdo raduna (1a + 2a - 2b) >= 0

lb) korigovani potraini saldo raiuna (1b - 2a + 2b) >= 0

u prethodnoj 2013. godini

) promet na potraZnoj strani raduna

AOP

4ttJ
.-.-.+::'-:J

4114

41 15

Revalorizacione

rezerve

10

4116

=-
je na kraju prethodne godine 31.12.2013.

la) dugovni saldo raeuna (3a + 4a - 4b) >= I

) ispravke na dugovnoj strani raeuna

41 17

118

444

Dobici ili gubici
po osnovu
ulagania u

vlasnidke

instrumente

4130 | 4148

L ib) ootlazpr saldo raduna 
J3b : 111 4!ll= i

- O 
-ts-pravta 

materijalno znaCajnih greSlf,, i pror*,na -

4158



l!ry!91!? 1ysov91:]1a1r19-=- " -l-!]1
llteryt! lilzp:tgt!=tll -: -\1:r-1! l{Yl:gg !!,-=---: 

- -I-
) dugovni saldo racuna (7a + Ba - Bb) >= 0 .l 4:!2!

) potraZni saldo raduna (7b - Ba + 8b) >= 0 t 4126

i t<omponente ostalog rezultata

OPIS
: AoP Dobici iti grbi"i @oe

po osnovu udela I ] po osnovu

333

Dobici ili gubici

pa osnovu

hedZinga

noveanog toka. .Yo':'roT,, I I lT:l:1i::
dobitku ili gubitkul I poslovanja i

pridru2enih I Prera0una
drustava finansijskih

i izve6tala
.t

't3

l lal lsplavKe na 0usovnol_:ya!1.lr:r'L
-,-

lb; ispravke na potra2noj strani raeuna 
i

I i lt<origovano poOetno stanie prethodne godine na dan 1 .1.2013.

41 66

4182

41 85

41 86

a materijalno znaeajnih gre$aka i promena

raeunovodstvenih Politika
4191

I

1

i-'7 iripr."riJ r.n"ie,"Uirno i.aeilnin grid;ka i ilamen;

;= .-]'+t'r:!{v911tr no!it]!1 
= --

12

) dugovni saldo ra0una I +fOS

) potra2ni saldo raeuna 4164

a) ispravke na dugovnoj strani raduna



zi"

t

[.

r
[ pa:1r.,!",.,: p_otraznoi-straniracuna . 4174 - I argz - 

1210T- - 
-l

[?Korigovanopodetnostan1eGkucegodinenadanl.l.zolq..-|-|:

i,)korigovanidugoVnisaloora.una(5a+6a-6b)>=g4175:y.
[,rro,igou,nipoi,aznisatdoradunatso1oa19qry.94176i
I e prom-ene r texucl zot+. godini - 

-- 

-

t - 
cg1ornut*9'-n""r:t"''*- - 

4177' -
t - ]r rfrygltiglrznoirt,*i,.o'* 4178

[-9StanjenakrajutekuCegoJinesr.rz.2oia.

I a) dugovni saldo raiuna (7a + 8a - 8b) - g 4179 ole' , 
-- 

::L-__-
t [ptpotrazr-, satoo raduna (7b'8a + Bb) - 0 I +rso i aroa ]-, I +zto 

I

I
!
t
]
I
I
lt
I
I
r
I
I
I 

^omponente 
ostalog

I rezultata
t

ti Red opts 'AoplUkut;kapital AOPf Gubitakiznad

' brol 
o P I s ' AoP 

;':::Jf l['J ,(sUM(red 1b kor ] ranitara

taspoto2ivih za ] s oo t<ot t s) - 
I 
(SUM(red 1a kol

; prodalu SUM(red 1a kol 3 | 3 do kol 15) -

3 Korigovano poeetno stanje prethodne godine na dan 1 .1.2013

) korlgovani dugovni saldo raeuna (1a + 2a - 2b) >= g

) korigovani potraini saldo raduna (1b - 2a + 2b) >= 0

zols q$i1
strani raduna

i b) promet na potraZnoj strani raeuna

i s lstrnie na kraju prethodne godine 31.'12.2013.

r I do kot 15)) >= o i ISUM(red 1b kol

do kol 15)) >= 6

4238 2.761\ 4247

4239

17

4221

' azz3

) 4224

Ukupan kapital AOP
(SUM(red 1b kol i

3dokol15)- I

UM(red 1a kol 3

do kol 1 5)) >= 0

1 Poeetno stanie na dan 1.1.2013.' ._:--.' - -'- "- .--:*:L: - -_::-- l-.-

I_-[r_qygqlf,r*lleyq -----tt a?17,

bt ootrazni saldo raeuna J qYa

z ltspravfa ,aterrlatno znaeajnih gre3aka i promena

i

a 'li215

1 Poeetno stanje na dan 1.1.2013.

L?) 
i:qgrk" n1{ug9y10i :q!lf9un1

;b1 ispravke na potra2noj tirani trern,

ia) dugovni saldo racuna (3a + 4a - 4b) >= I 43.70 4248



.: " "':-":""- . I

i
I

F

t
l
B

r
E

t

i

i

i dugovni saldo raiuna (5a + 6a - 6b) >= g 4229

korigovani potraZni saldo raeuna (5b - 6a + 6b) >= 0 4230

be oqB*ou

dana l?.oQ,Lo$, sodrne

61.3 4252



Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj 07017944 Sifra delatnosti 08559 PIB 101822625

lnstitut za strane jezike ad Beograd

Sedi5te Beograd, Gospodar Jovanova 35

i'
t'
t

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 1.1. do 31 .12.2014. godine

lll. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

E- + -o +gv!-lqqLo a-ttrY-111--: -2 Zarade, naknade zarada i ostali lidni rashodi

3. Placene kamate

l. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 d9 5)

1 Prodaja arqet "y.9q1L0?9qlly,) =__:
fp---m-t, ne:rate;-ija;Jl-i.**, n"r- tni*,lcostroienja, 9prem9 ibiolo5kih sredstava

3. Ostali finanasijski plasmani $etqEillQ
4. Primliene kamate iz aktivnosti investirania
E=_:-L- 

-, --5. Primljene dividende

tt. OOtiui gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

lL_Neto ?l]1, qotorine iz aktivnosti investiran1-a (l ll)

lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranla (ll - l)

V. ior<ovr e-oiovlNE tz ekrtvuosrt FINANSIRANJA

It!!!.r:q9Er-3[v-lee!]l'lll:@ug jl
1. Uvecanje osnovnog kaPitala

2 Dugorocni krediti (neto prilivi)

3. Kratkorobni krediti (neto prilivi)

4. Ostale dugoroOne obaveze

5. Ostale kratkorocne obaveze

do 6)

3002

3003

, 1ooz.

!q0q
3009

301 0

301 1 35.07

3012

r-98
301 6

JUI/
301 8

s019

3021
:= !-. .-- -,:,:.-

3022 Jr.or

.__ J921 i--.Y
.:-i-_ L-::

3025 i 13

3026
=l ..-- =.r. .:.-

3027

3028

- u hiljadama dinara -

i --lznos -
oodina l-l

247.

3006 63

117.70

-3q4,

2.31

17

1. Prodaja i primljeni avansr

kamate iz poslovnih aktivnosti

Ostali prilivi iz redovnog poslovan.ia

12. Dugoroini krediti (odlivi)



j. kriil.oroeni freaiti (oOlivi) I 3034:-_::::::::::-::=
3035ffi:ttie F.uere roor*il --.=-. .---=- i:03L

=. . .-.-- .-..- 
i 3036 

i5. Finanstlski lizing

, 3037

i
I
r

I

i

t

I

I

I

1ll Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l - ll)

lV. Neto o{l1y gotovine iz aktivnosti finansiranja (ll - l)

G SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)

t3q3q l- 3039 i

3040 264

260.75
,qjJ4Ec{oDr-lvcorovlNE (3005 + 301e + 3031) =#;
'o. urro pRrLtv GorovtNE (3040 - 3041)

3041

E. NEiO ooirv oorovtNE (3041 - so,ol :----:-
ffioi-onrnn r.rAF-oaEi[tbenACuNsroo prntoon :-.r :3-044-'-====.:

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAEUNA GOTOVINE 304.5.-- ,-

r. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE =j-9{-.^.-^^,-^^.^.
u. coioVrr'rA r.rAknnLu oBiAcuNSK-oo pentoon (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047

fbeoqpsou

dana 414 ,d,{ . ?0[ ' sodine

t_



w:HCTtlTyr 3A CTPAF{E JE3I4KE A.E. EEOTPAI
H AilOMEHE y3 OH I-l AFICI,{JCI(E I43BEIIITAIE

3A 2814.I',()/lttHy



I{HCTI4TyT 3,/\ CTPAHE IE3,{KE AA EEO|PAA
Hanoneue y: {uHaucuicxe u:reurraje :a roA}'IHy 3aBpueHy 3L. Aeqel{6pa20L4. roAI4He

(C.(lrr ttsrrot'tt Cll tt3pDt(Ctttt 1/ ttLibnd,r\la PCJ, ocrr.rr nxct uttia dptlen'rrt.1t: urtsulueuo)

. Onurre rrHQopMautl.ie

14ucrnrl'r3a CTpaHe.je:nr<e Al| Eeorpa,t (Y air.lrcir't Tel(c,l}: ,1il,uLmeo).]e ocnonaHo 01'07.1953' roA}IHe'

Ilpe.trct xpuntepljlt.t1u.\,td 3a pgcpcpl.t6ebe rr: 3oxoutt o poLt))Holodcntay (,,Ctycrc6eHu zttQcHLtK PC" 6p.

62i2013) r)pyutmeo je pa36pcmaHo ), itlA.ilO npa6uo.'rutp. flpoce,rau 6poj 3anocneHL$ y 2013. eoduuuie

t00. (1, 20t2 - 109.) llucnn.rrnym.je .v.tnluttHo t1p.t6Ho.rtut1e. llucmuntym ie ocHu11tt Btrwe wxone sa

err:.tec*tt lesul ,,Lf,l\iK.4'1"' .\t.,tt.trr;udarlttirr t0i.)%o. Peu.Leu.e.tr lTptLapedtoe cyda y 6eoeprtdy lloc,t. Ep.

t rDrrt78,,'t1 od 07..u0.jo 2011. l''oc)true ctmcttperr.jc nocnt)nLtK trtrrcctrdaquje uad sacucutt-u dpl,utntaouu.

flgcntltncrx.rttp6yootluje 0o dctur.t rt:pa0e rfiuucttrcLrf c'r;rtx rtseerumajo sa 2014. foduuy uuie oxouuau.

Oc n oe u cr t)e :r o ttt u oc ttt xoj o.v c e /1 ;tyt t r m r; o S o et t .i e o6 pct : oe a t ae'

Cetnlttte rp)/urrBa.ie 1 Bcorpa:r1" y-nuLla Ioctttxllil'r 'loeaHoBa 35'

Mittuquu 6po.i /{p1 ur Iea 1e 070 17944- a Il146 101822625,

rDnrrancr.l.icrrr.r u:ucLula]u .la 201.1. rr).iL1ilr-\.,ttt.ltr er cauTltBIll.i Jlco oBe HanoN4eHe, oao6penu cy oA

crpaHe H3rllllttuttt' o.l6opa l:rat a 2l .02.2014.

l-la .rarr 31. ,teuer,r6af 2(l 14. xtlrrrre ,tlp1 Lrrruo .le urta,ro 96 '.lanoc,rertux (Ha naH 31. aeUeru6ap 2013.

ro,iltiue 6po] ':anoc.,reur'rx y [p;-trllul'6uo ]c t)l)

2. OcHoBe 3a cacraB!'Lalbe tlrlrHarrcujcnllx I'I3BeIxraia

t4:1,:ea xaro.ie HaBeaeHo trn;re. (rnrrarrcn.]ctrn ulneruraju !,pyLurea cacraBJr,eHH cy y cKnaAy ca

i\lelly r r apoar r u \4 cral l,lap! Ll \t a (l u l t a t t ctr.i cl(oI ll 3lle l l l rABarua ( MC@ t4 )'

Apy,urao .]e cac1aonro oae (trtranot.icue nLaeur rr.ie 1 ctt,rrAy ca 3arcouor,t o paqyHoBoAcrey r<ojrz

,r,*r.,ru xa QhHaHcuicr<u n:ncu'ra]n 6,111 IlprinperlrrreHH y cKnaAy ca cBuM MCOI4 Kao I'l nponucuMa

H3Jar.htvl o! crpaHe Mnnuc'rapc'rra rpnrrar'rot.ia l)eny6.,rrir<e Cp6uje. I.4ua.iyhn y BHry pa3,'lHrce ra:vefy oee

- .[Bc per]'naruBe, osu (luuaucu.icxn tr':neu.ra.in oacryra.iy oa MC@14 y c'leAehev:

I ,.BaH6uraHcHa cperc'rBa u o6ane:e" c\ npHr(a3aHa ua o6pacuy 6n,raHca c:rama. Ose craBKe IIo

re(lriHHuH.]H NlCO14 He IrpclclilBJl,all uri cpelcraa ttH 06aBe3e'

2 ,{p"v-rtrruo .]c onc (turrancr.r.lcric r'urre rrrra.ic LLretilRr.iit() r Qopuar'"v- IlporlHcaHoM on crpaHe

lVluunclapc'r aa (turrarrcrr.]a. rtoir ur.je "\ erijril.t) ei.t ll\reBH\'la MPC 1- "lTpezeuma4uja

QI t t t t tltt c t.Li c' tittr tr :t;c tt t nt tt i tt.'

Cacr.as,rame (tuuarrcn.iclg1x r.l'.3aeurra]a \r cK"'laI) oa MC@14 3axreBa npuN,leHy Il3BecHI4x t(JByt.lHxx

paqlHorloltcrBeHHx npolreHa. ono..r.arcolle.3a\'reBa Ia P),t(oBoICrBO l(opHcrl4 ceoje npocy!l.lBalLe y

npnvlcHH paqyHoBo.[crr]e1rx norHrHr<a f(pvut'l3". 06-raclu rtoje:axreaajy npocy!naame eeher creneua

nrn sehe cJorr(eHocrli. o.,lgpclro 06-raclr.r I r,r,irtrtr upclrrr)craBI(e H IpolleHe hMa.jy \4arepuja,run 3uauaj

:a (tutraHcu.]cre n:neru ta]c tl6c.rtl,latt,cttl't c1 I tlanortcttn tl.

2,1. Ynopeguu roAaIIu (uac'ranan)

Vnopeaue nonarr(e H noqerHa crArba rrHrie norartH carpx{aHH y $uuaHoi.icrcuv nreeruralurvla:a 2013.

rojrHrr).

2,2. [[pepa.ryuaBatse cT'patt[tx BA.fl\/Tll

( tt ) tD.y, 11 1i 1,11 6 u oil t t u Lt 6 11.t1 1) t1l 0 t't P Lt t; ( t J I t 6 {t t b (t

Cranre ),Krb),rrcHe l,cpnrrauor.]crrc u.lscrrrra.le llpyLrr.rua ce o,rvepana.iy u npur<asy.iy y Ba,'lyrH rlpl4MapHor

er(()Ho14cr(oI ol(p).xerba 1 rro.lerr [p1,u ruo Lroclrl je (Q)urtunorra,rua oarryra). @yHr<quoua,lua Baryra,

o.lr.iocHo n.3nerlta.]ua nary"la !,p1,Lrnrra .ic :rruirp. it rJBL'Lll ta.in cy rrpHKa3aHu y xl4r'baAaMa AI4Hapa,

\liu. IHI((r IrU.ie -rp) tlt'tn.]c rtltt.lilLl-l('H().



I4HCTI4TyT 3A CTPAHE JE3I,',IKE AII EEO|PAA
Hanoueue y: Suuaucrajcre u:aeuraje :a roAI4Hy 3aBplxeHy 31. geUeNI6pa201'4' IoAI{He

(C\tt tLsuot-t.L ctl LL3pclKerilt. 11 xr'r'ttttdnut't PC!., octLtt 
'Ko 

H"ie dpy?a''ui

(6) Ilotumuane u Hezamtr(Jtte K.ltpcue pu3ltttKe

Caa norpaxnBar.ba h o6ase3c ),crpaHh\,1 cpetc'rBh\ta n,raharsa npepaqyLiara cy Ha Lt'HxoBy ALHapaKy

luporHBBperHocr.rro ope,lFbe\l l(),pc)'ua.lan 6u.t.'tttca crarba. flothtt4sue l'l HeraruBHe KypcHe pa3nr4Ke

Hac.l.are lpepaqyso\.r r(r'pa,,KHBalba u o6ase:a ) c'rpaHHr\4 cpeiICTBHt\'ta nnaharca rcoje nucy ll3MHpeHeAo

r<pa.f a roanue. r-rcrta:r']y cg1; fi11.151111'1' )cllexa riao QnrrauClr.]cI(H npHxoaH o'[HocHo pacxonu'

llO3HrhsUe H HeraTllBHe I(ypCHe pa3.[HKe HaCTaIe npil H3MHpHBaBy O6aeega H.III4 Ha['rIaTI'l

norpaxHBarba y Tol(y roIHHe-no l(ypcy Bax(eheN4 Ha IaH nog,rloBHe npoMeHe, ucr<a:yjy 0e y 6urtaHcy

)-cn exa rtao Qu n aucu.] cl{H x n ph xollh oi(ll ocl lo paexonr'

fI p erneg 3 H ar{ ai HrI x P a qy H o B oAcrB e H r4x rto ltwrvtKa

OcHoe,e paLi),HorlorclteHe Io-rrr]rr.ll(e npH\re$elre 3at cacraBJbarse oBHx Qr'iHauca.icrcrax I43Beuraja

HaBereHe c),y ArLrL,eNt reKCI\/. One no.,ul.lutte cY l(oH3hc]'eHTHo npHMebeHe Ha cBe rlpHKa3aHe foAI4He,

ocHNl aKO HLi.le rp)'rauH.]e uasuauetto

Cra,rHa I{MOBI{Ha

( o) H e.u o nt e pu.j o-t n o .l:.tt u.' 0 t b o

floqerHo BpeaHorJaH,e rrerrarup[.ir.r.'rrilr\ \.li.lrLlH,it t]pLttli ce no HaOaBHo.i upeaHocru, oAHocHo ueH14

r{oil tTal bil.

Hevrarepu.ja,rtla )/naralba ce HaKoll llollerHor

r(oLllr aFbi,l l lrarseHoi ,c ) t(yn lly arroprra lltlu.iy

),-nara$a ca HeolpaHIlLIeHhiu Bel{oM Tpa.lalba

ro,(Hre npehcnH ty.ie ce Iit,pnuttu uex t1'ltiltll'lt

A.uopmutotuia ce

),norpe6e oape[err
ro.ju npotlc'rnuy ns

nph3HaBarba ucr<a:;y.iy no Ha6anuoj BpeAHocrta HJ'll'l IreHL

H ynynHe ry6nrrce :6or o6e:apeferra. 3a Henaa'repujalua

He o6pauyHana ce aMoprl43al{}ija' Ha Kpaiy nocnoBHe

cBa Kor H eNrarepra.]a,r u or ynaralba.

BpLLlh Ipoi]oprlHorra,rrlo\l Nlcro;loNl v'rol(y Kopt4cl'lor BeKa ynorpe6e' Koptzcuu aer

.]e r,,,ttNuttn or 5 roiintta. ocH\1 3a )'nalama Kara ce ornHcHBarLe Bpul4 y pol(oBuMa

-v 
f oB()pa.

y nor,,rely yropfranana H paqyHoBOIOrBelrOr eBHneHrHpaH,a O6e3Bpebe|La HeMarepHlanHor ynaran,a,

npuivreu,y'ie ce MPC 36 - Yvrarsetue Bperltoc'rH Hl\4oBHI'le'

(JcHpsHe crone a\4opt.Hrar-ru.le :a nole;1urra ler,rarepr.liutua ).q3faFba c1 cneaehe:

fllr rt tg Crona tvopttttauttle

I I t r uett I te r'l itrtlt tl liill1Il()u l I lll)ol-pll\1 II

(6) LIexperuuune, nocnrpoie b0 tt ottpeltlo

I lo,re IHo Bpe-tHoBatbc I tel(pel I I H I lt. nocrpo jerso

I(OtxTAH,A.

209

h onpeNre Bpuu ce no Ha6aBHo.i BpeaHOCTI'l l4JtIH rIO UeHH

FlarrualHo BperlloBaH,e Hel(perll14Ha Ilptl.lH cc llo

llexpclnuHe. trocrpo]etla ll ollpc\'la- ()-Lllocllo

HCr lpaBKe BperHoct t{ I IO ocl lol}) ttSe:tlpel; u rlat t,a.

ce o6pauyuaea nponopuuoHarHoM MeroAoM

ror{oNt rrpoqe*ar,r. nup*or BeKa }[orpe6e cpelcraBa. OCHoauUy 3a aMoprn3aqujy HeKpeTHHHa,

[ocrpo.ierba H onpeN4e qHHH flol]lreria" oruocHo rta6asHa BpeAHocr yMaBeHa 3a npeoQTany BpeAHocr

yKo,'rrlKo nocroju.

KopnCuu Bet( TpA.]alba cBal(e noielhHa'lllc HeKperHHHe. nOCTpO.jerua r'i OnpeMe npehcnHryie Oe

nr'ph(rfHLll'l(\.

nocjtoBlc t-O.lhpc rrpirttcit,r.]e Cc -ta.lri c) lleKpe'rllhHe. nOCrpo.iersa il OnpeMa O6e:lApefeHU y

MPC 36 - Vrtatt,ctl,e upe.lllocllr llr'lolr14lle.

ocl{oBHo\'r nocrynKy, rco.jn .]e rpeaBHbeH y MPC l6 -
rro rra6anttoj BperLtocrll )'i\lcrseHo.i 3a yK)naH H3Hoc

I Ia rpajl
cK,ta,i(\' ca
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,{HCTI,{TYT
Hanon.reue y:

3A CTPAHE IE3I4KE AA EEOIPAI
@NuaHcxj cKe ,{3Befuraje sa ro4nuy 3aBpueHy 3l-. aeqeM6pa 201,4. IoEuHe

,ll,rnrr,, t1 .ttr.t,ndn.'t,t PCJ. ct lr.rr Lt,.t) Httit dpytrturtic tto-tunqcuo)(C6rr rreuocrr c

OcrrgsHe c.tone aNropt H.3aL1ri.]e ra nolernrre r p\ I1e HcliperHuua. nocrpo.]elba H onpeMe cl cneaehe:

I la3rs Crona auropru:auu.ie npu,raroar'trn)

fpal)eanHcxu o6lerrtr
Onperra
llaneura.j

Pe:epuuu reloBt4 rco.lu ue 3a.qoBon,aBalv yc'roBe H3 craBa

ce Kao rpo[xaK nocroBal'ba.

(, ) Xy zo p o.t t t u tp Lt t t o rt c ttj c xt r tlt o c.tt u tt tt

1,3 -8%
5 -20%

10 - 12"5%

Jt.ttun en,e cpedttocmu ttedtuttttrcrricrut.t cpedcntoru 3a cpe.rcrsa r<o.]a nol'teNy aMopru3aul4.Ju npoBepa

.fa rn.]e IoluJlO,ito )r\,till+,clba Ibh\oBe IlpeitHoCl'H Bplllh Ce Kana Aoraba.jH I4JIH H3MeBeHe OKOJ'IHOCTI4

\,1(axy Iit KtL,tlfOBoitclLiella Bpc.flloCT rto;'ti.:la ttelie 6ll'l n HaIfOrUarfraSa l-y6HraK 36Of yMalLelt'a

npar,,,rary ce rtpr.t:tnajc ) Liile llun rlJuouil Jil tto]tt.ie titt,urtlllo:-lcrlleH0 BperlHocr cpencrBa Beha oI $efoBe

gaJoKHilrHB0 BpeAgoclri. Ila;1gtitra]tllla Bpc,-lllo01 .ic rpe1Hocr ueha o.q $ep epe1uocry cpeAcrBA

)r\1ar.beHe 3a rpourKouc rrPo.'tr.lc h llpcJlloe'l r'r r y'rro'rpe6r'r.3a cnpxy npoueHe yMalLerra BpeaHocrll'

CpeIcTBa Ce rpynH1]]),ua tta.lttnxurt IiHBOllI,la IIa l(o.iH\4a ivlory Ia Ce yTBpAe OAao"ieHu npenO3HaT'rI,HBH

HoBqaHH roKoBti (ieAnHzUe rto.ie rertcpurul' ro'roeurry). He$aHagor.]cKa cpeAcrBa, KoA Kojux je AOruno

Io vN,raH,er-ba BpenHocrn Ce peBhXHpA.]) Il3 cBaKH n::neutra.jun rlepHOA:6Or uOryher yKI4Aan'a e+eKaTa

!'N4all,eLt,a BPe.[HoCTIz.

(o) 14 u cecmu UuoHe H eKpe nl t tu H e

Iloqcr.rro BpcJrrr)B0rbc l.inBecrHur.iolrc lre r(pcr lrlll0 IlpltlH cc llo HaOaBHo.] BpejlHocrl'i HrlH ueHH KouraFLa'

llpu rroue'lHoNl IJpc.ltlOBilll,\'. laBllCllH 'lllollllioliH Ila6aBKe 1'rruy'ry.iy Ce y HaOaBHy BpeAHOCT lInH UeHy

KOIll.l aH,a.

llaxou noqe.ruof ilpH3HaBatr,a. Halfllil/]Ho BpeltIIOBalbe HHBeCTHUHOHe HeKpeTHHHe BpuH ce Io MoAery

norxrctre BlleAHocrH \ cr(ira:I) ca Nll'}Cl 40 l-4rrsecrnrLHollc Hel(pe'rHtille. AooxraK llnH ry6ural( Hacrao

360r rrpot"relle norx'lcne Bpe,lHoc'r ri HrrLlccrtir.tHorre Hcl(pet'HHI{e 1'tt,uyv1'ie ce y Hero 106HTaK unu

rr6r tcti rrcpHO-tJ I ttulcrt ]t'll;.tt1;'to.

IIartutLitHn h3jtitr(H ue l(aIHt'tL[,13).]) ,;ar,,ro Kit.til .ic tJCll()rrLll'lio,lil he 61,lyhe eKoHoMcKe Kopl'iQTH noBe3aHe Qa

.l.Hr,r H3naltH\,ra 1pr111cll.r Apl Lurur 11 .rir Nio)r(e no)3.itaHo ,ta cc H3NtepH. CsH ocr&nh Tpotxt(oBl'l rel(yher

Oitp)l(ilBilH,a TepeTe TpOLll l(OBC I I epll o,Llil \ I(O\lc I I aC l'11 I \'

(z) Anam u cunloil uHseilmop Ko.iu ce Kar-Kllomurtro orunrtcyie

Kao crarso cpeac.rBo rrph3Ha.j) cc h nor.reir() ar\luprn3aux.jr.r cpeacraa aiara H cnrHor HHBeHrapa KojH

ce K!L1{yrar6BHo ornHCry]e. .urlu.ie r(opHCHu BCr( rpa.iaFba a})t(tl or ro.quHy naHa H nojeAt4HaqHa Ha6aBHa

LleHa y Bpei\,te Ha6aBI(e Cpe,lo'rBa.]e uella o,r 2.000.00, ii Malse oA npoceuHe 6pyro lapa4e no 3anocIeHoM

y Peny6.iiUUn npe\,ta flOCJIelltl,e\'l tl6.lallJbeHO\'l Ilolal K)' Peny6,ruur<Or opraHa HaAJ'lexHOr 3a nOCnoBe

cTa'il1cTt4 Ke.

Cpelclca ajrara lr HIIBe'tl'r!ipa i{o.la Ilc 3il,:lollolbllBa.l\'

o6 p'i'r ia cpe.qc'rBa (3a-n H xe).

(d) Percpouu detoou

)c.lloBe H3 craBa l. osor LIraHa HcKa3yJy ce Kao

l{ao cr.trruo cperc.r BO npil3Hiti) ce i|pallciril pc3epBlrH ,r1c.rloBI.t, .lu.lH.]e KopHcHt4 BeK Tpa.laiba Ayxl4 o.q

foilrlH) ;1aHa n lo.jcrrlHa,ura ualSaBlrLl lteua ) Bpc!rc rraOaBKe eeha oa npoceqHe 6pyro:apaae no

3i-tlocjtcHo\.1 1 Perr1,6-.tnrir.r ilpe\li-t n()c,:lc.rtrr,el oitiag;seuoilt Ilojlal'K)'Peny6;ruuror opfaHa HaAJ'IexHof 3a

IIOC.IOIJE CTAI'HCTIl IiE.
-l-auur.r pe:epaHh .Ie.toBtt. IIL)

)fpalleHh.
):r'pailFbH. yBehaBa.]) KIbhfoBoAcrBeHy BpeAHOCT cpe"[crBa y I(oJe cy

l. oeor LuraHa, [pH,'It4t(oN4 yrpaA]Le, Hcl(a3y.ly

V onuupl,.lyr0poLllHx (tunattCn.icxtlx n.lac\,lella HCI(43\'],\'Oe yLIetxha y KanHTany 3aBHcHI4x npaBHHx

irHua. yrreurha ) KitnHrar)/ IIoBe3AllH\ IlpaBIlrl\ ililLla. yqeuha y KanHTan) nplrHx npaBHHx nHua'

xap.iH.je oa BpelrroorH r{o.le ce apxe,to Lscneh.a, Iaru ityfoporillu KpeIhrH 3aBHCHI"IM H ocTaJlHM

frOBe3aHhN4 lpaBIlHN4 i14ttt4N4a H OOTailH.{)rfOpOtlHH CpuHaHCu.jCxu n,'IaCN4aHH.

flo.rc,I,no IlpH3r'raBarr,e. I(ao H HaKI'la,1llo Bpe;lHoBall,e.i(yropoqHHx ilrHllaHch.icKI4x I]J'lacMaHa BpuH ce no

Nleroit),Ha6aBHe Bpe,1poc'ru r{o.ja npe;tcraBJba loureHv BperHoclHarol(Haae KoiaieAara 3a rbux'

3
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HanoueHe y:
(Cdu usuoctt cy

3A CTPAHE IE3,{KE A[ EEO|PAA

Snnaucr,rjcKe I43BeIUraje :a roArIHy 3aBPIrreHy 31. geqel'I6pa20\4. ro,qr,IHe

xttnsdnua PCJI., octtu rtxo utt uje nasunueuo)
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3.2. O6prua LrMoBtrHa

(u) 3cnuxe

3a,ruxe ce pall)'lroBotrclBeHo o61-xrar a.i1' \ cr-raa)'' ca MPC 2 3alraxe.

3otuxe uamepuittto

3a,rNxe narepnja,ra xo.ie ce ua6aa,r,a.iy oa no6ae,'Laqa Mepe ce no Ha6asHoj rpeAuocru Hrl}'l no Hero

rrporra.jHo.i BperHocrH, arco.je uuNa.

Ha6aaHy BperxHoer Hnil ueHy KouJTalba 3anfixa qHHe cBH Tpotxt(oBH ua6asre, TpoluKoBH npol43BoAlLe

(rroHeep:H]e) u Ap),il4 TpoUl(oBH HactLLfrH 4oeollersevr 3arHxa Ha Ibt'lxoBo canaurbe MeCTo H cTarte.

'Ipoutroaa ua6asrce r,rarepu.ja-ra o6l,xnara.]y ua6aouy ueHy, yBo3He.uaN6nue H apyre nope39 (ocnu ouux

xo.]e npeayrehe r\,roxe HaKHa.qno ra noBparH on nopecr(H\ BracrH Kao uro je IIAB xoju ce uoNe oA6uru

Kao nperxo,[Hn nope:), rpoluKoBe npeBo3a, MaHhnyrarhBHe rpoluKoBe H rpyre rpotxroBe KojI4 ce Mory

AHpeKrHo npunucaru Ha6aBuli narepra.ia,'ra. Ilonycrlr, palaru h Apyre c,'lut'lHe craBl{e oAy3uMajy ce npa

yrap! rz samy rpotuKoBa Ha6aeKe.

;1poueny Hero npo.[a.iHe BpeAnoorr.i 3a,rHxa vrarepn.ia,ra y c,ryuaiy 3acrapenocrn, cMa]tena BpeAHocrH 14

c,.r. Ha raryM cBar(or 6h.qaHca crarba BpluH rroce6Ha r<ovrttcti.]a rrojy o6paryje IIpeAceAuax Ha.q3opHor

oa6opa Apyurea.
O6pa.ryu u:;ra:a (lrpouttia) ta,rNxa vrarepu.larta. BpulH Ce Io MeToAH npoceqHe nOHAQpHCaHe UeHe.

3oauxe eomonux npoutco\a u uedocpweue npoutoodu,e

3a,rpxe roroB2x lpo73Borc apeau1,.j1 cc no ueHH r(ouratua HJrH no Hero rlpoAajHoi BpeaHoara, axo je

HH}l{A.

I-{eHaroLulan,aooyxllararpol-1ll{otser<o.luc1:1Hpel(lHQtloBelaHHca.]eauHuuan,tanpou3BoAa'Kaouroje
jtHpcr(rlra paand cuara H ilHper(raH vra'repu]ir,r. Pelrn.it'rrn rpotxt(oBH npu:Ha.ly ce Kao pacxon nephoAa y

KOMe cy Hacl'a-rlu.

flpyna rpour<oeu yr,'ly.ry.iy ce y ueH) Kouralba 3aJrtixa caMo y Mepu y rcojoj cy HaQrMI4 npI'IJII'lKoM

aoeof erua 3anhxa Ha 1tHxoBo caaaurr,e Nlecro H y oaaau.rue crarue. Ha npuMep, y ueHy I(ourarLa 3aJluxa

Mory ce yKrbytlt4Ta H Henpou3BonHIr peNra.lcr<u rpotxl(oBl'1.

Tpoulr<osn rco.lu ce He yrc,'uyuy.jy y ueH)/ KouraFba 3arr.ixa I'oroBt'Ix npo!'l3Bo.qa u Koju 0e npusuajy ua

repel pac\oaa cy:
a) ue),o6H.iajeHo Be,,rHKo pacHna$e vareprz.ia,la" pa.qHe cHare Atv Lpytv rpotuKoBI4 rlpoH3BoArbe;

6) rpou.rnoer4 cK-laarlureFba (oculr aro'rH l'porxKoBH HHcy HeonxonHl4 y npouecy flpoH3BoA]be flpe

Hape,llHe rpa:e n porl:eo.lrue );

u) peNr4.jcrra rporxKoB1i aAivtHHHcrpauu.]e roiu He ronphHoae aoaolleruy 3arHxa Ha caAa[rbe Mecro lt y

canaujtl,e cTalbe, H

,r) rpourrcoen npoaa.]e.

h3aa3 :aquxa roroBHX npoH3Boila yroply'1e oe no N4eronH [loHnepHcaHe npoceqHe ueHe'

Hero rrpoaa.jua Bpe.(Lrocr :]ajlHxil rolonr.r\ trpou3Bota npeacraBJba npoueH,eHy npoaajuy BpeaHocr

v\lul beHull n pol tet LcHe Illol.u r(( )rrc n po-rrir:.

llpouer-seuu rporxr(oBH npona.je liLrr.r\0 r-(r'r()Bh\ npoH3tsoAa. 3a norpe6e caoferua oBux 3aJIHxa Ha HeTo

npola.jHy BpeAHocr, yrBpby.jy ce ua 6aru HCKycrBeHor Bl4ueroAulUrben y'reruha oBux rpollrKoBa y

npilxonHMa on npoaaie.

OrnHCuearbe 3altI.lxa roToBt4x npoh3BoAa Bp[ll4 ce 3a cBal(y rpyny npOH3BOAa noceOHO,

flpoueul,Hero npoaa]ne BpenrJoerri larlixa r'oloBHx npou3Bona apurn noce6ua I{oMI4cHia rcojy o6paryje

fi peaceAn nrr Ha.asopHor on6opa Apytl raa.
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I4HCTI4T)rr
Hanoueue y:
(CUIL ttsuocu

3A. CTPAHE JE3I4KE Af EEOTPAA

suHaucujcKe r43BerrTaie sa loAr4Hy 3aBprueHy 31. aeuervropa2014. ro.4I'IHe

uipnn n , y ntnad*ttn PCtl, ory* ono u,,.ri, Wr*,

3o,tuxe po1e

3a,rnxe pO6e ce BoAe no npo1a.iHur,r UellaN4a. O6pauyn pa3,'laKe y UeHI'{ Bplx}I Ce raxo Aa BpeAHocT

r.ruara po6e u BpeAHocr po6e ua 3aIHxaMa 6yAe uCrzuaua no MeroAH npoqeqHe noHAepHAaHe UeHe'

3a,rnxe po6e ce y c,ryuaiy 3acraperocrrl'
cBoAe Ha uero rlpoaajuy BpeAHocl'

cMa$er-ba BpenHocru t4 cil. Ha aaryM cBaror 6ulaHca cTana

Hero npo.ua.jHa BpeaHocr npeIicTaBJ,tra npouer-beH! npola.iHy BpelHocr yMalieHy 3a npouelbeHe

'r'poruKoBe npo:ra]e.

ItpoLten,eur.t TpotxKoBH npo,rale 3aJlt1\a po6e..Ja rro]'pe6e cnollema oBHx 3ar'll'ixa Ha HeTo npoAajuy

BpenHocr. yTBplllll,y ce Ha 6agu HcKycrBeHOf BHIUefoAHtutl,er;rLI915a oBHx TpotuKoBa y 1lp]ixoAIrMa o,[

npo:ale po6e.

Yrapllr1aarse HeTo npola.lHe BpenHocrr1 Bptxl.l Ce3a cBaKy craBKy 3aJ'lgxa po$e 11oce6Hg'

lpoueu1, Hero lpora.jHe BperHocrh 3arn\a po6e BpurH rolaucu.ia r<o.iy o6pa:y.ie flpeace4Hrr Haa:opuor

oa6opa Ipyrurna.

(6) cmaqHo cpedcmeo Ho,uetueHu npooLit.t u cpedcmau noo'tosiltbo Koie ce o6ycma6,ba

flpyurno npr.r:rua.je n racxa:yie cra,rrlo cpeAcrBo (r.r,rra pacnonoNraey rpyny) Kao cpeAcrBo HaMeILeHo

nporui, y cKnaAy ca MCol4 5 CranHa cpeAcrBa HaNreH,eHa npoAail{ a noqroBarba r<oja npec'rajy aro ce

H,efoBa KIIHroBoItcrBet-ta BpeAHoer Moxe [pBeHcrBeHo noBparl4Tn Kpo3 npo1aiHy rpaHcaxqniy' a ue

Kpo3 H acraBaK rcoPu ruherua.

Kao craruo cpelcrBo HaMeFbeHo llpoAa.lH, tlopea

nedluHHuH.]e ror cpe.[crBa, norpe6Ho je aa 6yay
[a 6u cpeacrBo 6Hno r,racu(lnrtlear'ro (npu':rraro)

ygnoBa H3 craBa l. oBorllaua tco.]tt llpt)HC1 liqe H3

Hcn\/ruelrH .iou r.r cleaehil )'croBH:

- cpela'lBo vopa 6nrn loor)/llHO 3A l\'loNlelira.illl! npo,ra.]y )- oBOM TpeHyrHoN'l crarby;

- npoaaia cpelcrBa ivropa 6nrn.]aro uepouarHa y poKy oA ieAHe roAHHe OA AaHa flpl'l3HaBarLa Kao

cpe.[erBa HaMebeHor- npoaajn. Oeaj yc,roe nonpa3yNreBa Aa ee caLIHHx nnaH rtpoAaje I4JII'I AoHece oAnyKa

o npoaa.lu cpeAcrBa r.i xa ce 3anoqHe ca rpaxerr,eM Kynaua (ianua npoaaja, HenocpeAHfi nperoBopl4 ca

noreuunja,ruuM r(yIttHNIa H cn.). [a 6u npola.la cpelcrea 6r'r,'ra iarco BepoBarHa uopa noc'rojarlt

rpx(Hrure 3a ro cpeAcrBo. a norryfena UeHa rvlopa 6urr pa:yr'luo yrepfeua' raKo Aa ovroryhaea npoAajy

cpe.qcTBa y pot(y on foaHll)' IaHa.

Cpelcrao r<o.jeile ornucauo (a;vropTn:onnHo). oar-roctto cpe,lcrBo qhjaie HeornHCaHa (caAaul-ba, oAHocHo

lflbHfoBo.tcrBeHa) BpeilLtocr 6e':ria.ra.]Ha rrche 6uru npfi3Ha1'O KaO CpeAcTBO HaMerbeHo npoaaju.

craruo cpelcrBo rcoje.ie npH3Haro l(ao cpeAcrBo HaMerbeHo npo.uajra MepH ce (racxa:yje) no HuxeM

H3Hocy or lgbr4roBoAc-rBeHe BperHocrr.r r.r (rep (noureue) BpeAHoaru yMalseHe 3a rpolxKoBe npolaie.

KrrHroso,lc.rseHa BpenHocr je caaaurma Bpolr]ocr HcKa3aHa y nocJ'loBHHM IGbl4FaMa.

@ep (nolrrr.eHa) Bpenlloc] .]e rituoc ta uo.]u cperc'rBo ivlo)Ke aa 6yae parueueHo, HJ'IH o6aeesa u3MI4peHa,

u.:vrefy o6aBeureHI.ix H BoJbHHx crpaHa 1' lreranncnoi rpaHcarUra.lu, r.i, rpxuUHa BpeAHOcT Ha AaH

rrpu-ralc.

'lpou6oog npo4a.]e Cy'Ipotut(oBl r<o.iu ce Mory l]ipeKrHo npHnHcaru npo1ajra cpeAcrBa u Koju He

o61,xaara.jy $nHauqr.]cxe rpotuKorte ilTpotxl(oBe nope3a Ha npHxo,4' Tpouxonu npoAaje oAMepaBajy ce

np.*u.uau**o.] nr.rcunn, a He npeMa BHcl4Hrz xo.la ce ouercyie y MoMeHry 6yayhe npoaaje.
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3A CTPAHE JE3I4KE AA EEOTPAA

QwuaacwjcKe x3BertTaje :a roguHy 3aBpr.r_reHy 31. Aeqeru6pa201,4. ro,uI{He
(Cdtr rrsuoctt t.t3po)KcHu 11 xtr,r,odmta PC!,, ocrru axo urrie dpyeauuje Ha3Ha4eHO)

(c) Kpo.mxopoqHo nompmrtusaftr Lt tul[tcNo.HLt

Kpar6opouua norpa)KrBa*la oa Kynaua H r(parr(oporrHr QraHaHcrajcxt4.nJ'taQMaHI4 nprsHajy ce Ha ocuoBy

paqyHoBoac'rBeHor AOt(yN4eHTa Ha ocHoBy rora Hacraje AyxHhtlt(o - noBepaJlaqKl'l oAHoc' At<o ce

Bpe.qHocr y Aor(yNleHry ucrca:y.je y clpauoj Banyrh. Bptxu ce npepaqyHaBarue y H3BeurajHy Banyry no

cpenfbeN,r rcypcy aa>rreheN4 Ha "[aH rpaHcarcuu.je. flpoueue reBH3Hor l(ypca oA AaryMa rpaHcaxunje Ao

aaryMa Han,qare [orpaxuBarba ncrrary.iy ce Kao r(ypcHe pa3ruKey Kopt4or rtpuxo,[aHJ'Iu pacxoaa'

Ornnc rparropoqHhx norpa)KHBaFba u QuuaHo-r.]cr(hx n,lacMaHa rcoa .rojnx nocroja aeponaTHoha

HeHa[,qaThBocrh Bpu]r ce HHAHpeKTHHT\4 orlrHCHBaFbeM, AoK ce y aJ'lyqajeBHMa Kana je HelroryhnoCr

Hanr'raTe u3BeQHa H AOKyN4eHTOBaHa. OTnuc y ueJrnHH u,rlH aeJIHMl4itHo BptxH .IIHpeKTHI4M OTnI'{CI4BarbgM.

14u,Irapercrau ornhc ce yrepby.]e 3a cBa norpa)(uBarua oa uujer.ie poKa 3a Hannary nporeKno Hajr,,taue 60

ntH a.

huauper<rau oTnHC tspruH ce ua xpail [o,1HHC Ha ocr'roB] npetnora ueHTpanHe r]ofl[icHe KoMlIcuJe KoJI'I

.je ycso.ieu oll crpaHe Fla,rroprrol oaOopa.

(z) I-oruoauna u zomoquucKu eK0u6(mettnru

I-oroauHa H roroBl4HcKH eKBHBareHrH o6yxearaiy: HoBau y Onarajurz, Aerlo3uTe no erzlemy xo'{ 6auara'

npyra Kparr(opolrHa BHCoKo iruKBHnHa ynaralba ca npao6ururM pol{oM aocneha ao rpu Meceua I4JIH

xpahe n npeKopaqelta no reryher,t paqyHy.

flpexopaueu,a no rercyhen,r paqvrt\, r,rraor{lurouana cy Kao o6asese no KpeIHTHMa y ol(Bupy rexyhux

o6aeera. y 6nnancy crau,a.

3.3. BaH6uraucHa cpeAcrBa Lr o6aBe3e

Bau6n,raucsa opencrBa/o6aBere yr<,r,yu1'iy po6y rpHMJbeHy y KoMHcuouy npoaajy.

3.4. l[yropouua pe3epBrrcarba

Pe:epaucarua ce npurHail: r(a,ta Ap),urrBO h\ra nocroleh,r- :ar<oucr<y ,'1,'lH yroBopHy o6aBe3y roja je
pe3ynrar npour,'rux,loralja.ia: Ka:ta je 1,aeho.i N4epH Bepouaruu.]e uero uro ro suie la he noAuuperue

o6aBe3e H36cKtrBarn oaJrHB cpercraoa; Kana ce Moxe noy3.[aHo npoueHHrl"l tzsHoc o6asese,

Pe:epaucame ce oaMepaBa no caaarurr,oj BpenHocrr.l H3AarKa Iorpe6Hot- 3a H3MHperbe o6aaese,

npHNleHoM,[HeKoHrHe crone Ipe nopesa rcr.]a o,lpa)KaBa tercyhy rpxHtuHy npoueHy BpeaHocrl4 3a HoBau

H pH3HKe noBe3aHe ca o6aaeror,r. flor;eharre pe3epBrcaH,a':6or ucrera BpeMeHa ce raocaoyje Kao rpouax
t(a\4arc.

ff yropouua pe3epBHcar.ba o6yxaara.i-,- pe3epBhcal5a sa ua,x!tOde sanqcneuuflq. Ogt\tepanaue

pe3epBhcarba Bpuh ce y hiHocl rto.jn npeacraerua naj6o,ny npoueHy h3.[arKa Ha AaH cacraB,'barba

6utaaca cran,a Ko.i14 ie norpeOau 3a u3MHperse 6yayhr'ix o6aaesa'

Pesepeucan,e y HaperHHM o6pauyHcrorH,t nepHorr.{Ma uehe ce oAMepaBaru rrpr4MeHoM AHcKoHrHe crone

npe nope3a r(oja orpaxaBa rer<yhy'rp)riHrxHy npoueHy BperHocru 3a HoBau u pA3uK noBe3aH ca

o6aee:ovr" Beh he ce )ih\ri.lrh no,trlr.1 uo]n c,v- n03uarti uaaan 31..[eueM6ap 2014. roanHe.

3.5. O6asere no KpeALITUMa

OOase'Je no Kpeall ll.iMr ce uunun.jurrro npr.r:Haiy no $ep BpenHocrH npuJlllBa, 6e:] Hactarlrx
'tpaHoaKuhor.rHx rporxKoBa. y HapeillrLr\l IrepHorHMa o6aee3e no KpeaflTl4Ma ce ucra:yjy no

aNtopru3oBaHo.i epear-rocrn. Cae pa:.lure ra:uefy ocrBapeHor npuJIHBa (yuameuor 3a rpaHcaKIII4oHe

'rpoLuroae) H r.{3Hoga or[,1ara, npa::uaiy ce y 6u,raucy ycnexa y nepuoay xopuurhema KPeAU'ra

ir ph MeHo\1 Merorle e(lercru sne I(aMarH e cro0e'
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3.6. O6aeere rtpeMa Ao6aB,'baquN'lrl

ofiaserc rr1--rclra ;lo6aR.rr,rlq11\,til cr: nrrnun.]ir.rrrO IlCrra:1 ]r no (lep Bpe,f,llocrl'1. a HaKHaAHO Ce OANlepasajy

nnu\lJ a\t()pl t't tUultttUi ullc lH()L I h.

3.7. Ilope: Ha Ao6ur

Tercvhlr noPel tra Ao6ttr

I-lopet ua go6nr rrpeacrdLJbil H tH()c r<o]n ce o6pa.tytraaa r't n,raha y al(rany ca 3arcouoiv-o nope3y Ha

ro6Hr str)Kehhirr ;,ie1r,6-rHLru C'p6n.iu. Clorra nopera na,ro6nr :a 20 14. roal'lHy l43Hocl1 157o ra n'raha ce

Ha nopecK).,cnuun,t1, ),lBpbeH), llollcclill\,1 6t,'l.ltttttcoirt. [lopecrra oCtIoBHua npHKa3aHa y [opecKoM

614irarrcl 1,r<J}y,ry,ie ro6nr rrpnrra:AH\] \. tna]rHLlHorr 5nlancl'ycnexa u r<opercuuje 1e(lraur'rcaue IIopecKI4M

npor r Hct4\'1a Pet ty'6ittl ttc Cp6tt.1e.

3.8. f[pumarua 3arIoc,'IeHux

llpy.Lurao HeMa concrtseHc ltetr3HoHe (toHlor:c H no tol\4 ocltoBy uer,la rireltrurpl{KoBaHe o6aeese Ha Aau

3 l. :cueir6rP 2014' r o.'lntte.

)' cKilaJ) c.i rrpollllch\[r riu.irr uc ttprrrrurr,l il r l)ctt16-itnurr cp6H.iu' !'pyurreo .je y o6aaesra aa nraha

,orrpHlrocc.tpr(arlH1\r rlru,,.eo,ru.,l ,,'oi,i.ia ce oOc:6c1.;1'ie coutl.ia,rua cHfypHocr ranoc'reHHx' Oee

06auere ),r<n,y.1f ir,lonpHHoce 3rt 3anoctlcHe Ila lepe'I nocxolaBlla y H3HOCHMa O6pauyuaruu no cTonaMa

nlloul..rcirHHNr peJresasrpHrvl 3aKorrcr{Hrvl ilponHcHNIa. !,py'u-rrrro.ie, rarcolie, o6aseguo Aa oA 6pyro n'rara

-r,,,ngara,,,r* O6yCrou, IOIIptllloce H Aal h\. y 14i\'le 3anoc.tleHilx. ynIIaTH rurt,t (lOuIOeuua' !'onpuHOCU ua

.reper nocnoaaBila H .qonpHHocl4 ua reper 3anocnelror ce KtuH)Ke tta reper pacxora nepHoAa Ha r<oju ce

ojliloce. liaxori H:spruerrn\ ),nilara llonpilHOca. flpyurno Ile]\'la ra,'bljx 3aKoHcKHx o6aBe3a y nolaeAy

51',t'her n,rahama ,or,1rr,,nao yr(oir.1r(o (loll,1 ue:vra IoBoJbHo cperfc'IaBa na ucfiflaTu cse 6eue$rauraie

,on,rara,,rn,la xo.iu c1'ce rlell3l'lollHclt-'tr. l]tiute n-lahettn ronphHoau ce npnrHajy Kao cpercrBo y Ir3Hocy

xo]u ce noxe petpyuitHpatH rl.rH Y ll3lroe) ta r<o.]tt cc \lo)l(e vMaLbHTI'i 6yayha o6ase:a:a nlahan'e

iloI pll Hoca'

V ctt,qirn,r. ca [lpanu,rllnl(olvl o pal)/" ,r1p1',rrl'rno.]e y o6aee:lu Ia 14cn,rlaTu oTnpeMHHHe npu,'IlzKoM o.qJlacKa

1 nerr:,.ir'ri-xH np6 npecTa)jl()'pa,lnor ojliloca no cn,,'llj 3al(oHa:6or ry6urtra paaue cnoco6HocTlz - y

luhcHrH,Bo npoceLlHe 3apare Ha uunoi'Penr,5,rurre Cp6n.]e npeMa rlocrenueu o6jaaneHoM noAarl(y

I)en1,.6,ru v xO r Oprar la H ajlj1exH Ol 3a C.lilTH Crl'l l(\'.

o6pauyrr H HcKa3HBilrbe.l\'r'oporrlltl\ llc'leprlllc,llr,Ll Ilo oclloB). orrlpeNlHfilla H3BpLxeHo je y crc'laay ca

lJal\l.cBH\ta Mp(' l9 llpurrarr,l 3ilu()c,teilh\. .,\ti't rltpctrtr ,t06run H ry6nuu npH3Ha.iy ae y ueJ'lHH14 y

Ilephl),ll) -\1 l(o\te cv llilc'la.'l11

3.9. Ilpu:ruanarue rPuxoAa

Ilpux6.lt ),I(Jt,),q),je (rep ope.rrroc'r 11ptl!t.:l,ctlof H3lloca HjlH noTpa)l(hB0tba no ocHoBy npoaaje po6a H

)'cr\'jfa\/l'ol(\rHoll'1'l'"lloIrlocilt]Blllr'aAp)ut'roa'flpuxo'lceucrcasy']e6e:fl[B-a'noepahajapo6e'
pa6ara u Ionyc1.a ) Tpcrrvrl(\] [peiract(a l]jlacrr]1uflL]a u :naua.]unx pH3Hl(a Be3aHhx 3a Larv npoH3BoA ca

npo.{aBlia Ha Kynua.

/[pyurrno npu:Ha.]e nph\oif lin.t(i.r ce HJlrr)c Itp].1\o,1LI N,lo?Ke noy3.qaHo u3Mepl'lTH H KaAa.ie BepoBarHo Aa

he 1-' 6r'llh H ocru flpvrureo H l\larH el(ol I o\'1 cl{e l(opH c'rh

3. 10. flpu:Hatsatbe pacxoAa

l-loc-irosnu pacxolH o61,roara]1,cBc.rporur(ot3c ilacraile ) Be3H ca_ocrBapeHHN4 noc,loBHHM npl4xoAHMa H

O.1r{oge Ce l{a Tpotlll(OBe \'lilTcpL1-la,ru" etteprn.ie H lOpHlla" TpOull(OBe 3apaAa H Hal(HaAa 3A9AAA'

al,topr.n:atlu.]1,. Ill]oH3Bojlllc )/c-|I)I.c 11 lle\liilcpn.];r..rrte lpt)LLlKoBe. f1pt.t:uaeaile paaxo,la epult ce

hcr-o*pe\rello ca ,pn3p0silrrrc\,r r1pl1\().la p.l.llr r.r)ih\ c\ I14 Pilu\orH Hacrarlz (npHHul'in cylle'baBarba

r l llll\o.1ll rl lllcrtl,ta).
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Ilanonreue ys SNuaucNjcxe n:neurraie :a roA,rlHy 3aBpueHy 31' qeUeu6pa201,4. roAI4He

(C(lrr trsuot'.rr cy t.t3ptDt<cHtt t1 trt,t,ndn,vn PC[1: 9:',rt, ,!!!]r'ic dPlfaquia H

3.11. flpuxoAl{ Lt pacxoAn KaMara

l(avrar.e Hac.tarle Io ocHoBy rr,rae]\,raHa H rro'rpa){HBalt,a u3 nocJ'loBHlix o.qHoca ufi<zuyjy ce y oKBI4py

(lr'rrrauq'r.]crrux npHxora )'t.l6pau)Hcl(oN'l neptioily )1 l(oNle c) llacra'le'

l(aNa.ra h oclal.IH -t[()Ll|liUBH il(,JJ.jrr.,r'hBAli,a o5)'xaarii.jy ce Ha c,renehu HaquH: TpOIXKOBI'I

rrO:a.jlt,|buaarla r()jn re il(j lr()rnc-lH() \ror) ttlll.llll.lcarH cIHIal-by" HSfpalrbH Anv u3pa\u cpencTaBa

rr.racurpnriouaHor 33 sphpr.lcl.llirn,Lr'fpoulr(olia tto;it]r't.rt,roatt,a (cpelcroo :a xo.ie.ie norpe6uo :HauajHo

Bpe\,re aa 6n ce ocnocoSrro.tn 1,rro'r'pe51'. o,lriocno npolla.]y) rianura,ru:yiy Qe Kao aeo Ha6asasHe

Bpc/'lilocThl.ofcpe/:lcTBa.acBtlocTa,,lHI4IyHa.l,epeTpacxoAanepflolayKoMecyHacTaJiU.

3. 12. FIaxuaAHo ycraHoBJ[,eHe rpelx Ke

I,lcrrpaarca Hat(HailllO )'craHoB,'LeHl,lx r'rarepn.]a,luo rtlaua]unx rpeuaKa BpuH ce npeKo pe3y"lTara

patrrr.juxfo/:lilI{a.),cK.:lallt)'CaMI,C8-l,a.t)'Htlgiljtc,lBclIeno,,lHTHKe.IlpoMeHepaqyHoBoAcTBeH[,tx
llll(tUL'H l h IllulUltr-.

4.

Marepu.]a,rlro :uava.]uort rpeuKoNl crla rpa cc

r()'r\4)lnaTHBHONl H3HOCy Ca OCTaJlH14 fpeIxKaNla

HcKa3ar'ror )' nopecr(oN,l 6ulauoy.

rperLir(a. rco.]a .ie y no.jearlHaqHoM H3Hocy I4J'IH y

reha oa 2%o onope:aee Ao6HTI4. oIHocHo I-y6urra

HMOBljHy, npHxoa H HOBqaHH rokoBH y

KaMarHHx crona. Pu:ttt< oa npoueHa ifep

no rrjv,ueH n x cpencraBa.

llaxnallrrg ),crapoBn,eHe fpeurr(e rro]e rtr.cl' lrarepu.]arno tuaua.iue ucnpae,ua.iy ce Ha Teper pacxoAa ,

oJrrocrro \/ KopHCr Itltr\o.la IepHo.'lil I titl]t'vt c) tl,tctt'rnrprt(oBalle'

Y n pa u.r,a rr,e q) LI Ha H c lli cKlI M p Ir3 I'I KoM

(Darcropu QuHaucujcnor PI{3t'IKa

floc,rosalbe [pyLLrrea .jc nl,roNeHo pa3n].iLrHrHM (ruHaucu.lcrcnrvr pH3HutiMa: Tp)l(HIrrHIr purux (r<ojra

o6yxnara pH3Ht( o,q npoltetla KypceBa crpatlHx Ba,ryra. pl'l3lil( o,q npoMeHe Qep epeluocu'l KaMarHe

crorre, iiaMarH14 pH3HK |OTOBHtTCI{Of ]'OKa. pl1311r( OII IIPON4€He UeHa, Iz pl43Hl{ o.4 npoMeHe KypceBa

cr.pilpH\ aa,rry,-l a). r(peaflTHr.r I)l{]rrK. Ilrrlr.rrt !rr'rKBl.raHocrH H Pl't3HK ToK0Ba roroBI'rHe. Ynpaa,l,a*e

plr3HuH\1a 1 [pyrrrrny.ie lerrepcrr, 1111 11;11,1 t,iurt,e Jil !c ) cnr,t'aun.lN HenpeaBI'lrHBocrn $rauauCtajcrux

TpTiH11rra noreuuu.larrui rierathBnrl 1'n.rrta.iu rra {urrarrcu.]cKo nocroBarbe n.pyurea cBery Ha MHHI'lMyM'

(o) Tp:tc u at tt r.r putrtx

Ptt.lux o0 tlpoveHe KypccG(l ctttl)oHttx G(t.!t.ynlct

,Itl,rrrrrt,o rr,,..l)ir'r rtullrtlllr,rlllh\l (r,(lihl\11\l'l l1 Hi. I())l(t'Ho.]e pn'lr'rrr npoMeHa Kypca cTpaHhx

r;a.r1'r'a roi n I pon C'rH tl e ll l I l oc-l olJill l,i] 0a pa l-rl t'l Ll Hl H N'l Bai l)'TaMa'

Pu:ux od npoileHe 4eHct

/lpyurao ttr.t.]e i.i:,roateuo pn3l4l(y npoN4eHa B,'laCHHLlKl'l\ raprrz.la oA BpeAHocTH c o6snpov Aa

llpyrLrrno HeNla )/,ratarba x:racucpnrouaua 1,6u,rarrcy craHra l(ao pacroJ'loxnBa sa npoaajy I4JIU Kao

cp,iirancn.jcrra cpe.lcrna no Qcp BpeIIrocrn .ru.]n ce e$errn npoN4eHa y rlep epelHocrl4 I'lcl(a3yjy y

6n,ranc1,)cIexa.

l-otttoctrucrtt.t nlot: lt pu llyi oo tlpo.vele (te;t t;petltrocnltr Ka.MamHe cnlone

E),.qyhla Aa Ap),ut'tutl HeN'lA 3HaLIa.lH)' l(aN4aroHoeHy

nelnrco.i Meph cy He3aBlicltr'1 on npoN'leHa rp)(HIxl'lhx

BpellHOCTlj KaMarlle cTone \4o)Ke Ilpotlc'llluarfi caMo H3
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r4HCTUTyr 3A CTPAHE JE3UKE AA EEOTPAI
HauoueHe ys QuHarrcrjcxe rsneruraje :a ro,qr,rHy 3aBprxeHy 31.,qeqer{6pa2014. roArIHe
(C6LL usuocrt cV ujpuKeHil y ntnadnun PCil,, outu ar<o uuje dptleawtie unsuaueuo)

(6) Kpedumuu putux

ApyuLrao Heir,Ia 3uauajne r(oHueHrpaun.le rpearrnor pH3Hr(a. flpyurao r.t'ra yrepfeua npaBHJla raxo 6u
o6er6e:ru,ro aa ce npoaa.ja npoH3BoAa o6as,,r,fl r()'nuhMa r<o.ira rarrajy oaroaapajyhy KpeaarHy ucroprzjy.
tlpoaa.ja y npo\,rer) ra r\4a.ro o6au.rr,a ce roroB[1HCKh hrH nyreM rpeanrnux/naarHHx Kapruua.
Yqecunuu 1,'rpancarrurz.jh h roloBhHCr(c rparrcar(LrH.ie cy orpaHnrreHH Ha rpr.ruancujuce uucrrzryquje
BHcor(or KpenHr HUr- pe.ir nHra.

O6er6elierue oA r(penHrHor pr43r.rKa ycfloaran'r,eHo .ie Ha HHBoy ,npyuraa, Kpe,uuruu pusux nauraje: roA
roroBuHe r..r roroBlrHer(Hx eKBHBa.fleHara. ,qepHBal'HHx $uHaucu.jct<ux t4HcrpyMeHara u reno3ura y 6anraua u

$uuaHcr.i.]crcrzv uuc'ruryuu.jaua; u3 H3,'roxeHoc'rH ph3hKy y rproBr4HH Ha Berr.rKo H MaJIo, yKrb)"{yjyhx

u enan,laheua norpaxhBaH,a a I pey3e're o6aBe3e.

(4) Putux,tuxauduocmu

Onpesuo ynpaBJbarbe pfi3r4r(oM ,uzKBHAHoorr.i rroapa3yMeBa oapxaBarLe AoBoJbHor l43Hoea roroBuue r.r xapnaja o4

BperHocrr4 r(ojr4Ma ceT pny.ie, rcao u o6e:6el1eme aAeKBarHHx a3Bopa Qr4HaHor4palr,a flpeKo o4ronapajyher r,rsnoca

KpeaHTHHX o6aBelc u vorr huoc'r na ce H JpcBl-rii no'ltunia Ha rpxutxry.

5. Ynpanrlatre prr3nr(oM Karru'raJla

[r-r,,r, ynpaa,r,ar-ba r(anuTa:]oivr .je aa Ap)'urrgo 3rLqp)KH cnoco6nocr aa HacraBr.r aa noc,ryje y HeorpaHuqeHoM

nepuony )' nperBuitJ.buBo.l 6yayhuocru. raro 6n aKur.loHapuMa o6es6eau,'ro noapahaj (npoQur), a ocraJluM

HHrepecHuM crpaHaMa noBoJl'r]ogrh. H aa 6H oqyBaro onrr.iMeurHy crpyKrypy KanHTara ca uI4JbeM Aa cM€lrLI4

TporuKoBe r(annTaJra.

Apyurno. Kao r ocrirrla lpyLlraa rco.]a noc,l1']y yH)/rap Hcre aeJ'rarHocru, nparu KanuraJl Ha ocHoBy

noeQuur.ieura 3arxyx{eHocrr.i (gearr.ing laruo). Ona.l r<oe{lraun.jeur ce h3paqyHaBa !r3 oAHoca Hero
.qyroBarba Apyurea H LberoBor )l(ynHor r{anH'r'&qa. Flero ayrooarue ce ao6uja Kara ce yrynHu I{peIHTu
(yr<,'ryuyiyhu KparKopolrHc H lr)/roporrHe. rao ruro.ie npHKa3aHo y 6unaHcy crama) yMaEe 3a roroBlrHy 14

roroBuflcKe eKBhBareHTe. Yry,nrru KanHTar ce;ro6u.ja r(ara ce Ha r(anHTa,r, r4cKa3aH y 6H,,raHcy craha,
nonaHeroAyroBarue. I(oeQuua.ienr3a.ay?l(eHoclu:1a20 l3.rorr.iHyr.i3Hocu0,02(y20l3.roauuu -0,36).

floaehaFbe r<oeSuur.r.jeHra 3aayx(eHocrr.r y 2014. roAr4HH pe3ynrupao je npeencrneHo ycr'reA noseharLa

$nHaHcr.rjxux o6asegano ocHoBy r(peAHrHor 3ary)r(eLba rcoa AI4K BaHrce a..q. Hraru a Eatrxe l4Hresa a.,q.

Eeorpaa.

H ervr are p wj anua yn ara r b a6.

HaOasHa speaHocr

Crarue 31.12.2013. ronuHe
floeehaH,a

Cvraruerua

Crarue 31.12,201 4, roar{He

14cnDaera sDeAuocrH

Craue 31. 12.2013. rear.rHe
flosehar{,a

Cr,raruerua

Crarue 31.12.201 4, roaliHe

C_aaqruma g&ganocr

31. aeuem6ap 2013. rotuue
31. aeuen6ap 2014. roause

Hervrarepu.]anua yJranaH,a ria AaH 31. ,reuen6ap
rrHueuue :a ropi.iulherse Mc o4tHC naxera, aAo6e
xHJba,qa lnHapa).

rO:lHHe H3Hoce 909 xtz,'rala
(Ha ran 31. aeuel.rdap 2013.

nVHApA 14 OAHOCe Ce Ha

roAr4He r.r:uocra,ra cy 909

r.639

730

730

909

909

20r4.
phnepa
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|{IHCTWTyT 3A CTPAHE JE3UKE AII EEOTPAA
Hanonene y: Qr,ruaHcujcxe u:neurraie sa roAr{Hy 3aBplx-eHy 3L. geUeM6pa2014, ro,q',IHe

(Ctjtt tBuoctr L-tl iltltaNeHtt tl )il1:idttyrl PLJ. oirt.rr nro uttjt dltyenuttje Htl3HfiLtcHo)

7, HercperuuHe, rocrpojema fl orIPeMa

HaOaqHa speauocr
()'ittue ua,ratr Jl.l2.20lJ. r
lloBehaH,a

Arruar.rpaua
Cpelc'r'ua nptnt,'ueua 5e t

HAKHAIE

Oryferua
[lpeuoc (ca)/ua

Crarue ua aau 31,12, 2014, r

Arrvnrt'.rluoAttA ltcfl DaBNa

BpeaH0c'rrl
(lrarue ua aan Jl.l2.20ll. r
Arruanpaua
Aruopru:auuia
OryIersa
fipeuoc (ca)/na

Clrarue rra aau 31.12.2014. r

Heorilucatta sDeAnocr tra

AaIl:
3l. Acuenr6pa 201J, roarruc

Jl. aeuemOpa 2014. roarrue

Auoprurauu.ja 3a 2014.
yKn))'tlel Ia .]e 1' rPotrt rronc

3eu.n urure,
rpa[.o6j err
u lI cTaHoRll

_ 58.258 _ 20.080
lelt

Y,raran a

Ocrala Y rY$e uer.
Orrperra onpeMfl t,t onPeMY Yrynuo

4.346 1.976 84.660
398

58.258

- r 9.551

757

20.308

38,707

17.950

20.478

18.608

4.346 1.976 85.058

1.s82 39.741

513

l9.l2l

t96 1.466

t.778 41.207

-J!1L ----1;!5- -----]2!- --312N
r .3s7 4.346 198 43.851

floeehaH,e rra no31iu6.jH onpeN,ra hsuocu i98 xhJbtula rnHapa 14 oAHoaH 0e Ha Ha6aBKy paqyHapa 14 nparehe

onpeNle y3 paqyHap n uafianry onpeMe 3a HacraBy. lloeeha$e Ha noouqu.iu ocrana onpeMa oAHocl'i ce Ha

nonyny 6n6rr.iorercrof apxHIla.

roauH) h3Hoch 1.466 xu,r,aaa,[HHapa (ra 2013: 1'641 xuruaay AIzHapa) u

n ociloBall,il.

CaaautH,a BpeaHocr rptrleenHcrrux tl6.]el(ara ra'rrx Kao cpe.lcrBo o6er6ellena no ocHoBy KpeAI4THol'

3alyxer-ba !,pyLuraa y KopHcr Eaure hH're:a a.A. Eeofpan H3Hoch 
,l3.090 

xu,uaaa AlrHapa,

8. {yropou*lu QuHaucraj cmu IIJIacMaHrI

Y9 eur ha v Kan HTait\' liIB['tclt t'l x npaBil 11 x il H ua

[y'ropouttu KperHll.i r'lalHtlHHll. 3lll]14cllHNl l'1 ocraJ'lHM

nO[le3aH H i\4 n paBll 14 N4 r:lH lIr IIa
Ocra,r u .f, yropolrH H (ru HaHcu.i cttu ltraoNlarl H I c ne t1 u (t ttq upa m ul

Mr.rHyc: 14cnpaexa BpenHocrh (no cranrcaua)

2014. 20r3.
4.012

2.613

6.625

4.012

2.613

6.625

0

Yqeuha y Kanhrary 3aBuc.Hr.tL!QflBHr{x anqa or,trroce ce Ha yleae y Kanurary ApyturBa Eayrar'

fla.rn ,r,v-ropo.1lH Kpeillrrr.i na rari il. .teueu6ap 2014. roanue h3Hoce 2.613 xumala AuHapa (ua aas 3l'
eeucr,r6ap 2013. r'olurre H3HocHiti4 c) 2.613 \rr'Lalit,rutt4pa) H o.qHoce Ha KpeAI4Te Aare 3aBHcHoM

r r paBHorvr .,r n tt1, Eayr<ar.

l0
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r,{HCTr4TyT 3A CTPAHE JE3I4KE AA EEOTPAI
Hanorueue y: Suuaucujcxe N:eeuraje ea roAr{Hy saeprrieuy 31..qeUeM6pa2014. ro,4r{He
(Cdu tLtuoctt cll uapat<ewr y xtthndavn PCII, octl^4 nt<o tillje dltyeaquje uosunqeuo)

9. 3aruxe

2013.

3a,rnxe l,rarepujaaa
loroaa flpou3BoAll
Po6a

larn aeaHcu 3a 3aJ'IHxe H ycnyfe
Mu uyc: HcnpaBKa BpeaHocru

Yrynuo 3arruxe - Hero

3arlrxe roroBHx npoh3Bora H3!ioce 4.145 rul,a.ra,:lHHapa H orxHoce ce Ha

3a,ruxe po6e u.tHoce 2.086 xuruala rhHapa n orrloce ce Ha ra,rraxe po6e y

llorpaNu earua oA r(ynaua

, llorpaNuaar-ba H3 cneutirfn.*rHx noc.itoBa

Oci a,ra tlorpaxHBatr,a

I(pa t rcopo.r u r dtlr Har rcr.icrcu I l. lac\till I h

ilAB n ABP

YrynHo florpa?KHBalba - Hero

11. IoronuucKl{ eKBITBaJIeHTI'I t,t roroBI'IHa

Xaprn.ie oA BpeAHocrH - r-orouHHot(rl et(BhBa,leHTH

Tercyhu (noc,,ronHu) paqyHh

Ocra,ra HoBqaHa cpeacrBa
Enaraj Ha

fleau':uu pauyu

908
4.t45
2.086

676
4.714
2.338
3.526
l.tzl

8.080 10.133

f,laru asancu 3a 3aJ'lhxe il yaryre il3Hoce 94 I xursaay aHHapa 14 orHoce

po6e u yc,ryra ra norpeSe pe.aoBHor nocloBalba Apyu:rna'

HacraBHa cpenarBa.
ira a,ron poaaj ra u aelenpoaaj n,

ce Ha aBaHce aa're ra.ua6anxy

flonnc:a"ruxa ca cararbeM Ha raH 31. aeuerv6ap 2014. roAuue H3BpueH je oA ctpaHe I'IMeHoBaHe

rorrruq4.ie y cacraBy: JaHKoahh fop.aaua (npeaceaHnr<),3,qarrcoshh Anapej (qnaH) u Xaprcoonh Mulan
(q,raH). E1a6opar o nonHcy ycno.jeu.]e larra 29.01.2015. ronuHe 14 cBe l(opeKunje crama 3a Hecranan,a

yrepfeua no floril4cy H3tspueHe e)']{a HaqLlil Ia HcKa3aHo KLbHroBoncrBeHo cTal-be 3aulHxa o,Ill'oBapa

cTBapHoivl cTarb)/.

10. florpaxuBart'a
2014. 2013.

3.5 56

120

2.021

31.638

470

37.805 11.045

20t4. 2013.

200

167

t.704
8.670

304

204
3.924

1.4

276
7.275

24

1.744

944
137

4.244

I1.693 1.093

1l
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14HCTI{T}rr
Hanonreue ys

34 CT'PAHE IE3I4KE Af, EEOTPAI
Quaaucuj cKe r,13 B erlTa j e :a rcAI4Hy 3aBplxeHy 31. .qeqeM 6 p a 201'4. roAI4He

u3ptusuu 'r1 :cutaodnutr PCl, ot:ttu nro nrrje dpyanuuie uasun'aeuo)(Cdtr tt:uocrt ,

12. Kanura,r u pe3epBe

vrynaH KarHra,l lpyu-rrra HaaaH ll.aeuer,r6ap 20 14. roarzHe un,ra c,re.qehy crpyr(rypy:

2014. 2013.

Ocnoeu h Kan h'rart

Perepne

Er,uiuzoua npevrN.ja

Hepacnopelenr ao6n'rax
OrxynrleHe concraeue arcqn.ie

Pe:epaucama 3a Har(Hane fi rpyre 6eHe$runjc 3ant)c,reHh\

14. fiyroporrnlr KpeAurlr

4.932 8.097

4.932 8.097

9.833 4.388

3.t67

28.3 3 8

3.1 98
(2.4e8)
34.305
(2.441)

28.335
3.541

(1.482)
14.558
2.821

6r.335 42.t32

llpovreue Ha KanHrany':a 20 14. roaHgy c)/ Hacrane no ocHoB\/ (Bnaeru I4rseuraj o npoMeHaMa Ha rcanura,ly):

- lloseharr,eHepacnopeleHe^ro6ilr[vrr:rroc!ox]2.770xrrJ'barallilHaparo.jeceoluocrt HaocrBapeHupe:y,rrarreryherognHe.

floaeha1,a pe3epBrj no Ol,ryuu l-la,l:optror oa6opl. r'caoieHe Ha ce.[Hrlurt CrynuruHe aKuuoHapa aana 07. uaja 2014. roaune,

)r rliHocY oa 13.I t5 xrlJba.ta .[rtHapa yc.re,t pactrole,re ,toSttrtt

- Cu:aruerue pe3epBx y ti3Hoc-v on l5 519 xu,.uaaa trrlJpn Hiierano.le ycnen troHHurelba 1.742 KoMaLa concrBeHux aruuja r
o.qpxaFba Ka[ ilTaIa.

13. [yropouua pe3epBI,Icar*,a

fl1,ropo.rua pe3epBncarla ce oitHoce na c,re,lehe ra'reropuie:

2014. 20r3.

[1,ropo.rHu KpeIH.rH ce o,lHo0e Ha:

4t t.r u ttc rrj c xt r r pe dt r nt od.

- 6aHarca y 3eMlbH I 3.000

Yxynuo ayropoqHu KpeAurH

fleo lyropouuHx KpeAI.]Ta Ko.iH AocneBa ao.ierHe ronHHe

Ayropo.rnu aeo ayropotrHltx Kpeaura

Ha aaH 6uraHca !,pyLurso je rpeaurHo 3a,aylKeHo KoA Al4K Eanxe a.A. Huru no ocHoBy vronopa :a

oaplKaBa$e nHKBr4aHocru ca cy6BeHufioHucaHoM KaMarHoM crotloM 6p. 105051045504602850 oa

24.11.20 14. roaHHe u xoA Eaure 14ure:a a.a. Beorpaa ro ocHoBy Vronopa o KpeAury 3aKJbyqeH AaHa

05.08.2014. roAuHe (rcpeanrua napruja: 5 I -420-6603039'0).

Kao nrrcrpyueur o6er6elerua ypeaHor apaharua Kpeanra oAo6peHor oA crpaHe Eaura 14sresa a.A. EeonpaA

ynhcaHe cy cnelehe xl4noTeKe Ha HerloKperHocru .[pyurea:
- Ha r{eloKperHocrr.r o3HaLleHqj y E-,'rucr;,2. aeo a ro Ha npH3eM,rby, nocnoBHoM npocropy 6p' 6, rcopacne

noBpruHHe 46x,t2 u Ha npBoM cnpary tra noc.iloBlloM npocropy 6p. l0 xoplrcHe noBpllll4He 52v2 na rojrl cy

)-nhcaHh rcao noce6nu reioBl.l rrpaae 6po.j l. r.i:rpa[eue Ha K.n.6p.497711 cBe ynHaaHo y JIucr

HenoKpel'flocrri 6p. 64 l0 I{0 Box,loeau.

2013.

0

12
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ilHCTI,ITYT
HauomeHe y:

34' CTPAHE IE3I4KE AA EEO|PAI
@vuattcuicr(e I43BeLUTaje :a roAuHy 3aBprrreuy 31. ,qeqevrOpa 2014. rop,ula.e

u3ptueHLt t1 xunodnua PC!,, octtlt aro uuie dp.yanwtie unsua'Leuo)(Cdu rr:uoctt c

15. KparroporrHe QuuaHcujcre o6ane:e

Itparr<opounu KpenHTI.i y 3eMJ't H'

!,eo ayropouul.'rx KpeAH'ra ro.iri :locneoa ,ro.iearre ro.414He

leo ocra,rnx ayropotlHr.ix o6aee:la lcoju ,focneaa 4o jegHe roAHHe

Ocra,re KparKopoqHe Srz Hau cuj crce oOaeese

16. O6anere I{3 rocJloBatr,a

f1 pu v,'reH lr aBa:r,cv. neno3Hl h lt ral'ull.le

flo6aarauN y 3e]\i,BH

flo6aaraun y HHocrpaHcrBy
O6aee'le r.rr cn euu(lra u uu x rloc-roBa

Yrynuo

17. Ocrare KparKopoqHe o6aBe3e

O6aaere rro ocHoBy nencn,taheHnx 3apaaa H Hattua:ta- 6pyro
Ocra,re t>6agese

5.1 t8 4.692

2014. 2013.

7.932
2.841

r0.346

uenocrh Ha HeH3MI4peHe o6aeese no ocHoBy 3apaAe

Kao h Ha o6anety ro ocHoBy HaKHaAa Ha uMe ayropcKllx

20t4. 2013.

9.83 5 4.388

9.835 4.388

2014. 2013.

344
4.707

6

6l

785

3.820
6

81

7.797
2.549

Ocrzure KparKopoLIHe

3anoc,'relr r.i x 3a N4eceu

yroBopa.

oOaeege o.qHoce ae y
lelreu6ap 201 4. roluue,

18. 06aeere rto ocHoBy
fipuxoAa H fiacuBl{a

rrope3a Ha AoAary BpeAHocr
BpeMe[IcKa pa3rpalluqerLa

r.I ocraJrl{x JaBHI,IX

2014. 2013.

O6aBe3e 3a nope3 Ha.qorary BperHocr
O6aee:le 3a ocra,qe nope3e, AonphHoce H uapHHe H Apyre

aaN6n ue

flacuaHa BpeMeHaKa pa3rpaHH qer-ba

3.245

3.662
201

3.042

1.775
199

7.108 5.016

l3



i.
t

Y
I
i
I

t

TIHCTT{TyT',3A CTPAHE JE3I4KE A[ EEOTPAL
Hauoueue ys QNnauo,rjcxe u:neruraie:a rbguuy 3aBplrreHy 3J.. uer-reu6pa20L4. ro.q,I,IHe

(C6u r.tsuocrt cy u3pDKeHu y xrr,tadwtn PCL, ocrttt nrco uuie dpyenatie unsuaueuo)

19. OanoxeHa ropecKa cpeAcrBa LI o6aBe3e

Oa,lontesa
fropecKa

. cpeAcrBa
561

Oaro>rceHe

nopecKe
o6asese

Hero

Crarue 3 I . aeuen6pa 2013. roat4He

llporr,reHa y ror(y ro/lHHe

Crarue 3I. aeueu6pa20lr4. ro.auHe

Ilprixoer oa npoaa.ie po6e Ha ,to;vahevr rpx(rury
[lpnro.rtr oa rrpo"raic nl]ot'l JIr()1a h \u.l\lil
Ocra,ru ilocfl oBHr.'r npHxonr
Yrcynno

floc,roeH H n pilxorl.i uaj eehn u ae",rovr fipy urao .i e ocreapriro
crpaunxje:nr(a aeuu H oapacrhMa.

22. flocronuu pacxorlr

t 88.347 181.898

IIO oCHoBy npyx(arbA yCJIyra HaCTaBe 3a yqeH,€

2014. 2013.

561

179 809 630

740 69809

Ha xpajy rexyhe rear4He flpyLureo ilN{a ucKa3aHo oAno)KeHy nopecKy o6aoesy Kao pe3ynrar

npe6njarua o6pauyHarux oanoxeHr4x nopecKr4x cpeAcraBa, urajy ocHoanuy 3a o6pa'ryH urue
pe3epBucarba 3a ornpeMHr4He (ca,rao K-Ta 404), 14 oAnoxeHHX nopecxl,Ix o6anega

ofpavynarnxrrpi.rMeHoM eaxrehe nopecKe crorre Ha pa3JIr4Ky rasruefy nopecKe [r par{yHoBo.{crBeHe

ocHoB14ue cpeAcTaBa.

20, Ycar.nauraBalle rrorpa]I(HBBI{,0 il o6aBe3a

flpyureo .je u':spLurz.'ro ycarrraurraBaH,e Iorpaxh BaFLa u o6ane:a ca cra]beM sa aau 30.1 1.2014. roauHe.

21, flocronun ilpuxoAl,t

2014. 2013.

3.316
1 85.01 8

2.224
t82.697

13

Ha6aeua BpeaHocr npoaare po6e

flpuxol or aKTHBupaH,a yvuHaxa u po6e

Cr,rarueu,e BpeAl-rocru 3iLr il xa yLI H HaKa
-l-pour 

r<oar uarepn.ia,rr. roph Ba n cHcpr ra.]c

Tporuxoen 3apana, HaKHa.qa 3apana h ocrilJlli ,lhqHH pacxorLt

1'pouroau auop'rurauz.ie 14 pe3epBrctt$a

Octa-qH IocJroBl] rz pacxojtH

2.883
563

(570)
3.85 3

116.7 57

t.464
28.012

2.002
966

(3.e8e)
6.156

t26.940
4.326

26.307

t52-916 165.731

t4



,{HCTr{T}rr 3A CTPAHE JE3r4r(E Af EEO|PAA
Hauonreue y: Qr,ruanorjcxe N:reurraje sa roAI4Hy 3aBprueHy 31. geueN{6pa201'4. ro,qTIHe
(CUIL rlsuotlL cy u3paxeHu y xtuaadnun PCil, ocrt,u nxo uttje dpyenuuje uaEunqeuo)

23. OcraJru rocJroBHu pacxoArr

flpon':aolne yc,r) re
Yc;ryre Ha h3pallH \LIHIjaKa
1'paHcrrop lue )c,ryre
Yo.'r) r'e 0.lpxaBaFba

3aryn u u ue
Perc,rava H flponatarira
Ocra,re ycryre
Henpouroogue ycryre
Pen pe':eHrauaia
tlpevrn.je ocHrypaua
-lpour 

t<oeu nlaruor n poNleri]
Tpour roou r{J'laHaphHa

1'pourxonu nope3a

Oc rzur r Hervat epa.lir,r H H I pour I(oBh

24, Ouuaucujctcu npuxoAu

I Ipuxolri KaNrara

IIo:u runne KYpcHe pa3"qHr(e

fl pn xo.rri n o octt oB)/ e(terca'ra Ba- l\'1'FI e l{"fla\/3\'.1e

flprxo,l o,t KaMara oaHocu ce Ha Kar\{are t.to ocuoBy overnight ae[o3,ara.

25. (Duuaucujcrcu pacxogn

['acxol]ri Karuara

Herarh aue K)/pcrre pa.lJrH r(e

Pacxoan flo ocHoBy e$ercara BalyrHe Kray3yJre

26, Ocranz ilpvtxoLwr

Ocmqtu npuxodtr.
BnLuronu
I Ipuxoan or:1 yr(Hrarsa ayropoltttHX pe3epBHcatna

27. Ocrarlr pacxoAn

l-16nun ol npoaa.ie:
- nalepn.iara
MaH,KoeH

Ocra,ro

Vuaruerue BpeAHocru:
- 3arHxa
. OCTA,IC HMOBHHC

2014. 20t3.

1.582
1.798

553

9.042
3.?14
6.955

8r4
748
l6l

1.50 r

1.238

2.421
1.976

580

9,083
4.438
2.588
1.135

863
298

r.349
33

471

t.072
28.0t2 26.307

2014. 2013.
768

r.168
604
137

45

1.996

2014. 2013.
257

36
t.357

246

2014. 201 3.

1.765

1.765

2014. 2013.

2
36

Lt l9
4.940
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28. TpOrurcOaI,I 3apaAa, I{aKHa.qa 3apaAa I'I ocTa,lu II'ITIHH pacxOA[I

20t4. 2013.

Tpourconr.r 3apaAa u HaKHaaa sapaaa (6pyro)

Tpou.rroerl nope3a H ronpnHoca Ha 3apaAe H Hal(Hare Ha reper

rrocJ'ronaBua

Tporuroau Hat(Haaa no yroBopy o nery

Tpourcoen HaKHaAa no ayropcKxM yroBopHMa

Tpourroeu HaKHa.[a Sn:uuxnul ,rliuHMa 0o oeHoBy ocra'Iux

yfoBopa
Tpoutroar.r HaKHa.[a qrlaHoBHMa ynpaBl-lor H I-lar3opHol

Ocra,ru nHqH14 pacxo.an H HaKHane

oa6opa

74.856

13.366

19.603

451

r95

5.024

3.262

1t6.757

84.161

15.065

17.709

38s

116

4.821

4.683
126.940

29, 3apaga ro aKqI,Iju

(a) Ocuoaua zapoda na ax4u.iu

OcHoaHa 3apga no axur.r.jr.r uspauyHaoa ce raKo urro ce ao6r.rrar</(r-y6urax) xoju npunaAa aKIrHoHapI4Ma

!,pyursa (ivaruunor npuuno. ,,rrUa) noAerr noHAepHOaHhM npoceqHaM 6pojev o6uquux arUrzja y

onirnu4jy 3a nepHoa ucr<,5yuy;yhra o6r4.lHe ar<uraje rcoje je ,npyurao orKynuJro ra xoje ce Apxe Kao

orKynJbeHe conQTBeHe ar<ur'rje (uanonreHa).

2014. 2013.

lo6rararc rio.l u npu naaa aKul4oHapl4Ma

f.loHaeptlcauu rpoceqH14 6pol o6uuHnx ar<uu.la Y onrnua.ly (y 000)

Ocuonna 3apaAa no ar<uu.jn (PCA no aruriira)

30. AnnnleuAe ro aKqu.iu

!,pyLuroo uuje apun,ro Hcn,'lary aHBrlaeHre y 2014. roAhHh'

(a) Habaaxe ycny?a

Ha6aerca ycryra 3aKyrta:

-er-rrrireru KoHrpoJrHcaH orl crpaHe pyr<ouoaeher raapa

32.770
6.372

8.1 14

7.339
t

31. IloreuqujarHe odasese

.[pyu1so HeN{a noreHugjaflue o6ase3e Hrirn ouercy.]e ce aa he ycnea eBeHryaJIHI4x noreHllr'ljanuux

o6asera aoh ra .uc'r v arep n.l a,r n o g u aq a i u n x Q r'tr aH u'r.i c r< u x o6aeera'

32, Tpaucanquje ca [oBe3aHllM rlpaBHIIM JrIruI{Ma

cneaehe rpaHcar<uuje cy ooaarueHe ca noBe3aHHM npaBHuM rll.lul4Ma:

2014. 20r3.

r .281 1.208

1.281 1.208

Yc,ryre ce r<yny.iy oA npaBHof ,rr.rua ro.]r.rlr ynpaBrba r,uyuutr pyKoBoncrBo flpyuraa y cKIaAy ca

HopillaJ-rHHNl ycroBhMa nocJ.loBalba, Tpaucar<uuje ca IoBe3aHHM npaBHuM rll4uuMa o6anrueHe noA HCTI'IM

ycnoB4Nra Kao H ea crpaHaMa roie uucy noBe3aHe' Har<saAa KJbyqHor pyr<OnoAeher opraHa m 2014'

ioauHy onpeAeJbeHa.je y Br4.quHH rpn npocertHe 3apale y Peny6nraura Cp6uitt.

(6) Cmau,a uo xpajy eoduue npowauLqu ut uo6ooxu yutyen

Ha rpa.jy rroeJ.loBHe r-oanHe flpyrurao HeMa Heh3MHpeFra canAa ca noBe3aHI4M rlnul4Ma. O6aeere npeua

rroBe3aHHM npaBHHM JlrlUhMa noruq)'yfnaBLIOM OI ycnyfa 3aKyna 14 yclyfa KopnopaTHBHe aleHrype'

O6aee:]e He aarp)Ke KaMary.
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SKUPŠTINI AKCIONARA 
''INSTITUT ZA STRANE JEZIKE'' A.D., BEOGRAD  
 
 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja ''Institut za strane jezike'' a.d., Beograd  (u daljem 
tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine, bilans uspeha, 
izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu 
koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz 
finansijske izveštaje. 
 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje 
rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 
 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji 
Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i 
izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže 
pogrešne iskaze od materijalnog značaja. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na prosuđivanju 
revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, 
nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole 
koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja 
revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima. Revizija, takođe, uključuje ocenu 
primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu 
opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za 
naše revizorsko mišljenje.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (nastavak) 
 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom 
 
Društvo je na dan 31. decembar 2014. godine iskazalo ukupne zalihe u vrednosti od 7.139 hiljada 
dinara, i to: zalihe materijala u iznosu od 908 hiljada dinara, zalihe gotovih proizvoda u iznosu od 4.145 
hiljada dinara i zalihe robe u iznosu od 2.086 hiljada dinara. Nismo prisustvovali popisu zaliha te nismo 
mogli potvrditi postojanje i stanje zaliha materijala  iskazanih u poslovnim knjigama Društva i Bilansu 
stanja na dan 31. decembar 2014. godine.  
 
 
Mišljenje s rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za eventualne efekte pitanja iznetih u pasusu osnov za mišljenje s rezervom, 
finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim aspektima prikazuju finansijsko 
stanje ''Institut za strane jezike'' a.d., Beograd  na dan 31. decembra 2014. godine, rezultate poslovanja 
i tokove gotovine za godinu koja je završena na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima 
važećim u Republici Srbiji.  
 
Skretanje pažnje 

 
Dodatno skrećemo pažnju na sledeće: 
 
Zbog neusklađenih rokova za izradu i dostavu finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre i 
rokova za izradu i dostavu Poreskoj upravi Izveštaja o transfernim cenama, odnosno Poreskog bilansa 
i Poreske prijave, iskazani iznos poreskog rashoda perioda u Bilansu uspeha  za 2014. godinu ne mora 
predstavljati konačan iznos poreza na dobit, što može imati uticaja na iskazani rezultat poslovanja 
Društva za 2014. godinu. 
 
Društvo ima upisanu hipoteku na nepokretnosti u ulici Vojvode Stepe 113 i to na prizemlju, poslovni 
prostor broj 6, korisne površine 46 m2 i na prvom spratu na poslovnom prostoru broj 10 korisne 
površine 52 m2 izgrađeni na kat.par. broj 4977/1 upisane u List nepokretnosti broj6410 KO Voždovac, 
radi obezbeđenja kredira odobrenog od stane “Banca Intesa“ ad, Beograd u iznosu od 9.000 hiljada 
dinara. 
 
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju. 
 
Ostalo 
 
Finansijski izveštaji Društva za 2013. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u 
svom Izveštaju od 31. marta 2014. godine izrazio nemodifikovano mišljenje. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 
 
 
 
 
Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima 
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zehtevom Zakona o 
računovodstvu Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 61/2013). Naša je odgovornost da izrazimo 
mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2014. 
godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – 
Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje 
koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa 
finansijskim izveštajima. 
 
Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije. 
 
 
 
 
 
Beograd, 28.04.2015. 
                                                                                                                  Licencirani ovlašćeni revizor 
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ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  АД  БЕОГРАД 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31. децембра 2014. године 
 (Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено) 
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1. Опште информације 
 
Институт за стране језике АД Београд (У даљем тексту: Друштво)  је основано 01.07.1953. године. 
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 
62/2013) друштво је разврстано у МАЛО правно лице. Просечан број запослених у 2013. години је 
100. (у 2012 - 109.) Институт је матично правно лице. Институт је оснивач Више школе за 
енглески језик „ЕДУКАТ“ – у ликвидацији – 100%. Решењем Привредног суда у Београду Посл. Бр. 
I Фи-178/14  од 07. маја 2014. Године отворен је поступак ликвидације над зависним друштвомн. 
Поступак ликвидације до дана израде финансијских извештаја за 2014. Годину није окончан. 
 
Основна делатност којом се Друштво бави је образовање. 
 
Седиште друштва је у Београду, улица Господар Јованова 35. 
 
Матични број Друштва је  07017944, а ПИБ 101822625. 
 
Финансијски извештаји  за 2014. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од 
стране извршног одбора дана 27.02.2014.   
 
На дан 31. децембар 2014. године Друштво је имало 96  запослених (на дан 31. децембар 2013. 
године број запослених у Друштву био је 91). 

   
2. Основе за састављање финансијских извештаја  

 
Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са 
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ).  
 
Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству који 
захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као и прописима 
издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду разлике између ове 
две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем: 
 
1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања. Ове ставке по 

дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.  
 
 

2 Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране 
Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Презентација 
финансијских извештаја.“ 
 
 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 
рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 
примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена 
или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај 
за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 

 
2.1. Упоредни подаци (наставак) 
 

 
Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за 2013. 
годину.  

 
2.2. Прерачунавање страних валута 

 
(а) Функционална и валута приказивања 
 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва  се одмеравају и приказују у валути примарног 
економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). Функционална валута, 
односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су приказани у хиљадама динара, 
уколико није другачије наглашено. 
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(б) Позитивне и негативне курсне разлике  
 
Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову динарску 
противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне разлике 
настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до 
краја године, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.  

 
Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати 
потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у  билансу 
успеха као финансијских приходи односно расходи. 

 
3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 
наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 
осим ако није другачије назначено. 

 
3.1. Стална имовина 

 
(а) Нематеријална улагања 
 
Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 
коштања.  
 
Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или цени 
коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. За нематеријална 
улагања са неограниченим веком трајања не обрачунава се амортизација. На крају пословне 
године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 
Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. Корисни век 
употребе одређен је у дужини од 5 година, осим за улагања када се отписивање врши у роковима 
који проистичу из уговора.   
 
У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 
примењује се МРС 36 – Умањење вредности имовине. 
 
Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:  

 
Назив Стопа амортизације  
Лиценце и апликациони програми 20% 
  

  
(б) Некретнине, постројења и опрема  
 
Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 
коштања.  
 
Накнадно вредновање некретнина врши се по основном поступку, који је предвиђен у МРС 16 – 
Некретнине, постројења и опрема, односно по набавној вредности умањеној за укупан износ 
исправке вредности по основу обезвређивања.  
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом 
током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина, 
постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност 
уколико постоји. 
 
Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се 
периодично. 
 
На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у 
складу са МРС 36 – Умањење вредности имовине. 
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Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће:  
 

Назив Стопа амортизације  прилагодити) 
Грађевински објекти 1,3 – 8% 
Опрема 5 – 20%  
Намештај 10 – 12,5% 
  

Умањење вредности нефинансијских средстава За средства која подлежу амортизацији провера 
да ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности 
укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења 
вредности се признаје у висини износа за који је књиговодствена вредност средства већа од његове 
надокнадиве вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности средства 
умањене за трошкове продаје и вредности у употреби. За сврху процене умањења вредности, 
средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви 
новчани токови (јединице које генеришу готовину). Нефинансијска средства, код којих је дошло 
до умањења вредности се ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања ефеката  
умањења вредности. 
 
(в) Инвестиционе некретнине 
 
Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени коштања. 
При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или цену 
коштања. 
 
Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по моделу 
поштене вредности у складу са МРС 40 Инвестиционе некретнине. Добитак или губитак настао 
због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у нето добитак или 
губитак периода у којем је настао.  
 
Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са 
тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви остали трошкови текућег 
одржавања терете трошкове периода у коме настану.  
 
(г) Алат и ситан инвентар који се калкулативно отписује 
 
Као стално средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара који 
се калкулативно отписује, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна 
цена у време набавке средства је већа од 2.000,00, а мање од просечне бруто зараде по запосленом 
у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из става 1. овог члана исказују се као 
обртна средства (залихе). 
 
(д) Резервни делови 
 
Као стално средство признају се уграђени резервни делови, чији је корисни век трајања дужи од 
годину дана и појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по 
запосленом у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за 
послове статистике. 
Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност средства у које су 
уграђени. 
Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана, приликом уградње, исказују 
се као трошак пословања.  
 
(ђ) Дугорочни финансијски пласмани 
 
У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних 
лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других правних лица, 
хартије од вредности које се држе до доспећа, дати дугорочни кредити зависним и осталим 
повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски пласмани. 
  
Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се по 
методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих.  
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3.2. Обртна имовина 
 

(а) Залихе 
 

 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 
  

Залихе материјала 
 
Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето 
продајној вредности, ако је нижа. 
 
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње 
(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 
 
Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим оних 
које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може одбити 
као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу 
директно приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 
утврђивању трошкова набавке. 
 
Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења вредности и 
сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује Председник надзорног 
одбора Друштва. 
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене.  
 
Залихе  готових производа и недовршене производње 
 
Залихе готових производа вреднују се по цени коштања или по нето продајној вредности, ако је 
нижа. 
 
Цена коштања обухвата трошкове који су директно повезани са јединицама производа, као што је 
директна радна снага и директан материјал. Режијски трошкови признају се као расход периода у 
коме су настали. 
  
Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су настали приликом 
довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање. На пример, у цену коштања залиха 
могу се укључити и непроизводни режијски трошкови. 
 
Трошкови који се не укључују у цену коштања залиха готових производа и који се признају на 
терет расхода су: 
а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 
б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре 
наредне фазе производње); 
ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 
садашње стање, и  
д) трошкови продаје. 
 
Излаз залиха готових производа утврђује се по методи пондерисане просечне цене. 
 
Нето продајна вредност залиха готових производа представља процењену продајну вредност 
умањену за процењене трошкове продаје. 
 
Процењени трошкови продаје залиха готових производа, за потребе свођења ових залиха на нето 
продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у 
приходима од продаје. 
 
Отписивање залиха готових производа врши се за сваку групу производа посебно.  
 
Процену нето продајне вредности залиха готових производа врши посебна комисија коју образује 
Председник Надзорног одбора Друштва.  
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Залихе робе 
 
Залихе робе се воде по продајним ценама. Обрачун разлике у цени врши се тако да вредност 
излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене. 
 
Залихе робе се у случају застарелости, смањења вредности и сл. на датум сваког биланса стања 
своде на нето продајну вредност.  
 
Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за процењене 
трошкове продаје. 
 
Процењени трошкови продаје залиха робе, за потребе свођења ових залиха на нето продајну 
вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима од 
продаје робе. 
 
Утврђивање нето продајне вредности врши се за сваку ставку залиха робе посебно. 
 
Процену нето продајне вредности залиха робе врши комисија коју образује Председник Надзорног 
одбора Друштва.  
 
(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 
 
Друштво признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство намењено 
продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају ако се 
његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз продајну трансакцију, а не 
кроз наставак коришћења. 
 
Да би средство било класификовано (признато) као стално средство намењено продаји, поред 
услова из става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог средства, потребно је да буду 
испуњени још и следећи услови: 
–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању; 
– продаја средства мора бити јако вероватна у року од једне године од дана признавања као 
средства намењеног продаји. Овај услов подразумева да се сачини план продаје или донесе одлука 
о продаји средства и да се започне са тражењем купаца (јавна продаја, непосредни преговори са 
потенцијалним купцима и сл.). Да би продаја средства била јако вероватна мора постојати 
тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити разумно утврђена, тако да омогућава продају 
средства у року од годину дана. 
 
Средство које је отписано (амортизовано), односно средство чија је неотписана (садашња, односно 
књиговодствена) вредност безначајна неће бити признато као средство намењено продаји. 
 
Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по нижем 
износу од књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за трошкове продаје.  
 
Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама. 
  
Фер (поштена) вредност је износ за који средство може да буде размењено, или обавеза измирена, 
између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј. тржишна вредност на дан 
продаје.  
  
Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и који не 
обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови продаје одмеравају се 
према садашњој висини, а не према висини која се очекује у моменту будуће продаје. 
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(в) Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се на основу 
рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. Ако се 
вредност у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по 
средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до 
датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода. 
 
Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 
ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 
наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем.  
 
Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60 
дана. 
 
Индиректан отпис врши се на крају године на основу предлога  централне пописне комисије који 
је усвојен од стране Надзорног одбора. 

 
(г) Готовина и готовински еквиваленти 
 
Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код банака, 
друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три месеца или 
краће и прекорачења по текућем рачуну.  
 
Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих 
обавеза, у билансу стања. 
 

3.3. Ванбилансна средства и обавезе 
 
Ванбилансна средства/обавезе укључују робу примљену у комисиону продају. 

 
 
3.4. Дугорочна резервисања  
 

Резервисања се признају: када Друштво има постојећу законску или уговорну обавезу која је 
резултат прошлих догађаја; када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење 
обавезе изискивати одлив средстава; када се може поуздано проценити износ обавезе.  
 
Резервисање се одмерава по садашњој вредности издатка потребног за измирење обавезе, 
применом дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац 
и ризике повезане са обавезом. Повећање резервисања због истека времена се исказује као трошак 
камате. 
 
Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде запосленима. Одмеравање 
резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на дан састављања 
биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза. 
 
Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом дисконтне стопе 
пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац и ризик повезан са 
обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31. децембар 2014. године.  
 

3.5.   Обавезе по кредитима 
 

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 
трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 
амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 
трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 
применом методе ефективне каматне стопе. 
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3.6. Обавезе према добављачима 
 
Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају 
према амортизованој вредности. 
 

3.7. Порез на добит 
 
Текући порез на добит 
 
Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о порезу на 
добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2014. годину износи 15% и плаћа се 
на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском 
билансу укључује добит приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским 
прописима Републике Србије.  
 

3.8. Примања запослених 
  

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 
31. децембар 2014. године. 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 
обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама 
прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата 
запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на 
терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се 
односе. Након извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих законских обавеза у погледу 
будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције 
запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство у износу 
који се може рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање 
доприноса. 

 
У складу са Правилником о раду, Друштво је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка 
у пензију или при престанку радног односа по сили закона због губитка радне способности – у 
висини две просечне зараде на нивоу Републике Србије према последњем објављеном податку 
Републичког органа надлежног за статистику. 
  
Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина извршено је у складу са 
захтевима МРС 19 Примања запослених. Актуарски добици и губици признају се у целини у 
периоду у коме су настали. 

 
3.9. Признавање прихода 

 
Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 
услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, 
рабата и попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са 
продавца на купца. 
 
Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је вероватно да 
ће у будућности Друштво имати економске користи  
 

3.10. Признавање расхода 
 

Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са  оствареним пословним приходима и 
односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада зарада, 
амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се 
истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања 
прихода и расхода). 
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3.11. Приходи и расходи камата 
 
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 
финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 
 
Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови 
позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава 
класификованог за приписивање трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно 
време да би се оспособило за употребу, односно продају) капитализују се као део набававне 
вредности тог средства, а сви остали иду на терет расхода периода у коме су настали. 
 
 

3.12. Накнадно установљене грешке  
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата 
ранијих година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 
процена и грешке. 
 
Материјално значајном грешком сматра се грешка, која је у појединачном износу или у 
кумулативном износу са осталим грешкама већа од 2% опорезиве добити, односно губитка 
исказаног у пореском билансу. 
 
Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода , 
односно у корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 
4. Управљање финансијским ризиком  

 
 Фактори финансијског ризика 

 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 
обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 
стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 
страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 
ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 
тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум.  
 
 
 
(а) Тржишни ризик 
 

 Ризик од промене курсева страних валута 
 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних 
валута који проистиче из пословања са различитим валутама.  
 

 Ризик од промене цена 
 
Друштво није изложено ризику промена власничких хартија од вредности с обзиром да 
Друштво нема улагања класификована у билансу стања као расположива за продају или као 
финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у 
билансу успеха.  
  

 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 
 
Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у 
великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик од промена фер 
вредности каматне стопе може проистицати само из позајмљених средстава.  
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(б) Кредитни ризик  
 
Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како би 
обезбедило да се продаја производа обавља купцима који имају одговарајућу кредитну историју. 
Продаја у промету на мало обавља се готовински или путем кредитних/платних картица. 
Учесници у трансакцији и готовинске трансакције су ограничени на финансијске институције 
високог кредитног рејтинга.  
 
Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 
готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и 
финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући 
ненаплаћена потраживања и преузете обавезе.  
 
(ц) Ризик ликвидности 
 
Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и хартија од 
вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа 
кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту.  
 

5. Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 
периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 
интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи 
трошкове капитала. 
 
Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 
коефицијента задужености (gearиng raтиo). Овај коефицијент се израчунава из односа нето 
дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити 
(укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и 
готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у билансу стања, 
дода нето дуговање. Коефицијент задужености за 2013. годину износи 0,02 (у 2013. години  -0,36). 

 
Повећање коефицијента задужености у 2014. години резултирао је првенствено услед повећања 
финансијких обавезапо основу кредитног задужења код АИК Банке а.д. Ниш и Банке Интеза а.д. 
Београд. 
 

6. Нематеријална улагања 
 

Набавна вредност   
Стање 31.12.2013. године  1.639 
Повећања   
Смањења   
Стање 31.12.2014. године  1.639 
   
Исправка вредности   
Стање 31.12.2013. године  730 
Повећања   
Смањења   
Стање 31.12.2014. године  730 
   
Садашња вредност   
31. децембар 2013. године  909 
31. децембар 2014. године  909 

 
Нематеријална улагања на дан 31. децембар 2014. године износе 909 хиљада динара и односе се на 
лиценце за коришћење мс офис пакета, адобе ридера (на дан 31. децембар 2013. године износила су 909 
хиљада динара). 
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7. Некретнине, постројења и опрема  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повећање на позицији опрема износи 398 хиљада динара и односи се на набавку рачунара и пратеће 
опреме уз рачунар и набавку опреме за наставу. Повећање на позицији остала опрема односи се на 
допуну библиотетског архива. 
 
Амортизација за 2014. годину износи 1.466 хиљада динара  (за 2013: 1.641 хиљаду динара) и 
укључена је у трошкове пословања. 
 
Садашња вредност грађевинских објеката датих као средство обезбеђења по основу кредитног 
задужења Друштва у корист Банке Интеза а.д. Београд износи 13.090 хиљада динара. 

 
 
8. Дугорочни финансијски пласмани 

 
  2014.  2013. 
Учешћа у капиталу зависних правних лица   4.012  4.012 
Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим 
повезаним правним лицима 

 
2.613 

 
2.613 

Остали дугорочни финансијски пласмани /специфицирати/     
Минус: Исправка вредности (по ставкама)  6.625  6.625 
  0  0 
 
Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на уделе у капиталу друштва Едукат. 
 

Дати дугорочни кредити на дан 31. децембар 2014. године износе 2.613 хиљада динара (на дан 31. 
децембар 2013. године износили су 2.613 хиљада динара) и односе   на кредите дате зависном 
правном лицу Едукат. 
 
 
 
 
 

  

Земљиште, 
грађ.објект
и и станови  Опрема  

Остала 
опрема  

Улагања  
у туђе нек. 
и опрему   

 
 

Укупно 
Набавна вредност           
Стање на дан 31.12.2013. г 58.258  20.080  4.346  1.976   84.660 
Повећања   398       398 
Активирања          
Средства примљена без 
накнаде        

  

Отуђења  
Пренос (са)/на    

Стање на дан  31.12. 2014. г 58.258  20.478  4.346  1.976  
  

85.058 
           
Акумулирана исправка 
вредности         

  

Стање на дан 31.12. 2013. г 19.551  18.608  -  1.582   39.741 
Активирања          
Амортизација  757  513    196   1.466 
Отуђења  
Пренос (са)/на    
Стање на дан 31.12.2014. г 20.308  19.121  -  1.778   41.207 
           
Неотписана вредност на 
дан:         

  

31. децембра 2013. године 38.707  1.472  4.346  394   44.920 
31. децембра 2014. године  37.950  1.357  4.346  198   43.851 
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9. Залихе 
 
  2014.  2013. 
     
Залихе материјала  908  676 
Готови производи   4.145  4.714 
Роба  2.086  2.338 
Дати аванси за залихе и услуге  941  3.526 
Минус: исправка вредности  -  1.121 
     
Укупно залихе – нето  8.080  10.133 

 
Залихе готових производа износе 4.145 хиљада динара и односе се на наставна средства. 
Залихе робе износе 2.086 хиљада динара и односе се на залихе робе у малопродаји и велепродаји. 
 
Дати аванси за залихе и услуге износе 941 хиљаду динара и  односе се на авансе дате за набавку 
робе и услуга за потребе редовног пословања Друштва.  
 
Попис залиха са сатањем на дан 31. децембар 2014. године извршен је од стране именоване 
комисије у саставу: Јанковић Гордана (председник), Златковић Андреј (члан) и Жарковић Милан 
(члан).  Елаборат о попису усвојен је дана 29.01.2015. године и све корекције стања за неслагања 
утврђена по попису извршене су на начин да исказано књиговодствено стање залиха одговара 
стварном стању. 

 
 

10. Потраживања 

 
 
 

11. Готовински еквиваленти и готовина 
 
 
  2014.  2013. 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти  204  24 
Текући (пословни) рачуни  3.924  1.744 
Остала новчана средства   14  944 
Благајна  276  137 
Девизни рачун  7.275  4.244 
  11.693  7.093 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2014.  2013. 
Потраживања од купаца  3.556  200 
Потраживања из специфичних послова  120  167 
Остала потраживања  2.021  1.704 
Краткорочни финансијски пласмани  31.638  8.670 
ПДВ и АВР  470  304 
Укупно потраживања – нето  37.805  11.045 
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12. Капитал и резерве  
 
Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2014. године има следећу структуру: 
 

 2014. 
 

2013. 

Основни капитал 28.338  28.335 
Резерве 3.198  3.541 
Емисиона премија (2.498)  (1.482) 
Нераспоређени добитак 34.305  14.558 
Откупљене сопствене акције (2.441)  2.821 
 61.335  42.132 

 
     

Промене на капиталу за 2014. годину су настале по основу (Видети Извештај о променама на капиталу): 
 Повећање нераспоређене добити у износу од 32.770 хиљада динара које се односи на остварени резултат текуће године. 
 
 Повећања резерви по Одлуци Надзорног одбора, усвојене на седници Скупштине акционара дана 07. маја  2014. године, 

у износу од 13.115 хиљада динара услед расподеле добити. 
 Смањење  резерви у износу од 15.519 хиљада динара настало је услед поништења 1.742 комада сопствених акција и  

одржања капитала. 
 
13. Дугорочна резервисања 

 
Дугорочна резервисања се односе на следеће категорије: 
 
  2014.  2013. 
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  4.932  8.097 
  4.932  8.097 

 
 

14.  Дугорочни кредити 
 

Дугорочни кредити се односе на:   2014.  2013. 
Финасијски кредит од:     
  -   банака у земљи      13.000  0 
     
     
Укупно дугорочни кредити  13.000  0 
Део дугорочних кредита који доспева до једне године   9.833  4.388 
Дугорочни део дугорочних кредита  3.167  0 

 
На дан биланса Друштво је кредитно задужено  код АИК Банке а.д. Ниш по основу Уговора за 
одржавање ликвидности са субвенционисаном каматном стопом бр. 105051045504602850 од 
24.11.2014. године и код Банке Интеза а.д. Београд по основу Уговора о кредиту закључен дана 
05.08.2014. године (кредитна партија: 51-420-6603039.0). 
 
Као инструмент обезбеђења уредног враћања кредита одобреног од стране Банка Интеза а.д. Београд 
уписане су следеће хипотеке на непокретности Друштва:  
- на непокретности означеној у Б-листу 2. део и то на приземљу, пословном простору бр. 6, корисне 

површине 46м2 и на првом спрату на пословном простору бр. 10 корисне површине 52м2 на који су 
уписани као посебни делови зграде број 1, изграђене на к.п. бр. 4977/1 све уписано у Лист 
непокретности бр. 6410 КО Вождовац. 
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15. Краткорочне финансијске обавезе 
 

 2014. 
 

2013. 

Краткорочни кредити у земљи    
Део дугорочних кредита који доспева до једне године  9.835  4.388 
Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године     
Остале краткорочне финансијске обавезе    
 9.835  4.388 

 
 
16. Обавезе из пословања 

 
  2014.  2013. 
     
Примљени аванси, депозити и кауције  344  785 
Добављачи у земљи  4.707  3.820 
Добављачи у иностранству  6  6 
Обавезе из специфичних послова  61  81 
     
Укупно  5.118  4.692 
 

 

17. Остале краткорочне обавезе 
 
  2014.  2013. 
     
Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  7.932  7.797 
Остале обавезе   2.841  2.549 
    10.346 
 

Остале краткорочне обавезе односе се у целости на неизмирене обавезе по основу зараде 
запослених за месец децембар 2014. године, као и на обавезу по основу накнада на име ауторских 
уговора. 

 
18. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна  временска разграничења 
 
  2014.  2013. 
     
Обавезе за порез на додату вредност  3.245  3.042 
Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге 
дажбине  

 
3.662 

 
1.775 

Пасивна временска разграничења   201  199 
  7.108  5.016 
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19. Одложена пореска средства и обавезе 
 

 
Одложена 

пореска 
средства 

 Одложене 
пореске 
обавезе 

 
Нето 

Стање 31. децембра 2013. године 561  0  561 
Промена у току године 179  809  630 
Стање 31. децембра 2014. године 740  809  69 

 
На крају текуће године Друштво има исказано одложену пореску обавезу као резултат 
пребијања обрачунатих одложених пореских средстава, чију основицу за обрачун чине 
резервисања за отпремнине (салдо к-та 404), и одложених пореских обавеза 
обрачунатихприменом важеће пореске стопе на разлику између пореске и рачуноводствене 
основице средстава. 

 
20. Усаглашавање потраживања и обавеза 

 
Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 30.11. 2014. године.  
 

21. Пословни приходи 
 

  2014.  2013. 
     
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  3.316  2.224 
Приходи од продаје производа и услуга  185.018  182.697 
Остали пословни приходи  13  - 
Укупно   188.347  181.898 

 
Пословни приходи највећим делом Друштво је остварило по основу пружања услуга наставе за учење 
страних језика деци и одраслима. 
 
22. Пословни расходи 

 
  2014.  2013. 
     
Набавна вредност продате робе   2.883  2.002 
Приход од активирања учинака и робе  563  966 
Смањење вредности залиха учинака   (570)  (3.989) 
Трошкови материјала, горива и енергије  3.853  6.156 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  116.757  126.940 
Трошкови амортизације и резервисања   1.464  4.326 
Остали пословни расходи   28.012  26.307 
  152.976  165.731 
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23.  Остали пословни расходи 
 

  2014.  2013. 
     
Производне услуге     
Услуге на изради учинака  1.582  2.421 
Транспортне услуге  1.798  1.976 
Услуге одржавања  553  580 
Закупнине  9.042  9.083 
Реклама и пропаганда   3.214  4.438 
Остале услуге  6.955  2.588 
Непроизводне услуге   814  1.135 
Репрезентација  748  863 
Премије осигурања  161  298 
Трошкови платног промета  1.501  1.349 
Трошкови чланарина  -  33 
Трошкови пореза  1.238  471 
Остали нематеријални трошкови  406  1.072 
  28.012  26.307 

 
24. Финансијски приходи 

  2014.  2013. 
Приходи камата  768  604 
Позитивне курсне разлике  1.168  137 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  -  45 

  1.996  786 
 
Приход од камата односи се на камате по основу overnight депозита. 
 

25. Финансијски расходи 
 

  2014.  2013. 
Расходи камата  257  1.357 
Негативне курсне разлике  36  246 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле     
  293  1.603 

 

 
26. Остали приходи 

  2014.  2013. 
Остали приходи:     
Вишкови   -  7 
Приходи од укидања дугорочних резервисања   1.765   
 
 

 
1.765 

 
7 

 
27. Остали расходи 

  2014.  2013. 
     
Губици од продаје:     
- материјала      
Мањкови  11  2 
Остало    36 
     
Умањење вредности:     
- залиха    1.119 
- остале имовине    4.940 
  11  6.097 
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28. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 
  2014.  2013. 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  74.856  84.161 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 

 
13.366 

 
15.065 

Трошкови накнада по уговору о делу  19.603  17.709 
Трошкови накнада по ауторским уговорима  451  385 
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора 

 
195 

 
116 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора  5.024  4.821 
Остали лични расходи и накнаде  3.262  4.683 
  116.757  126.940 
 

29.  Зарада по акцији 
 
(a) Основна зарада по акцији 
 
Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак/(губитак) који припада акционарима 
Друштва (матичног правног лица) подели пондерисаним просечним бројем обичних акција у 
оптицају за период искључујући обичне акције које је Друштво откупило и које се држе као 
откупљене сопствене акције (напомена). 
 
  2014.  2013. 
Добитак који припада акционарима  32.770  8.114 
Пондерисани просечни број обичних акција у оптицају (у 000)  6.372  7.339 
Основна зарада по акцији (РСД по акцији)  5  1 
 

30. Дивиденде по акцији  
 
Друштво није вршило исплату дивиденде у 2014. години. 
 

31. Потенцијалне обавезе  
 
Друштво нема потенцијалне обавезе нити очекује се да ће услед евентуалних потенцијалних 
обавеза доћи до материјално значајних финансијских обавеза.  
 

32. Трансакције са повезаним правним лицима 
 
Следеће трансакције су обављене са повезаним правним лицима: 
 
  2014.  2013. 
(а) Набавке услуга   
Набавка услуга закупа:      
-ентитети контролисан од стране руководећег кадра  1.281  1.208 
  1.281  1.208 
 
Услуге се купују од правног лица којим управља кључно руководство Друштва у складу са 
нормалним условима пословања. Трансакције са повезаним правним лицима обављене под истим 
условима као и са странама које нису повезане. Накнада кључног руководећег органа за 2014. 
годину опредељена је у видини три просечне зараде у Републици Србији. 
 
(б) Стања на крају године произашла из набавки услуга 
 
На крају пословне године Друштво нема неизмирена салда са повезаним лицима. Обавезе према 
повезаним правним лицима потичу углавном од услуга закупа и услуга корпоративне агентуре. 
Обавезе не садрже камату. 
 





ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ А.Д. БЕОГРАД 
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1. УВОД 

Пунo пословно име ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, 

БЕОГРАД 

Скраћени назив ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

Седиште Београд 

Адреса Господар Јованова 35 

Правна форма Акционарско друштво 

Матични број 07017944 

ПИБ 101822625 

Претежна делатност 8559 - Остало образовање 

Веб сајт www.isj.rs 

Број акционара  134 

Просечан број запослених  93 

Вредност пословне имовине  102.338 

Напомена: сви подаци су на дан 31.12.2014. године, осим уколико није другачије назначено 

Институт за стране језике (у даљем тексту: Институт) представља најстарију институцију ове врсте у 

Србији, али и у региону. Институт је основан 1952. године, а званично је почео да ради 1953. године под 

називом Институт за фонетику, патологију говора и изучавање страних језика. Своју делатност започео је 

истовремено на неколико локација – у згради Српске академије наука, на Правном факултету, у Железнику, 

на Институту у Винчи и на Очној клиници, да би од 1956. године до данас седиште Института било у 

Господар Јовановој 35. 

Наставу, у почетку искључиво енглеског језика, већ тада је одликовао посебан методолошки приступ уз 

широко коришћење аудиовизуелних средстава у језичким лабораторијама. Разнородне делатности 

Института за фонетику, патологију говора и изучавање страних језика, као и веома различит положај сваке 

од ових делатности на тадашњем тржишту, довели су до издвајања Центра за наставу страних језика у 

посебну установу, која од 01.07.1963. ради под називом Институт за стране језике. 

На почетку рада, Институт се превасходно бавио проблемима методике наставе страних језика, а наставом 

само експериментално. Данас је настава страних језика основна делатност Института.. На жалост, број 

слушалаца стално опада 

Посебно треба издвојити рад на изградњи метода и изради наставних материјала за српски (тада 

српскохрватски) као страни језик. Институт је прва установа у старој Југославији која је понудила течајеве 

српскохрватског језика странцима, а настава се већ више од пола века, континуирано развија и унапређује. 
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2. НАСТУП НА ТРЖИШТУ РОБА И УСЛУГА 

 

2.1.  Структура продајног и  производног асортимана   

Структуру продајног асортимана Института чине највећим делом услуге редовног и интезивног течаја 

енглеског, немачког, француског, шпанског, италијанског, руског и српског језика за странце. Такође, 

Институт у свом продајном асортиману нуди и специјализоване течајеве, течајеве по поруџбинама, као и 

припремне течајеве за полагање испита B2, C1, FCE, CAE, CPE, TOEFL-IBT и  ETSL. 

 

Новина у продајном асортиману са тендецијом све већег развоја јесте едукативни туризам. 

 

2.2. Стратегија наступа на тржишту роба и услуга  

  

Карактеристике тржишта говоре да је високо конкурентан производ услов за успех и да се исти мора 

пласирати уз специфичан маркетиншки приступ, према појединим корисницима или бар према групама 

корисника блиског профила. Друга, изузетно важна карактеристика понуђеног производа/услуге која је 

услов за успех је ниво цене који оправдава квалитет пружене услуге, односно продатог производа. Сагласно 

наведеном, а настављајући тренд протеклих година, Друштво ће приступити јаким маркентишким 

кампањама и тежити да услед тешких економских услова у земљи одржи ниво цене и добро већ познат 

дугогодишњи квалитет.  

Главни задатак маркетинг сектора биће да обезбеди расположивост услуга и производа Института свим 

заинтересованим странама. У том циљу канал дистрибуције биће Интернет, као најмоћнији канал продаје 

који се показао у протеклом периоду, радио - станице и мањим делом прес клипинг тако да целокупно 

тржиште буде покривено. 

 

 

3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Остварени финансијски показатељи Друштва у пословној 2014. и 2013. години дати су у наставку: 

 

        

Биланс успеха   2014 2013 промена 

Пословни приходи   188.347 184.291 1.85% 

Пословни расходи   152.976 168.755 (9.35%) 

Финансијски приходи   1.996 786 153.94% 

Финансијски расходи   293 1.602 (81.76%) 

Остали приходи   1.765 7 25114.29% 

Остали расходи   16 6.097 (99.74%) 

EBITDA   36.835 17.874 105.63% 

EBIT   35.371 16.167 118.80% 

Порез на добит и одложени 

порези 6.053 1.146 428.18% 

Нето добит   32.770 8.114 303.87% 

  Напомена: Подаци су у 000 динара. а за упоредну годину подаци  

  о оствареним  приходима и расходима приказани су ускладу са новим 

контним планом 
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Биланс стања   2014 2013 промена  

Укупна актива   102.338 74.663 37.07% 

Стална имовина   44.760 45.830 (2.33%) 

Обртна имовина   57.578 28.272 103.66% 

Капитал   61.335 49.974 45.58% 

Основни капитал   28.338 28.335 0.01% 

Резерве   3.198 2.060 55.24% 

Нераспоређена добит 34.305 14.558 135.64% 

Сопствене акције 2.441 2.821 (13.47%) 

Обавезе   41.003 32.531 26.04% 

Дугорочна резервисања и 

дугорочне обавезе 8.099 8.097 0.02% 

Краткорочне обавезе 32.904 24.434 34.66% 

Укупна пасива 102.338 74.663 37.07% 

                      Напомена: Подаци су у 000 динара 

 

Финансијски показатељи 

 

Профитабилност   2014 2013 Активност     2014 

ROA     33.97% Коефицијент обрта укупне активе 2.13 

ROE     63.34% Коефицијент обрта сталне имовине 4.16 

Gross profit margin   18.78% 8.74% 

Коефицијент обрта 

залиха   20.68 

Оперативна профитна 

стопа 18.78% 8.74% Коефицијент обрта потраживања 7.36 

Нето профитна стопа   17.40% 4.39%           

                    

Ликвидност   2014 2013 Капитал     2014 2013 

Текући рацио 

ликвидности   1.75 1.16 Однос дуга и капитала   0.67 0.65 

Брзи рацио 

ликвидности   1.50 0.74 Однос дуга и укупне активе 0.40 0.44 

Потраживања/краткорочне 

обавезе 1.07 0.65 

Коефицијент финансијске 

стабилности 1.55 1.27 

Нето обртни капитал (000 

RSD) 24.67 3.84 Однос сталне и обртне имовине 0.78 1.62 

Рацио нето обртног 

капитала 0.24 0.05 Покриће камата   120.72 10.09 

Нето обртни 

капитал/залихе   3.05 0.38 Левериџ     0.00 0.00 

 

Сагледавањем претходно презентованих показатеља може се видети да Друштво располаже ликвидним 

финансијским средствима. Такође.  важна чињеница је и то да је Друштво током целе пословне 2014. године 

своје обавезе измиривало о року доспећа. 
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4. ПОЛОЖАЈ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА И ДИВИДЕНДНА ПОЛИТИКА 

Трговање на Београдској берзи током 2014. године у потпуности оправдава ликвидност акција Друштва што 

је  допринело и променама у власничкој структури која је на дан 31. децембар 2014. године изгледала на 

следећи начин: 

 

Структура власништва  

на дан 31. децембар 2014. године 
Број акција 

Вредност  

капитала 

Акције у власништву физичких лица 3.217 14.363.905 

Акције у власништву правних лица 3.104 13.859.360 

Укупан број емитованих акција 6.321 28.223.265 

 

Редослед првих 10 акционара по броју акција / по броју гласова 

Акционар Број акција % власништва 
% по броју 

гласова 

Инек холдинг д.о.о. Београд 1.803 28,52% 28,52% 

Банака Интеза а.д. Београд (кастоди рачун) 720 11,39% 11,39% 

Институт за стране језике а.д. Београд 561 8,88% - 

Ђерковић Зоран 183 2,90% 2,90% 

Васиљевић Маријана 157 2,48% 2,48% 

Јовановић Саша 157 2,48% 2,48% 

Тривуновић Лука 126 1,99% 1,99% 

Цвејић Марија 118 1,87% 1,87% 

Арсовић Никола 82 1,30% 1,30% 

Љиљана Бабић 73 1,15% 1,15% 

    Друштво није исплаћивало дивиденде у току 2014. године, а у  току 2013. године Друштво је кроз расподелу 

добити за 2012. годину исплатило на име дивиденди 4.648 хиљада динара што представља 540 динара 

дивиденде по акцији нето, односно 621 динар дивиденде по акцији бруто.  

 

Генерално, политка је да се дивиденде не деле, чак и ако би било одређених средстава. Институт нема 

решено питање пословног простора у свом седишту, и све своје капацитете мора да усмери на ситуацију у 

којој би Институт морао да се исели из свог пословног простора (због процеса реституције). 

 

 

5. ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ И ПРОМЕНЕ У 

ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА 

 

Друштво ће у наредном периоду тежити првенствено развоју у оквиру претежне делатности руководећи се  

досадашњом пословном политиком кроз даљу рационализацију трошкова. поспешивање продаје услуга и 

производа и спровођењем само неопходних инвестиција путем којих ће се умањити потенцијални ризици 

пословања.  
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6. РИЗИЦИ 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик 

од промена курсева страних валута. ризик од промене фер вредности каматне стопе. каматни ризик 

готовинског тока. ризик од промене цена. и ризик од промене курсева страних валута). кредитни ризик. 

ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да 

се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско 

пословање Друштва сведу на минимум.  

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним од стране 

Надзорног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и процењује финансијске ризике и 

дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним јединицама Друштва.  

(а) Тржишни ризик 

 

Ризик од промене курсева страних валута 

 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних валута који 

проистиче из пословања са различитим валутама.  

Ризик од промене цена 

 

Друштво није изложено ризику промена власничких хартија од вредности с обзиром да Друштво нема 

улагања класификована у билансу стања као расположива за продају или као финансијска средства по фер 

вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.  

Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у великој мери су 

независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик од промена фер вредности каматне стопе може 

проистицати само из позајмљених средстава.  

(б) Кредитни ризик  

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како би обезбедило 

да се продаја производа обавља купцима који имају одговарајућу кредитну историју. Продаја у промету на 

мало обавља се готовински или путем кредитних/платних картица. Учесници у трансакцији и готовинске 

трансакције су ограничени на финансијске институције високог кредитног рејтинга.  

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код готовине 

и готовинских еквивалената. дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и финансијским 

институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања 

и преузете обавезе.  

 

(ц) Ризик ликвидности 

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и хартија од 

вредности којима се тргује. као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту.  
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д)  Пословни простор 

 

Кључни ризици које Институт чекају јесу ризици везани за пословни простор. Наиме, покренут је процес 

реституције. Ранији власници траже цео пословни простор у Јовановој.  До сада је донесена првостепена 

одлука о враћању дела пословног простора ранијим власцицима (улични део у Јовановој). У току је процес 

доношења одлуке везано за захтев за враћање главне пословне зграде у Јовановој. Обавеза исељења из овог 

простора би нанела ненадокнадиву штету Институту. 

 

Управљање ризиком капитала 

 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 

периоду у предвидљивој будућности. како би акционарима обезбедило повраћај (профит). а осталим 

интересним странама повољности. и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи 

трошкове капитала. 

 

Друштво. као и остала Друштва која послују унутар исте делатности. прати капитал на основу коефицијента 

задужености (gearиng raтиo). Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Друштва и његовог 

укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити (укључујући краткорочне и дугорочне. 

као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се 

добија када се на капитал. исказан у билансу стања. дода нето дуговање. Коефицијент задужености за 2014. 

годину износи 0.02 (у 2013. години  -0,36). 

 

Пораст коефицијента задужености у 2014. години резултирао је првенствено услед повећања кредитних 

обавеза по основу задужења код Банке Интеза а.д. Београд и Аик банке а.д. Београд. 

 

7. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 

Друштво је у складу са Одлуком о поништавању сопствених акција бр. 37/13 од 29. новембра 2013. године 

донете од стране Надзорног одбора Друштва je у фебруару 2014. године поништило 806 комада сопствених 

акција номиналне вредности 3.500.00 динара по једној акцији на терет средстава резерви. Након поништења 

сопствених акција  постојеће акције су замењене емисијом 7.257 обичних акција нове номиналне вредности 

од 3.889.00 динара по једној акцији. Основни капитал Друштва након спроведене промене износи 

28.222.473.00 динара. Извршен је упис промене података у Централни регистар. депо и клиринг хартија од 

вредности. 

Надзорни одбор Друштва је на својој седници од 18. фебруара 2014. године, а на основу Одлуке Скупштине 

акционара број 01-3475 од 26. децембра 2013. године донео одлуку остицању сопствених акција куповином 

од својих акционара под следећим условима: 

 максималан број акција који се стичу је 725 комада акција. односно 9.99035% од укупног броја 

емитованих акција 

 куповна цена акција – 10 хиљада динара по акцији 

 датум отварања понуде: 25. фебруар 2014. године 

 датум затварања понуде: 11. март 2014. године 

На основу наведеног Друштво је стекло 725 комада сопствених акција. Извршен је упис промене података у 

Централни регистар. депо и клиринг хартија од вредности. 

Надзорни одбор Друштва донео је одлуку о поништењу 725 комада сопствених акција номиналне вредности 

3.889,00 динара по једној акцији на терет средстава резерви. Након поништења сопствених акција  постојеће 

акције су замењене емисијом 6.532 комада обичних акција нове номиналне вредности од 4.321,00 динар по 

једној акцији. Основни капитал Друштва након спроведене промене износи 28.224.772,00 динара. Извршен 

је упис промене података у Централни регистар. депо и клиринг хартија од вредности. 
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На основу Понуде за стицање сосптвених акција од свих акционара која је достављена свим акционарима 

друштва и која је трајала у периоду од 25.02-11.03.2014. године, а све сагласно Одлуци Скупштине бр. 01-

1344/10 од 7.5.2014. године и Одлуке Надзорног одбора Друштва бр. 52 од 27.6.2014. године и бр. 53 од 

17.7.2014. године, Друштво је стекло 653 комада сопствених акција односно 9,99694% од укупног броја 

издатих акција. 

Надзорни одбор Друштва донео је Одлуку о поништавању 211 комада сопствених акција номиналне 

вредности 4.321 динар по једној акцији на терет средстава резерви. Након поништења сопствених акција  

постојеће акције су замењене емисијом 6.321 комадом обичних акција нове номиналне вредности од 

4.465,00 динара по једној акцији. Основни капитал Друштва након спроведене промене износи 28.223.265,00 

динара. Извршен је упис промене података у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. 

На основу одлуке Скупштине акционара бр. 01-1344/4 од 7.5.2014. године и Одлуке Надзорног одбора бр. 58 

од 25.11.2014. године, Друштво је стекло 119 комада сопствених акција, односно 8,87518% од укупног броја 

издатих акција, а ради расподеле запосленима у Друштву или повезаном друштву, за награђивање чланова 

извршног и надзорног одбора. 

 

8. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА 

ПОСЛОВНЕ 2014. ГОДИНЕ 

 

Након протека 2014. године нису наступили битни пословни догађаји. 

 

 

9. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

Друштво је у току 2014. године обављало следеће трансакције са повезаним правним лицима: 

  2014.  2013. 

(а) Набавке услуга     

Набавка услуга:      

-ентитет контролисан од стране руководећег кадра  1.281  1.208 

  1.281  1.208 

 

Услуге се купују од правног лица којим управља кључно руководство Друштва у складу са нормалним 

условима пословања. Трансакције са повезаним правним лицима обављене под истим условима као и са 

странама које нису повезане.  

 

Обавезе према повезаним правним лицима потичу углавном од услуга закупа и корпоративне агентуре. 

Обавезе не садрже камату. 

 

 

10. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 

 

Друштво има сопствени истраживачки центар који има следеће задатке:  

 праћење наставе страних језика у циљу њиховог унапређења; 

 проналажење савременијих методолошких поступака за потребе учења страних језика; 

 истраживања у домену адекватних материјала за наставу страних језика уз истовремено активно 

организовање језичких радионица ѕа професоре Друштва и остале сараднике којикористе методе 

Института; 

 истраживање у домену развоја примењене лингвистике; 
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14'toerumoj o noc.'to6utb.t' ttt 2014. ioduH.t:, l,lucmum)tm ta cmpoue jetuxe u.d. Eeozpad

flyHo noc.noaHo uMe 14HCTI4TYT 3A CTPAHE JE3LlKE AKUI4OHAPCKO APYIXTBO,
EEOTPAA

CKpaheHn Ha:lre T{HCTT{TYT 3A CTPAHE JE3},IKE

Ceanurre 6eorpaa
Aaneca I--ocnolatr JoeaHoea l5
flDaaua donma A xt lttouaDr: t<r-r -11)y LurBo

Marilquil 6ooi 010 t7914
nil6 I 0 r 8tt625
flperexua ae"rrarHocr 8559 - Ocra,ro o6oalosalbe
BeO cair www.lst.rs
Epoi :rtculrouarra I )+
fl poceqau 6poi ra noc,reuux 9:l

Bpennocr nocr,roBHe uMoBlrHe r 02.33 8

l" ) BOA

Hono.rreuct.ct;Lrnodttluc!udOuu3l 122011..'ttduutt,t).'Lt.\,t"\.'Ko.luKonu.je0py:atufeHa'JHaqeHo

14HcrNryr'3a crpaHe je:uxe (y ra,,LeN'r reKcry: [.lHcrriryr) npe.lcrae,ua uajcrapnjy uHcrraryur.rjy oBe Bpcre y

Cp6raju. anr4 ri y pernoHy. l4ucruryr je ocHoeaH 1952. ro,luue, a 3BaHHqHo je noueo La paly 1953. ro,qr.rue noA

Ha3HBoM [4Hcruryr 3a (boHeruKy, naro,rorujy roBopa 14 H3yLraBalbe crpaHrix je:ur<a. Ceojy aenaruocr ranoueo je
r4oroBpevleHo Ha HeKoJ.lHKo noxauuja - )' 3rpaail Cpncxe ar<aaerrruje HayKa, Ha Ilparuon,t (larynrery, y Xeneanurcy,

na l4r-rcrur;-r1,y BuH.lr u ua OvHoj K.qxll4uH, aa 6u o,q 1956. roaune ro aaHac ceraure l4Hcruryra 6ra,ro y

focnoaap JoeaHoeo.j 35.

Hacrasv. v n()rrerKv ur'K-frr\ ruurL) cllr.rccl\()l' .ieruxa. neh 'rala .je o,1,ruxoeao noce6aH MeroAorotuKl.i nphcryn y3

r.ur.lpoKo xoprruherue ayrr.loBl.rs)'e,rrrrx cpetclaBa v je.lr.r,rxrrv,ra6oparopujaua. Pa:nopo.lne AeJ.rarHoeru

hucruryra la d)oHeruriy. nar-o,rornjy roBopa !i r.r3vLiaBaFbe crpaHHx je:nr<a, Kao H BeoMa pa3nHqHr no,roNaj caaxe

o! oBnx,te,.larHocrn Ha ranalurseM Tpx{l4urry, fuBe,,rH c1 .rc, u'raeajarsa l-leurpa 3a HacraBy crpaHHx je:arca y

noce6uy ycraHoBy. r<oja oa 01.07.1963. pa,uu noA Ha'lhBoM 14ncrury'r 3a crpaHe je:nxe.

Ha nouerry paaa, 14ucrraryr ce npeBacxoauo 6aer1o npoS,reivuma l4eroanKe HacraBe crpaHfix je:uxa, a HacraBoM

caNlo eKCnepnMeHTaJrHo. Aauac.je Hac'raBa crpaHu\ _je;rrxli ocHosHa -leJrarHocr 14Hcruryra.. Ha >ra,roc'r,6poj

crr vut aJ,taua cTaI Ho o na-f a

floceOuo rpe6a n:aeojHTH par Ha H3rpa,xlbrl N4erona h A3pal,tl HacraBHHx ma, epujala :a cpncru (raaa
spncKoxpBarcxu) rao crpaHH je:ux. 14Hcrrryrje npea ycraHoBa y crapoj Jyrocraaujr.r rcojaje noHy.auna reuajeee
cpncKoxpBarcxorje:raxa LrrpaHuuMa, a HacraBa ce eeh eHLue on rlona BeKa, KoHTHHyrzpano pa:nuja u ynanpelyje.
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2, HACTYfl HA TPXI,ItlITY POEA 14 YCJ'IYrA

2.1 . Crpyxrypa npolajnor H nporl:tBonHor acropr-r.l\4aHa

Crpyrcrypy npona.iHol- acoprtrMaHa [4nc-rnryra
eHr,lecKof, HeN,laqKor, $parruyu<or, unaHCKor,
14Hcrrryr ) uBoM npora.iHon,r auopruMaHy Hy-tl
npilnpeMHe reuajeoe 3a noJrarar-be ucnura B2, C I

tlono.tteua lIoOcttlu c.t ). 000

o ocm6Opault.it tlpLt.to()Lt,t,tu

K O t I tl1 t-l I l-\,1 l'1.'l Ll t t ( ) t.l

xe a,d, Eeoepad

urue r.rajeehuM reJ.loM yc,ryre peaoBHor H HHTe3r.rBHor reqaja
ura,rnjaHcxor, pycKor u cpncror je:rzrca 3a crpaHue. Taxofe,
rr cneur.rja,ru:oeaue reuajeae, reuajeee no nopyu6uHaMa, Kao H

FCE, CAE, CPE, TOEFL.IBT u ETSL.

drlrrultct. Lt iu ,\ nopeOH"y ,-o)LtH.t nodatlu
u l,LtcxoOu.itct npilKLttctHtt c) ycK.,tct)),cq Ho6u.\t

2.2

HoeuHa y npoxajHoM acoprl4NraHy ca reHaeuujoM cse eeher pa:aoja jecre eAyKarHBHr.r rypti3aM.

Crparernia liacrvna ua rpii\uulr,\' po6a u ,r. clvrl

KaparrepucruKe rpxr.lujta r'oBope ra je Bl.rcoKo KoHKypeHTaH npon.lBo,rl yc,.roB 3a ycnex H aa ce xcrr4 Mopa
fl,'IacnparH y: cneuu(tr.'ruaH MapKerHHtuKH npl4cryn. npeMa nojearzuuu l(opl4cHHuHMa n,rra 6ap [peMa r-pynaMa
Kopr4cHuKa 6,rucror nporpuna. ,llpyra, l.r3y3erHo Ba)KHa KapaKrepucrrKa nouyfeuon npou3Boaa/ycnyre xoja je
ycnoB 3a ycnexje HHBo ueHc r<ojrr onpaalaBa KBarHrer npyxeHe ycnyre, oAHocHo npoaaroF npoil3Bora. cauacso
HaBeaeHoNl. a HacraBJ'bajyhn rpena nporeKrrr.\ rorxHHa. [pyLureo he nprzcrynrtru jaxrru MapKeHTur.lrKr4M

KaN,lnalbaMa H TexHTl4 na ycneA TeuKl.lx eKoHor\4cKux ycnoBa.y 3eMJ'bt4 oApxt4 HHB0 ueHe fi no6po Beh no3Har
ayrot otrlt urlb14 KBa.t Ilt'e1 .

faaeHu 3a,ilaraK MapxeruHr ceKTopa 6uhe aa <l6e']6e,1ri pacnoJ,ro)KllBocr ycayra h npon3BoAa 14ucruryra cenu
3aHHrepecoBaHHM crpaHaMa. Y 'ron uurby KaHaJr aucrpu6yuuje 6r.rhe 14Hrepner, Kao najuohHr.rjra xaua,r npoAaje
KojH ce noKa3ao y nporeKJroM flepHoay, pa,luo - craHHue ]j N{a$aM aenoM npec Krunr4Hr raKo Aa uenoKynHo
rp)Kr..ture 6yre noxpuneuo.

3. OC]TBAPEHI{ OI,IHAHCI,IJCKI,I NOKA3ATEJb'I

Oc'rnapeHu rlunaHr,:ujcxri noKa3areJ'bri l]pyLursa y noc,roaucrj 20l4. u 20 lJ. roaranu aarr4 cy y HacraBKy:

Eu.'tuuc ycne-\o 20t4 20t3 rrpoMeHa
I I <lc.l tr o r t tt n tt tt.\ rtdt t I88.:147 184.29t l.85Yo
I I oc:.' t ot; u u pu cx o () u t -52.976 168.755 (9.35o/o\

Olrr-riHcrr jexrr nplr.\of u | .996 786 153.940/o
(Duuauclt icrn pacxonLl 293 1.602 (8t.76%)
Ocra,rn npHxo.qu t.765 7 25 I 14 .29o/o

Ocra,rn llac\oal t6 6.097 (e9.74%)
EBITDA 36.835 t7.874 105.630

EBIT 35.37r 16.167 I 18.80%
Ioper ira ao6ur r.r o.q,roxeHr.r
nope3u 6.0s3 t.146 128.18%
tlcmo r)oOtrnt 32.770 8.1 l4 303.87%

4



Htoerumttj o tloc.tt()6ab! ru 2014, ?oduH.lt, Llucmum-ymta cmpuue jetuKe a.d,Eeozpad

6u.,tettc crltilrbu 20 r{ 20r3 n poMeHa

!'xynutt at^tnu(t(1 102.1:t8 7 4 .663 37.07o/o

Cra.lsa HNroBHra 44 .7 60 45.830 2.33o/o)

O6rrrua HN{0Bi4Ha 57.578 28.2"72 103.660/o

Kanumat 61.335 49.9^74 45.58%

Ocnoglll.r KarlHTrLr] 2 8.3 38 28.3 35 0.01o/o

l'e rencc 198 2.060 55.24o/o

I lenucnoochcr tr .:116u r 4 i05 t4.558 135.640/o

Corrcllcrie rtrrtuit 2.,1;l 1 2.82t t3.A'lyo\

OSouete 1l ,001 32.53l 26.04%

f.{yroporrra pe3cpB}1caH,a ri

-tvroooLrlre o6ale le 8.099 8.097 0.02o/n

l{natKuoo,{ue 06aBe re 32.904 24.434 34.66%

\.''xt nntt nttc ttcct t02 i8 7 4.663, 37 .070/o

Heno:t<tuct. ll odctrlu c'l' .t' 000 ()utopo

@ tt uctttcttj c x tt tr( )K.r Jtr nrt'. r, rt

Car,reaasaH,eNr fiperxo/-tHo upe3eHTc)BaHlrx noxa3ilreJba MolKe ce BHrerH na ApyrilTBo pacnona)Ke flHKBHAHIIM

SnHaucnjcxrrn,t opencrB14Ma. Taxofe. Ba)KHa qulbcHr.rua je t,l To.qa je flpyureo roKoM uere noeloBHe 20 14. roar.tre

cBoje o6aBe3e H3N,lr.rpr4Bano o poKy ,locneha.

ITnothu muiut nocrn 2014 20t3 Axmuouocm 2014
ROA 33.97% Koedrzuu EHT O6PTA YKVNHE AKTI4BC 2.13

ROE 63.340/o Koedr.ruu EHT O6DTA CTAflHE I4MOBHHE 4.16

Cross profit nrargin 18.78% 8.74%
Koe$uurajeur o6pra
3ant{xa 20.68

Oneparusua npor|lul Ha

cTona 18.78% 8 .7 4oio Koed.ruuuieu'r o6Dra nornaNueatta 1.36

Hero npocpnrHa crona r7.10% 4 .190,o

Jluxcuduocm 201 4 201 3 Kqnumol 20t4 201 3
Ter<yhu pauno

J,I14 KBI4AHOt]Th 1.7s I t6 OaHoc Ayra ta Kanurara 0.67 0.65
Ep:u pauro
,,I 14 KB},I,!I HOCTI,I l.s0 o.71 Orrroc.lvra 14 vKVnHe aKTuBe 0.40 0.44
[lorpax u aa rsi]i'Kpir rK() ll() rr i{e

o6aBe3e I .07 0.6s
Koe(ru Lru.jcHr rf u Haucujc,xe
crTa6H,.r Hocrr.r r.55 t.27

Hero o6prHn xannra,r (000
RSD) t4.o / 3 .84 OAuoc craaue u 06prHe HMoBhHe 0.78 t.62
Pauuo Hero o6prHor
KANHTA.IIA 0.24 0.0-s floxpufie KaMara 120.72 10.09
Hero o6prurz
Kan r4Tail/3a-[ il-xe 1 0.5 0 .18 ,rleeepHu 0.00 0.00



4. IIOJ'IOXAJ HA TPXT,IUITY KANI4TAJTA 14 AI4BI4AEHAHA NOJII4TI,{KA

Tproname ua Eeor-paacxoj 5ep:ri roxou 2014. roauue y nornyHocru onpaB.(aBa rHKBHnHocr axuraja {pyrurBa uro
je ronpuue,ro H npoMeHaua ) B.rrcHrqxoj urpvrrypu xoja .je Ha raH 3 l. -leuem6ap 2014. roarzr-re H3rrreaara Ha
c,reaehu HaquH:

Clpyrrrypa Bfl ilcHluurBa
Ha nflH 31. aeueruOap 2014. roarlrre

Epoj arcuuja
Bpeluocr
KAnUTaJ.la

Arcuuie y B,.laaH14iurBy du.;uqxlrx .rruua 3.217 r4.363.905

Axuuie y BracHHrurBy npaBHux J'tr.tua 3.104 I 3.859.360

Yrvnau 6poi eurrlroeauux aruuia 6.321 28.223.26s

lrro1'1e^r rrprrrx l0 aNuilor.t:lpa rro 6po.jy axqula / no 6poiv r,racoBa

Ar<rluouap tipoj axuuja 7o sflaCHuulrsa 7o no 6pojy
fJIACOBA

[4Hex xo,rau ur .1,0.o. 6eorltaA I 80'l 28,520/o 28,520/0

EaHara 14u're:a a.a. Iieorpaa (racroarl paqyH) 720 1.39% 11,39%

[,1nc-rr.rr1,r Ja crpaHe ie lrrxe a.-t. 6eorpaa -s6 t 8.88%

TlepKoer{h.loparr r 8.1 2.90% 2,90%

BacHrue'sHh Mapniaua 157 2.48% 2,48%

ioeauoeuh Caua t57 2,48% 2,48%

TplreyHoaulr ,tly na t26 1.99o/n 1s9%

Ueeilalr l\lapuia il8 t,87% t.87%
Apuoeuh Hrrriu,ra 82 l,30ozo 1.30%

Jlu,,uaHa 6a5rrh 73 I .l 5o/o t,t5%

n,pyurao Hnje ucn,rahutsaro trlBnaeH,le y roKy 20 14. roauue. a y roKy 2013. roar.tre Apyrurao je Kpo3 pacnoAeJry

noourh za 2012. roanHy rlcnrarriro Ha HMe nuB["reHrr1 4.648 xm,uaaa ,qHHapa uro npeacrae:ua 540 rlnHapa
rr4BuneH,le no arurrju Hero. o.qHocHo 62 I luuap ruBn.ncH^Te no axurrju 6pyro.

I-euepruruo. norilTKa.jc la cc .fuBilleHlc He tejte. rlal( lr ano 6u 6r,r,ro o.lpeheHux cpeAcraBa. 14ucruryr neua
peueHt:l nfiTalbe noC,'loBHOr llpoclopa _v cBOl\l ceittlurr\. lr cBe e aojc' rranaUuTeTe Mopa Aa yCN4eph ua curyaUrjy y
roioj 6ri hncrttryr r\{opao ra ce rcL'.qu lr'} cBor nocJ,roBHor npocropa (:6or npoueca pecrnryuuje).

5. ONUC OTIEKI,{BAHOI' PA3BOJA APYIITBA Y HAPEAHOM NEPfiOAY I,T NPON,IEHE Y
nocitoBH r,t M I oit r4TI,r KAMA Apy TXTBA

lpyurao he v HapeauoNt neprrot)'Te)r{r1Tu npBeHcrBeHC) pa:aojy y oKBHpy npere)r(He le,rarHocru pl,rioaoAehu ce

Aoca,XauFboNl IlOCrloBHOlvl lloiltl'rHKoN{ KpO3 il&rb) priur4()Harru3aurriy rpourxoea. n0cneluHBal+,e npuJilic. ycnyru LI

npol'l3Bona tt cnp0eOle*e\4 caNto Heonxo.lllil-\ ttueecruLlt.'r.ia nyrem rojr.rx he ce yuargurg noreHult.lirjllt pl43t4tllz

noc,Iotsalsa.
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6. Ptr3t,t utl

Iloc,rosalbe flpyLutsa je lt,roxetio pa:J'rHrurrl4Nl rfuHaHcujcnui\r pl13uur.1Ma: rpxrllrHs pn:ux (xcrjr.r o6,txaara puenx
or npoMeHa KypceBa cTpaHil.\ Banyra. pr'r'luK o-1 npoMeHe Qep epeauocrH KaMarHe crofle. Kar\,ra.tu14 pu3lzK
roroBI4HQKor roKa. pH3r'tN oa npoi\4eHe ueHa. n p,.r3uK on npoMeHe KypceBa crpaHrlx eaayra). KpenlrrHr,t px3rrK.
p143uK nllKBll4HocT14 t'l pr'l311K ToKoBa roroBHHe. Ynpae,,tan,e pH3HuHMa y fipyLursy je ycn,Iepeuo ua Hacrojarue ga
ce y cHTyaLllr.fu Henpetar.rlrlBocrH rlluuancujoru\ rplr{llrut.a norcHuuja,rsr He[arHBH14 yrnuljrr ua <fnHaucrzjcxo
nocJ,roBarle Apyurraa cBery Ha NrhHrlMyM.

Ynpasruarue pH3tlunMa o6aB-,r,a tlrttuaricu-jcxa c.ly;x6a Apl,Luraa v cKnaay ca flom4Tr{KaMa oro6perliv or crpaHe
Ha.uropHor o,16opa. OtruaHct.t.jcxa c:,ry;xOa .Ilpyrursa N.leHrnrpur<yje u npouersyje (lruauur.iuric p13hKe 14

ae$uuuLre HaquHe 3aurl4re oa prl3nria recHo capaf;yjyhn ca nocloaHr.rrv je4unr.rqaua npyurea.

( ct ) Tp xt' u t.u n u p ul u K

Pulux od npo.\ieHc K")/pcc6ct LttllpLtuu.{ 6ct.ttvt11ct

lpyureo nocryie v vef,v'uapoaIluNr oKBrlpllN,la rr lrlroxcrro.je pn'laxy npoMeHa Kypca crpaHrrx na,ryra xoju
npoucTfl qe H3 nocro Bill-ba ca pa3I ll rt llTH rlt Bar) Ta i\l a.

Pt;ttx rlc) t'tpo.veHe tleHct

flpyLlrao utr-je u:,roxetio prt3riKv npoN{eHa BracHHqKrrx xapruja on BpeaHocrn c o6ruponr na /1pyu]rBo HeMa
yrafaFba x,rau.rrlnxoaaHa y 6u,ranc1,cTa$a Kac) pACf|r'J']o)KHB0 30 npoeajy ur.lH Kao $uuaHcl.tjcxa cpeAc.rBa no Qep
BpenHocrr4 .illju tre e$exru npoMeHa 1, $ep apeaHocrn ucxa:tyjv y 6rz,rar-rcy ycnexa.

I'ontot;ttucxtr moK Lt pLt Jltt; or) nlttt:tettc (tc1t r;per)rtot.nttt tiLt.ilQtntlc L,ntone

Eyayhn -:a ApyurBo Heva ;Haua.iu)'Kar\,laroHocH) 14r\,roBrJHy, npHxo.x 14 HoBqaHfi ToKoBr4 y nerrr.rxoj Mepfi cy
He3aBHqHIl on nPoMeHa rpxHLxHHX KaN'larHux crona. Putux o.q flpoMeHa Qep epeauocrr4 KaMarHe croire Moxe
nporlcruuarh caMo H3 no3ajM,'beHHx cpeacraBa.

(6) Kpedumnu pu3uR

ApyLurao Hel'ta:uaua.f ue KOHuclrrpartnje xpctr,rruor llr13ilKa. Apyrureo uua vrapleua npaBHna xaxo 5n o6e.r6e.4ra,ro

ea ce npolaja nponlBoia o6as.na Nynulr\ra r<oju rruaj"v oerosapajyhy KpelnrHy ucroprjy, flpolirja ),npuMery Ha
Ma,ro o6ae,,La ce roroBnt-tctil.t l,tru nvreM KIlerHtl.trr\ n,rarllt\ KaprHua, Vqecuuun y rpaucarcuujl tr l.oroBl4HcKe
r paHcaxun.je c) of pilHilqeHrr ul tprHlHil.t.ie xe uur; r rrr.r x11jr, Bt4coKor KpenhTHof pej runra.

o6e:6el1erue o,q Kpe.qHTHor pr4rll4Ka ycnocraBr'l,eHo je Ha ur.reoy fipyurrBa. KpeaurHu pH3r4K Hacraje: Kor roroBr4He
fl roroBl'IHcKIlx eKBhBafleHara. AepltBaTHHx $uHaucujcxH\ 14HcrpyMeHa'r'a u leno3ura y oaHxanaa u {lluancujcxrura
14HCrt4Tyuu.jaMa: il3 H3no)tieHOcrll pl't3uKy y rproB14Hri Ha Be,,U.tKo H Ma,ro, yr<nyvyjyhu ueuanlaheua norpax(hBalba
fi npey3ere o6asere.

(tl Pu tu x . t u x(tu du ocnru

Onpe:Ho ynpaBJ,babe pu3riKotvt nuKBi4At-rocrn noApa3)/MeBa oApxaBabe AoBoJ,bHot- l43Hoca roroBl4He n xaprraja oA
BpeaHocrl4 no.inrrla ce rpryje. Kao rt o6e36eferue aaerearHilx l43Bopa Qranaucuparua npeKo o4roeapa.lyher H3Hoca
Kpe!:lllTHr.tx o6aBe3a u moryliuocr.&a ce h3paBHa no:uuraja Ha TpxHrury.
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14tcerumtrj o noc.'u)6iltb.t'tu 2014, io)uu.1', 14ucmum),m zo cmpoue.jetuxe a.d, Seozpod

a) floc,rosHu npocrop

K,bv'lHl'l pH314ul4 noje 14ucruryr vexajy jecy pn:lHuu Be3aHli 3a nocfloBHr4 flpocrop. Hauue, noKpeHyr.je npouec
pecTlaryuuje. Pannjn B,'racHuur{ rpa)Ke ueo noc,,roBHH npocrop y JonaHonoj. [o caaa je AoHeceua npBocreneHa
olnyKa o Bpahalby.qera roc,toBHor ilpocropa paurr.ir'rrv BracuhuilMa (ynnuHr.r Aeo y JoBaHoaoj). Y roxy je npoqec
,1oHouersa oanyKe Be3aHo 3a laxreB 3a Bpaha$e r,'laBHe nocjroBHe 3rpare y Josaxoeoj. O6asesa HCe,rberl,a lr3 oBor
npocropa 6H uaue,ra HeHa.1oKlra.111B)' rurcTy [4ucrrDl'ry.

Y ttp o ttt,u toe p u J lt K().tt t;u tl u ntil-:t fi

IJr,,u ynpae,'ualba Kanilralour je ta flpyLureo
nepuo^ny y nperBHil.rbusoj 51'.lyhuocrfl. KaKo

HHTepecHHi\r JTpSHlt\40 nOBu,'bHOCt tr. u la 6rr

Tporxr(oBe Kan!{Tana.

3a,tplrl1 cnoco6Hocr aa HacraBH aa nocnyje y HeorpaHuqeHoM

6ri axuuoHapnnra o6e:6elra,ro noepahaj (nporfrirr). a ocraJruM
oq)'Ba,lo onTr4ManHy cTpyKTypy KanHTaJra ca ut4JreM Aa cMarblr

lpyrurao. Kao u ocr&ra Apyurraa xo.ia nocrl'j1'vuyrap Hcre renarHocr'fi. nparr4 KanHrar Ha ocHoB)/ r(oedlrrurrjegra
3alry)KeHocrll (gearr.rng raruo), Oua.i r<or-tlluurijen-r ce n3partyHaBa u3 oaHoca Hero ayroBarba Apyu"rBa 14 H,eroBor
yr(ynHor KantlrtLla. [-lero ayroeaH,e ce eo6r.rja KaIa ce )/KyrrHh Kpelurh (yxnyvyjyhn Kparr(opoqHe ri AyropoqHe.
Kao ulro .ie npuxa:aHo i' 6il,raucy qraLba) yMarbe 3a roroBl.iHy H roroBr4HcKe eKBHBaneHTe. Yxynuu Kanr4Tar ce
a<r5nja Kaxa ce Ha Kanl.rriLn. HcKa3aH y 6lrflaHcy craH,a. roaa Hero ryroBalbe. Koe$uunjeHT 3aAy)KeHoclu n2014.
rorr4Hy 143Hou4 0.02 (1,20I3. ro,ruHn -0,36).

[lopacr xoeQuunieHra 3aayx(eHocru y 2014. roar.ruu pe3y,rrnpao je npeerlcreeHo ycneA noeehar-ba KpeAfirHr4x

o6aeera no ocl-roBy 3ar)'TKeFbil xor 6auxe l,lulera 3.1. 6eorpaa ri Aux 6auxe a.a. 6eorpaa.

7. OTK)ltIJbEHE COtI(]TBEHE AKUUJE

ApyLureo je y cxnaay ca O.nnyKor{ o noHr,nrlraBaFb) concrBeHrrx anurrja 6p.37113 oa 29. HoeeN46pa20l3. roluHe
AoHere c),1 crpaHe Ha4:crpHor c),c6opa n,pvrurea je y rfeopyapy 20 14. no.aHHe noHhr.rlrr.l,,lo 806 rcon,Iaaa concrBeHlrx

arqrja uotlrHanHe BpenHocrrr 1.500.00 nHHapa no.ie:uoj axuu.irr Ha reper cpeacraBa pe3epBu. HaxoH nosurureu,a
concrBeHux arunia rtocro.iehe arirl!1e c]- laNlerleHe e\.il.rcl'tjoN4 7.257 o1rt,tuux aKuHja HoBe HoNil]HarHe BpelHocrl.r

oa i.889.00 rl.lriapa no.jeeHo.j axur,rju. OlroeHrr Kilriularl l{pyLurea HaKoH cnpoBereHe npoNreHe H3Hocu

28.222.47i.00 rHHapa. [4;apu:err je ynnc npo]\reHe nollaraKa y I{enrpanHu perncrap. aeno H KflrrplHr xaprraja o4
BpenHocrrl.

Ha"l:opuu oa6op npyurrBa je Ha ceo.ioj ceauuuu oa 1 8. $e6pyapa 20 [4. roauHe, a Ha ocHoBy Oaayre Cxynrurrrue
aKu,roHapa 6poj 0l-i475 oa 26. reuem6pa 20 13. roaurre -1oHeo oanyKy ocruua$y concrBeH14x arur.rja KynoBrrrroM
oI cBojHx aKuhoHapa nor c;re,Tehan yc,roBHMa:

! N{aKcilN{a,rau 6pc1 axurrja riojrr ce e rnvy je 7l-S xorvala axurija. oaHocHo 9.99035% oI yxynHor 6poja
ct\t il | uB(tHil \ iiliull.J3

r NynotsHa ueHa axrtr.la l0 xrr.rr,a.ta -IIlHapt nr, axurr.irr
. .xaryn orBaparla iloHyitc: 25 $eopyap 2014. roluue
! xaryu 3arBapaba noHVAe: I I. rvapr 2014. roanHe

Ha ocHoey HaBe.leHor-l[pyurreo"je crerro 725 xorrra:a concrBeHHX arruraja. l4lspuren je ynrc npoMeHe noAaraKay
[-ieHrpa'rHrr penicrap. Jeno n r(.qrpuHr xaprrrja or Bp9^1Hocru.

Har:opHrr oe6op n.pyurtBc -1oHco je or,rvxi o noHHLI]Tet-r,y 72-5 xorvraAa concrBeH]rx ar<uu-ia Hoi\nrHarHe Bpe.qHocrr,r

3.889.00,rHHapa no.jeaHu.i irliull.Ir lrii rcllcr ePexcratsa pe3epBrr. l-larou noHuurre16a conqrBeuux axuu.ja nocroj.;iie

axurzje cy 3aMerleHe ervlrct.tiorvr 6.-5i2 xomaaa ofirr.rnrrr lrruu.jl nc,ee lr()r\,rHHarHe BpeaHocrli ot 4.321.00 4unap no
jeaHoj axunju. OcHoeriu Kanrlra.n Ap,vLUL'sa HaKoH cnpoBejleHe npoMeHe,{3HocH 28.224.772,00 jlr,lHapa. l4iapruen
,je ynuc npor\'reHe no,taraKa 1,[,{eHrpa,rHu per}4crap..qeiro H KrrHpHHr xapruja oa BpeAHocrH.



I_-_1.

#Yrygryt:gt"' I st::Xx r* Wwl
Ha ocuosy flouy,re'la cruuaH,e coc[TBeHHx axuuja o.q cBHx aKunoHapa xoja je rocraB,,beHa cBuM aKur4oHapr4Ma

.qpyurBa u xoja.le rpajara y nepuony oa 25.02-11.01.20 14. ronuHe, a qBe carJ.lacHo Oa,ryuu Cxynrurnue 6p.01-
1344/10 o.l 7'-5.20 l:1. roluHe u Olnyxe Haa:opr-ror oe6opa Apyurea 6p.52 op27.6.2014. rolurje u 0p.53 o4
17.7.2014. ro]]nne. ApVurreo.ie c'rex,ro 65i xoila:a concrBeHrrx axqilja onuocuo 9.99694%o oe yriynHor 6poja
u3aarux anur.rja.

Ha.l:opHu oa6op {pyLu'rBa .lonco je Ol,ryry o noHurrraBaruy 2ll KoN4aAa concrBeHr{x axul{a HoMuHaJlHe

Bpe,lHoc'rrt 4.321 lunap no jeluo.j ar<urju Ha reper cpeacraBa pe3epBn. Haxou nosr.rurrelba concrBeuux arquja
nocrojehe axuuje cy laNlgrneHe enrucujov 6..121 rcomaaon 06uquux axuuja HoBe HoMtrHarue Bpenllocrt4 04
4.46,5.00 jltiHapa no^leluoj arur.ju. Oorrosrll Kanr.r'rar,Ilpyurrea HaKoH cnpoBe^qeHe npor\4eHe fi3Hoor 28,21j.265,00
rilHapa. 14lnpuleH-ie ynrlc npot\leHe ltojtaraKa 1'l-lrHrpa.rHrr pcnrurap, -tcno ri HnHpHur xaprnja o.q tspeaHoc.rr4.

Ha ocuosy oa,'r)'Ke Cryni.lruue ilKurloHapa 5p. 0l-l-14.1/;l o.q 7.5.201,4. roauue u Oanyxe Haa:opHor oa6opa 6p" 58
o,r25.ll.20l4.roAirHc,/lpyureojecrer,ro llgrorvaraconcrBeHHxaxuuja,oaHocHoS,ST5 l8%oayxynuor6poja
I43^qarHx axuuja" a pa,ll1 parrnoaene 3anocreHHMa y /]pyurey H,ru noBe3aHoM apyLurBy, aa uarpallr..realbe rtraHoBa

143BpulHUr h Han3opHor otdopa.

8. IIAJBAIKHHJII IIOC-ilOBt{il AO|-AtiAJIt KOJTI Cy HACTynt4JU{ HAKOH tIPOTEKA
I.tOcJ,toBt{E 20 I4. ront{HE

Haxou nporexa?014. rorr.rHe Hric)/ Hacrynl4,ru 6r.rrun noc,,loBHH aoraf aju.

9. H AJ :]H A LI AJ H 14 J I,I N OC].TIO BI,{ CA N OBE]AH 14 M J'I I'T U14 M A

flpyiurao.je ,v roxy 20 I4. rolttne o6as,n a,'lo c,rclehe lpaHcaxrrrr.ie ca noBe3aHHM npaBHHM rtr{ur.r]\4a:

2011. 20r3.

(ct) l laOaaxe t'c'.tt,;tct

Ha6aeKa ycrnyra:
-eHTurer KoHTpor.lHCaH o.q crpaHe pvxoeoaeher r<aapa I.28t

1.281 1.208

Vc,rvre ce KyrtyJy oa fipaBlic)r,rtrua rojuu vnpaB"rba Kr'r,"vrr]ro pyKoBoncrBo fipyLursa y cKraay ca riopNrar,]rlrM
ycnoB14,\4a nociloBat}ii, Tpattcitrtuuje cra noiJelaHl.lr\4 npaBHllNl J,lllul.!vla oOas,Beue noA r{cTHM ycnoBl{Ma Kao u ca
crpaHar\4a rcoje rrucy noBe']aHe.

o6age3e npeMa noBe3aHilM npaBHuN,r Jll.u{uMa noruqy yrnaBHoM o,1 ycJlyra 3aKyna fi KoprroparuBHe areHType.
O6asese He carpxe KaMar).

IO. I,ICTPA}KHBATbE 14 PAIBOJ

Apyureo l.tN4a concrBeHt.t l.rcTpit)Kr.lBarrKx LIL'HTap xcr.ir.r urra clenehe laaarKe:
r npaherse HacraBc crpaHu\.ie;rxa y rll,,r) rblr\oBCrr ynanpellema;
! llpuHa,la;4icbe caBpemcHrjrrr rrcroto,ruuKr\ nocr\naxa l0 norpc6c yqelba crpaHltx jeruxa:
! HCrpaxuBaiba y aoMeHy aneKBarHrx r'rarepr,rja.na 3a HacraBy crpaHux je:uxa y: ,.rcroBper\lcHo aKTHBHo

opraHH3oBal-be.jertl.txti.x pa.[HoH14ua sa npo$ecope flpyLurea 14 ocra-0e capaAHUKe xo.iuxopuc.re Merone
' I'lncrurr ra:

r ticrpa)KHBalbe .v .il()Mcr.t\' 1xt lac,ia nplti\teH,!.lte rl,tHr,elcrl4Ke;



. Urceumfii o nocro6qft.t) !!t 20!4: eoduH.y, lluimum.ym ru cmpaue jetuxe a.d. Eeozprtd

Yaaxaaajyhr.r cneuur!u'tn<tcrli Nlareprter je:nra ra norpe6a [ora3Hura. fipyurrno je acrpaNuaauxu opujeHrucauo
Ha nocneullBarue pa:aoja y Be3u ca u3AaFbrIMa concrBeHHx yu6eHuxe 3a Aeuy. oMnaAHHy 14 oApacne. Ayropr.r
yu6enr.rr<a cy npoSecopu flpyurea. .aoK cy Huaon 'reuajeoa u yu6euuxa ycxrafeut ca 3ajeaulruxuM eBponcKr{M

oKB14poM :a -jeruxe.

Axrusau flpucryn ucrpa]KuBaruy u pasaojy aonpuHeo je aa ce oa crpaHe .{pyurna nopea yu6en}.tKa 3a eHrrrecKrr.

Spanuycxra a HeMaqKH je:nr rarpaae n yu6eur.ruu 3a cpncKr4 je:ax sa crpaHue Ha noqerHoM H cpealr,eM HHBoy, Kao
u raojeeuuun peqHhur4 ESSE i NSSN.

flpyLlrao uir,ra ren,leuujy xa,rber HCrpa)Kl4Bahba u pareoja. a KBa.flurer ce onpaB1aBa 6pojeir,r cnyuaraua.

Y Eeorpaqy, 22. anpwta20l5. roauHe

f,'^'q'r? 'dr

! u*t,tt^It 
t

I*e Hepan r-r u ^lr.rpexTop
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