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               ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ 

                          НИП "ЗРЕЊАНИН" АД

     ЗА      2022. ГОДИНУ

              _____________________________________________________________________

                         Зрењанин, март 2023.



У складу  са  чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала ( "Службени гласник РС" број 

31/2011;  112/2015;  108/2016;  9/2020  I 153/2020)  и  чланом  3.  Правилника  о садржини,

форми  и  начину  објављивања  годишњих,  полугодишњих  и   кварталних   извештаја

јавних друштава ( Службени гласник РС број 14/2012;  5/15; 24/17), НИП "Зрењанин"а.д.

из Зрењанина, МБ: 20054069 објављује:

     ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНУ

              С А Д Р Ж А Ј

1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д. ЗА 2022 ГОДИНУ

  (Биланс стања,  Биланс успеха,  Извештај о осталом резултату, 

  Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, 

  Напомене уз финансијске  извештаје) 

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ( у целини 49 страна)

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

4. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ

    ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА * (Напомена)

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА *( Напомена)



1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д. ЗА 2022. ГОДИНУ

  (Биланс стања,  Биланс успеха,  Извештај о осталом резултату, 

  Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, 

  Напомене уз финансијске  извештаје) 



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 5.493 2.169

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003 10 14

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005 18 10 14

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 5.426 2.118

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 19 1.259 1.304

023 2. Постројења и опрема 0011 19 1.119 814

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013 19 2.634

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015 19 414

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018 57 37



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019 20 20

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 20 37 37

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 21 686 388

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 32.203 32.442

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 375 771

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 22 375 771

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 6.180 5.443

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 23 6.180 5.443

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 1.295 520

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 23 70 21

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 23 713

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047 23 512 499

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048 20.729 20.781

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051 24 12.548 12.548

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056 24 8.181 8.233

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 25 3.406 4.318

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 26 218 609

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 38.382 34.999

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 4.549 10.312

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 27 4.891 4.891

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 28 49 49

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407 27 3.668 2.368

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 3.277 7.740

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 29 768 768

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 29 2.509 6.972

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412

350 1. Губитак ранијих година 0413

351 2. Губитак текуће године 0414

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 12.201 6.788

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416 9.563 6.718

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417 30 9.563 6.718

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420 2.638 70

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424 31 2.638

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 31 70

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 21.632 17.899

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 32 37 79

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 2.476 2.385

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 32 2.476 2.385

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 18.443 14.973



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 33 15.794 12.423

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 33 2.604 2.025

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452 33 45 525

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454 33 676 462

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 38.382 34.999

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 
Bubnjević 
252657

Digitally signed by 
Dalibor Bubnjević 
252657 
Date: 2023.02.24 
10:56:53 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 54.047 57.273

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 51.710 54.710

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 4 51.704 54.705

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007 4 6 5

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008 6 662 576

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 5 1.675 1.987

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 51.330 49.520

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 7-8 1.027 543

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 26.975 25.463

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 9 19.413 17.409

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 9 3.087 2.891

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 9 4.475 5.163

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 10 1.967 291

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 11 17.541 20.728

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 10 1.350 207

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 11 2.470 2.288



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 2.717 7.753

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 128 80

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 12 128 80

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 4

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036 13 4

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037 124 80

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 15 792 710

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 14 1.093 1.297

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 15 2

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 55.268 58.650

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 52.128 50.230

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 29 3.140 8.420

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 3.140 8.420



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 29 734 1.447

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052 29 1

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053 29 103

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055 29 2.509 6.972

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061 17 1

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 
Bubnjević 
252657

Digitally signed by 
Dalibor Bubnjević 
252657 
Date: 2023.02.24 
10:57:47 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001 29 2.509 6.972

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006 27 1.299 2.329

333

3. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2007

б) губици 2008

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Биланс успеха у будућим
периодима

332

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

а) добици 2009

б) губици 2010

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности
које се вреднују по фер вредности кроз остали
укупан резултат

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) ≥ 0

2020 1.299 2.329

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021 + 2022) ≥ 0 2023

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021 - 2022) ≥ 0 2024 1.299 2.329

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2023 - 2024) ≥ 0 2025 1.210 4.643

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 
Bubnjević 
252657

Digitally signed by 
Dalibor Bubnjević 
252657 
Date: 2023.02.24 
10:58:51 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 59.134 61.244

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 57.055 58.948

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003 3

3. Примљене камате из пословних активности 3004 7 9

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 2.072 2.284

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 57.279 53.270

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 20.426 19.201

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 27.953 26.221

4. Плаћене камате у земљи 3010

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 1.926 436

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 6.786 7.208

8. Остали одливи из пословних активности 3014 188 204

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 1.855 7.974

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017 19.661 10.416

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019

3. Остали финансијски пласмани 3020 19.540 10.345

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021 121 71

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 672 317

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025 672 317



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027 18.989 10.099

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 21.756 18.897

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043 19.488 13.417

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045 2.268 5.480

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 21.756 18.897

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 78.795 71.660

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 79.707 72.484

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 912 824

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 4.318 5.142

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 3.406 4.318

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 
Bubnjević 
252657

Digitally signed by 
Dalibor Bubnjević 
252657 
Date: 2023.02.24 
11:13:29 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 4.891 4010 4019 4028 49

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 4.891 4012 4021 4030 49

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 4.891 4014 4023 4032 49

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 4.891 4016 4025 4034 49

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 4.891 4018 4027 4036 49

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 -39 4046 2.707 4055 815 4064

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 4056 4065

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 -39 4048 2.707 4057 815 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 -2.329 4049 5.033 4058 -815 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 -2.368 4050 7.740 4059 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 4060 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 -2.368 4052 7.740 4061 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 -1.300 4053 -4.463 4062 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 -3.668 4054 3.277 4063 4072

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 6.793 4082

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 6.793 4084

4. Нето промене у ____ години 4076 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 10.312 4086

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 10.312 4088

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 4.549 4090

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 
Bubnjević 
252657

Digitally signed by 
Dalibor Bubnjević 
252657 
Date: 2023.02.24 
10:59:41 +01'00'



 

НИП “ЗРEЊAНИН” AД 
(назив правног лица) 

 

ЗРEЊAНИН, Крaљa Петра Првог 2 
(седиште) 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Привредно друштво НИП “ЗРEЊAНИН“ AД  (у даљем тексту: друштво) је 

отворено акционарско друштвo, регистровано после спровођења процеса приватизације под 

пуним пословним именом као:  

Aкционарско друштво за новинско издавачку делатност „Зрењанин“, са седиштем у 

Зрењанину, Краља Петра Првог 2 

 Регистарски број: БД 144459/2007 . 

 Порески идентификациони број (ПИБ): 103926464.. 

            Матични број: 20054069 

 ПДВ брј: 187869594. 

Друштво је основано на основу Одлуке о промени облика организовања, а после 

спроведене приватизације од стране Агенције за приватизацију путем јавне аукције одржане 

20.09.2007.године и на основу тога закљученог уговора о куповини бр.5467/07 дана 

02.10.2007. На основу тога извршена је регистрација друштва у Агенцију за привредне 

регистре дана 12.11.2007. 

На основу одлука донетих на редовној Скупштини акционара одржаној 28.06.2012. 

године, извршено је усаглашавање са законом о привредним друштвима, извршена је измена 

оснивачког акта и усвајање статута, као и промена органа управе.   

            Све ове измене су верификоване и уписане у АПР под бројем БД 90549/12, дана 

10.07.2012. 

            На основу одлука донетих на редовној Скупштини акционара одржаној 27.06.2013. 

године, извршена је промена адресе седишта привредног друштва што је верификовано у 

АПР дана 03.07.2013. године решењем бр.БД 73131/2013. 

            У току 2014. године, извршена је коначно и конверзија уписаног капитала у динарску 

протувредност (што је агенција за привредне регистре требало да уради по аутоматизму, али 

смо им се 26.08.2014. године обратили писмено, јер то још увек није било одрађено.), тако да 

је 03.09.2014. у АПР вредност уписаног и уплаћеног новчаног капитала верификована у 

износу од 3.478.000,00 динара, као и вредност уписаног и нетог неновчаног капитала у 

износу од 1.359.000,00 динара. Такође је дошло до промене законског заступника, што је 

верификовано у АПР  решењем бр. БД 89166/2014. Дана 27.10.2014. 

             У 2015. години завршен је процес куповине по уговору о приватизацији измирењем 

свих обавеза конзорцијума као купца према Агенцији за приватизацију. У вези са тим је 

Агенција издала решење број 10-1054/15-737/о5 од 24.04.2015. године о брисању права 

залоге на акцијама у корист Агенције за приватизацију. 

           Такође је Агенција за приватизацију дана 28.04.2015. године, издала решење бр.10-

1092/15-737/05 о преносу сопствених акција субјекта приватизације НИП „Зрењанин“ АД, на 

купца капитала, односно конзорцијум. 

             На основу ових решења преко изабраног брокера „Интерсити брокер“ АД извршен је 

пренос сопствених акција у централном регистру на власнички рачун конзорцијума 2718 

акција у вредности 1.359.000,00 динара, тако да конзорцијум  од 11.06.2015. на свом 

власничком рачуну има укупно 7.587 акција пом ИСИН бројем: РСНИПЗЕ31452 у укупном 

износу од 3.793.500,00 динара.  



 

              У току 2022. године, одржана је ванредна Скупштина акционара (15.11.2022. године)  

где је верификована промена у власничкој структури конзорцијума због смрти већинског 

власника у конзорцијуму, а на основу Решења о оставинској расправи бр. 2595-2-IV-3/2022 

од 18.07.2022. До промене је дошло и у органу управљања, тј надзорном органу. 

               Извештај  о овим  променама  објављен  је  у  АПР  и  евидентиран  решењем  бр. БД 

102640/ 2022 23.11.22. (записник ванредне скупштине) и   БД 102259/202222.11.2022  ( нови 

чланови надзорног одбора и председни надзорног одбора), као и на порталима Београдске  

берзе и Комисије за хартије од вредности. 

               Решењем Привредног суда у Зрењанину од 13.12.2022. Пословни број З.П.143/2022 . 

окончан је процес идентификације 2 члана конзорцијума који су једини носиоци власништва 

7587 акција са равноправним учешћем  од по 39,213355%  и у току је  упис на Берзи и процес 

раскњижавања на њихове власничке рачуне као физичких лица- акционара.       

            Основни подаци о привредном друштву: 

 Претежна делатност друштва је 05813 издавање новина.  

Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности:  

05811 издавање књига,брошура,музичких књига и других публикација; 

05814 издавање часописа и сличних периодичних издања _; 

07311 остале услуге рекламе и пропаганде; 

92400 делатност новинских агенција; 

 Према критеријумима за разврставање из чл.6.новог Закона о рачуноводству, 

(„Службени гласник РС“ бр. 73/2019) друштво је разврстано у микро правно лице. 

 Просечан број запослених у 2022. год. је 19, што је у односу на 2021. повећан за 1. На 

дан 01.01.2022. стваран број запослених је био 18  на неодређено радно време . Од тога је 

један запослени био квалификовани запослени, по основу чега су се користиле пореске и 

олакшице по основу социјалних диприноса, према важећим законским прописима, а један 

запослени је био ангажован по основу привремених и повремених послова, који је у мају 

запослен на неодређено радно време. У току протеклих година се интезивно ради на обуци и 

припреми  квалитетног кадра за новинара, што је зацртано у плановима привредног друштва 

. Поред тога, у просеку је ангажовано око 10 хонорарних сарадника за извештавање са терена 

или писање колумни, једног новинара на стручном усавршавању, путем програма стручне 

праксе финансираног од стране Националне службе запошљавања и једног на основу 

пројекта „Моја прва плата“. 

            Број акционара уписан у Књизи акционара у централном регистру хартија од 

вредности је непромењен у структури и укупном броју  од  60 са укупно 9674 акција. 

            Напомињемо  да  без  обзира на разврставање према  критеријума из  Закона о 

рачуноводству    према  ФИ за 2021. годину на микро  правно  лице, НИП „Зрењанин“ АД је 

обвезник  ревизије на бази члана 26.Закона о ревизији, („Службени гласник РС“ бр. 73/2019), 

по основу чињенице да је процесом приватизације постало правно лице које јавном понудом 

издаје хартије од вредности са којима се може трговати на организованом тржишту хартија 

од вредности. 

 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

Финансијски извештаји привредног друштва (НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД, из Зрењанина) 

за обрачунски период који се завршава 31.12.2022. године састављени су, по свим 

материјално значајним питањима, у складу са Међународним стандардима финансијског 

извештавања , Закона о рачуноводству, („Службени гласник РС“ бр. 62/2013..73/2019),  

другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним 

рачуноводственим политикама које су утврђене Правилником о рачуноводству и 

Правилником о рачуноводственим политикама. 

У 2021. години, а у складу са Изменама Закона о рачуноводству, извршено је 

усаглашавање интерних аката (Правилника о рачуноводству, Правилника о организацији и 

спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодтсвтвеног стања са стварним 



 

стањем и Правилника о трошковима рекламе и пропаганде) који су усвојени од стране 

Надзорног одбора на седници 13.10.2021. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије 

наведено. 

 

 

3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ  

     Рачуноводствене политике су регулисане правилником урађеним на бази    

Међународних стандарда финансијског извештавања.У складу са тим:   

- нематеријална средства, грађевински објекти и опрема процењују се по 

набавној вредности 

- трошкови поправки и одржавања признају се као расход у периоду у којем су 

настали; 

- Амортизација се врши по пропорционалној методи;  

- Залихе се вреднују по цени коштања; 

- Финансијска средства укључују готовинске и краткорочне депозите, 

потраживања од купаца, остала потраживања, позајмице и остала потраживања 

-  Краткорочна потраживања се мере по  номиналној вредности, а потраживања 

у страној валути,као и стање девизног рачуна се прерачунавају по важећем 

средњем курсу на дан трансакције, односно на дан 31.12.2021.године. 

- Отпис  краткорочних потраживања врши се индиректно на бази утврђивања 

ненеплативости у сваком појединачном случају у року од годину дана за 

доспелост преко 6о дана, или директно на основу валидне документације.  

- Резервисање се врши у складу са МРС-19 уз ограничавајуће факторе пословно-

финансијског окружења у проценама, неизвесности при давању оцена на дан 

биланса, а које се односе на ризик са могућим исходом у материјално 

значајним корекцијама садашње вредности средстава и обавеза у наредној 

финансијској години; 

- ФИ НИП „Зрењанин“ АД за пословну годину завршену на дан 

31.12.2022.,одобрени су за издраду и подношење ревизорском привредном 

друштву на ревизију и даљу обраду, одлуком Надзорног одбора на дан 

17.02.2023. године.     

-                                                      

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 

тржишту 

 

51704 

 

54705 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 

тржишту-зависном/повез. привредном друштву 

  

Приходи од продаје производа и услуга на 

иностраном тржишту 

 

6 

 

5 

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 51710 54710 

 

5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 Остали пословни приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Приходи од премија, субвенција, дотација, 

донација и сл. 

 

1605 

 

1925 

Остали пословни приходи-птт трошков.претплате 30 26 



 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Остали пословни приходи-стари папир 40 36 

Остали пословни приходи- закуп   

УКУПНО 1675 1987 

 

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста 

прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Приходи од активирања или потрошње производа 

и услуга за сопствене потребе 662 

 

576 

УКУПНО 662 576 

 

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

 Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Трошкови режијског материјала 298 254 

Трошкови резервних делова              101 76 

Трошкови отписа ситног инвентара 22 9 

УКУПНО 421 339 

 

8. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Трошкови горива и енергије 606 204 

                                 УКУПНО 606 204 

 

9. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од 

следећих врста трошкова: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 19413 17409 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 

зарада на терет послодавца 

 

3087 

 

2891 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 1931 2187 

Трошкови накнада по уговорима о стручној 

пракси-привремени и повремени послови 

 

             265 

 

649 

Трошкови накнада члановима управног и 

надзорног одбора 

 

 

 

Остали лични расходи и накнаде 2279 2327 

УКУПНО 26975 25463 

 

10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

Трошкови амортизације  друштва састоје се од следећих врста трошкова: 



 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Трошкови амортизације 304 291 

Трошкови амортизацијe-lizing * 1663  

Трошкови резервисања 1350 207 

УКУПНО 3317 498 

* Примена МСФИ-16 лизинг за закуп пословног простора по уг. О закупу са ДДОР Нови Сад 

, филијала Зрењанин. 

 

11. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Трошкови услуга на изради учинака 9588  9017 

Трошкови транспортних услуга 1812 1657 

Трошкови услуга одржавања 514 390 

Трошкови закупнина 216 1931 

Трошкови рекламе и пропаганде 2742 3353 

Остали трошкови производних услуга 2669 4380 

Свега трошкови производних услуга 17541 20728 

Трошкови непроизводних услуга 595 466 

Трошкови репрезентације 575 639 

Трошкови премија осигурања 257 243 

Трошкови платног промета 359 302 

Трошкови чланарина 12 19 

Трошкови пореза 10 10 

Остали нематеријални трошкови 662 609 

Свега нематеријални трошкови 2470 2288 

УКУПНО 20011 23016 

 

12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Приходи од камата од трећих лица 7 9 

Прих од камата од банака 121 71 

Позитивне курсне разлике   

УКУПНО 128 80 

 

13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Расходи камата, (lizing) нег.курсне разлике 4  

УКУПНО 0  

 



 

 

ИЗНОС ФИНАНСИСКОГ РАСХОДА И ПОВЕЋАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАКУПА (конто 4169) 

 

I година   

2021 

II година 

2022 

III година 

2023 

IV година 

2024 свега 

Год.рата 693015,90 1663410,45 1663410,45 970332,76 4990169,56 

Дисконтни фак.  1,0000 0,999000999 0,998002996  

диск.износ 

год.рате  1663410,45 1661748,70 968395,00 4293554,15 

досадашњи 

дисконтовани 

износ обавезе 
(1661748,70+1660088,61+

967814,81)     4289652,12 

Финансијски 

расход      3902,03 
      

 

14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Наплаћена отписана потраживања 825 1024 

 Остали непоменути приходи- 96 96 

Наплата по судким извршењима 124 177 

Наплата по основу признате штете, осигурања 48  

УКУПНО 1093 1297 

 

15. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Губици по основу расходовања и продаје 

нематер. улагања, некретнина, постројења и 

опреме 

 

 

 

 

Расходи по основу директних отписа 

потраживања 

  

Остали непоменути расходи 2  

Обезвређење потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 

 

792 

 

710 

УКУПНО 794 710 

 

16. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

Приходи по основу ефеката промене 

рачун.полит.  и исправке грешака из ран. год 

који нису мат.знач.  

 

Минус: Расходи по основу ефеката промене 

рачуноводствених политика и исправке 

грешака из  ранијих година који нису 

материјално значајни  

 

 

 

 



 

 

2022. 

у 000 дин. 

2021. 

у 000 дин. 

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 0 

 

 

     

 

 

   

17. ЗАРАДА/ГУБИТАК ПО АКЦИЈИ 

-2021.     

          АОП 1055.                         =  6.972.646,69   

   Пондерисани просек обичних акција               9.674                = 720,76 динара 

 

 

-2022. 

          АОП 1055.                                   = 2.509.281,59 

   Пондерисани просек обичних акција               9.674                 = 259,38 динара 

 

 

 

 

 

 

 

18. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

Стање и промене на goodwill-u и нематеријалним улагањима друштва могу се 

приказати на следећи начин: 

 

Концесије, 

патенти, 

лиценце 

и слична 

права 

Остала 

нематеријална 

улагања 

Аванси за 

нематеријалн

а 

улагања 

УКУПНО 
НЕМАТЕР

ИЈАЛНА 

УЛАГАЊА 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ     

Почетно стање - 1. јануар 2022. год. 0 492  492 

Повећања -смањење     

Крајње стање - 31. децембар 2022. год. 0 492  492 

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ      

Почетно стање - 1.јануар 2022 год. 0 478  478 
Исправка грешке и промена рачуноводствене 

политике     

Амортизација 0 4  4 
Ревалоризација – процена по поштеној 

вредности     

Остало 0    

Крајње стање - 31. децембар 2022. год. 0 482  482 

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ  10  10 

31. децембар 2021. год. 0 14  14 

31. децембар 2022. год. 0 10  10 

 

 

 



 

19. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у 

табели у наставку уз напомену да је од укупне набавне вредности средстава које се воде у 

пословним књигама од  9.533.278,86 једна четвртина тј. око 27% у целости отписано, 

углавном канцеларијски намештај, опрема за загревање и вентилацију као и радио и тв 

опрему што чини 2.033.550,14 набавне вредности. 

            Од возног парка привредно друштво поседује возило Фиат 500 Л набавне вредности 

1.557.826,69 и Заставе 10 вредности 1.020.162,30 старости од 9 односно 10 година која су 

такође  амортизована. 

            У  2022. години укупно је уложено у набавку нове опреме 560.311,66 динара и то је 

углавном нова рачунарска опрема, којом је замењена раније отписана, или  застарела, која је 

предата на даље управљање, привредном друштву, овлашћеном за поступанје са опасним 

материјалима. 

           Повећање вредности опреме у 2022. години је условљено и обавезном применом 

MSFI-16 LIZING. , а која произилази из уговора o закупу на три године са ДДОР-Нови Сад. 

            Пре примене овог стандарда, закуп из уговора је евидентиран као трошак закупа, a 

сада се тај део расхода укључује као трошак амортизације од  1.663.410,99 динара. 

               Уплата за три месеца унапред је евидентирана на авансу за некретнине по основу 

закупа у износу од 414.761,77 динара. 

 

 ИЗНОС ВРЕДНОСТИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗГРАДЕ У ЗАКУПУ-МСФИ 16 

      

кур.l.31.12.21.   

117,5821 

Aнекс бр.3 

уговора 

2372/56   

период 

01.08.21.-

31.07.24.   

 

Месечни 

износ закупа   1178,90 еур   

      

 

I година   

2021 

II година 

2022 

III година 

2023 

IV година 

2024 свега 

Год.рата 5897,5 14146,80 14146,80 8252,30 42443,40 

Годишња вредн. 693015,90 1663410,45 1663410,45 970332,76 4990169,56 

Део доспеле 

обавезе 5 мес.     -693015,90 

кур.l.31.12.21.   

117,5821.    za knjiženje 4297153,66 

Дисконтни фак. 1: (1+0.001)n 1: (1+0.001)1 1: (1+0.001)2 1: (1+0.001)3  

(курсна разл.)  01: (1,001) 1: (1,002001) 1: (1.0026017)  

Процена 1% 1,0000000 0,999000999 0,998002996 0,9974050612  

Дисконтни износ 5894,5 14132,67 14118,55 8230,89 42376,61 

Динарска 

вредност. 693015,90 1661748,70 1660088,61 967814,81 4982668,02 

кур.l.31.12.21.   

117,5821      



 

  
НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

 Земљиште 
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 

Остале 

некретнине, 

постројења 

и опрема 

Некретнине, 

постројења и 

опрема 

у припреми 

Аванси за 

некретнине, 

постројења и 

опрему 

Улагања на 

туђим НПО 
УКУПНО 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ         

Почетно стање - 1. јануар. 2022 год.  2.114 6.926     9.040 

Нова улагања  активирање   560  4.297 497  5354 

Отуђења и расходовање,   66     66 

Остало- опрема у припреми         

Крајње стање - 31. децембар 2021. 

год.  2.114 7.420  4.297 497 
 

14.328 

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ        
 

 

Почетно стање - 1.јануар 2020. год.  810 6.112     6922 

Амортизација  45 255  1.663   1963 

Губици због обезвређења                      83  83 

Отуђења и расходовање   66     66 

Остало         

Крајње стање - 31. децембар 2020. 

год.  855 6.301  1.663 83 
 

8.902 
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 

ВРЕДНОСТ       

 

 

31. децембар 2022. год.  1.259 1119  2.634 414  5.426 

31. децембар 2021 год.  1.304 814     2.118 

•  



 

 

 

20. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ  И ОСТАЛИ ПЛАСМАНИ 

 Остали дугорочни финанс пласмани друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 

  21. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

           Одложена пореска средства могу се приказати на следећи начин: 

 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Одложена пореска средства по 

основу резервисања за отпремнине 782 439 

 одложене пореска средства по 

основу обра.порес. амор.   

Одлож.пореске обавезе по 

осн.обрачуна пореске амортизације 96 51 

УКУПНО 686 388 

 

   22.СТАЊЕ ЗАЛИХА 

 

         Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин: 

23. ПОТРАЖИВАЊА  

 

За сва потраживања се у току године врши обавезно усклађивање вуше пута по потреби, а 

обавезно путем препорученог слања обрасца ИОС (извода отворених ставки) са стањем на 

дан 31.10.2022. До краја године је враћено као оверено 97%, (при чему је део неоверен, али је 

плаћено па се сматра да су сагласни са исказаним стањем, што значи да је око 3 % 

неусаглашено . На дан 31.12.2022. укупно исказано потраживање  за 116 купаца је износило 

21.274.938,79 динара. (101 комитента са потраживањима из текуће године у износу  

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Aванси 375 771 

                            УКУПНО 375 771 

  

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Осталидугорочни пласмани 

(конверзија потр.по УППР-Нодулар.)  20  

Остали фин.пласм.(по статим 

прописима за стамб,издв.) и депозит 37 37 

УКУПНО 57 37 

  



 

7.073.249,59 динара, 13 комитента која су утужена у износу 13.684.178,80 и 2 неутуженa због 

компензационог односа, али у вишегодишњој блокади нереализована у износу 517.510,40). 

Од тога је преко 60 и више дана ненаплаћено у износу 16.828.012,88 динара и односи се на 34 

купца тј. 29% од укупног броја дужника при чему треба имати у виду да је ту садржан и 

податак за утужене који чине око 64 %  од укупног потраживања од купаца На дан 

31.12.2022. по попису је било на исправци вредности износ потраживања од 14.348.543,94 

дин. Одлуком о попису дат је налог  за 1 комитента чије дуговање је ненеплаћено преко 60 

дана за исправку вредности у износу од 791.550,00 динара.  

У току 2022. године, наплаћено је  825.519,48 дин. потраживања која су у ранијим годинама 

дата на исправку и расходе пословања., од чега је потраживање од купца Нодулар у износу  

20.120,00 конвертовано у улог по УППР АПР. За утужење у 2023. год. предложена су два 

комитента у укупном износу од 2.087.310,00 динара 

 Стање потраживања друштва на крају 2022, године након спроведених  књижења по одлуци 

о попису обавеза и потраживањам може се приказати на следећи начин уз наглашавање да је 

код потраживања са ознаком *вођен је спор због активираног јемства по тужби П.942/15 са 

Ерсте банком ли је добијена негативна пресуда у погледу спорног активирања  јемства, па   је 

уследила тужба главног дужника Инфо Локал Медиа Гроуп за 1.604.478,12 дин 

 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Потраживања по основу продаје   

Купци у земљи 21275 20617 

Купци у земљи-нефактурис. 45  

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања 

од купаца 15140 15174 

 Свега  6180 5443 

Друга потраживања   

Потраживања -ПДВ претходни порез 13 21 

Потраживања - радници 2  

Потраживања по основу преплаћених 

осталих пореза и доприноса-пдв 512 499 

Потраживања-bolova. 55  

Потраживања од државних органа и 

организација-порез на добит 713  

Потраживања од ИфоЛокал за Ерсте 

банке-јемство* 1.604.478,12   

 Свега  1295 520 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 7475 5963 

 

 

НАПОМЕНЕ ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 

Ред. бр. Назив позиције усаглашавања 
Број купаца са 

салдом 31.12.22 

Вредност у 

хиљадама динара 

1 Купци са салдом 116 21275 

2 Усаглашено 100% 112 20716 

 % усаглашених у односу на укупан број 97%  



 

 % усаглашен. у односу на укупну вредност  97% 

3 Није усаглашено 4 559 

 % неусаглашених у односу на укупан број   3%  

 % неусаглашен. у односу на укупну вредн  3% 

 

 

   24.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 Краткорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Остали краткорочни финансијски 

пласмани-зајам Инфо Локал Медија-

Ступар ДУШАН И 351/17-02.08.17. 12548 12548 

Остали кратк.фин. пласма-АИК банка 8181 8233 

УКУПНО 20729 20781 

 

у вези са потраживањем на износ 12.548.000 дин.  пружамо додатне информација о 

потраживању НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД према др Душану Ступару, обавештавамо Вас о 

следећим чињеничним стањима: 

• Предметно потраживање је дериватно, тј. произишло је из пословног односа НИП 

„ЗРЕЊАНИН“ АД и ДОО „ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРОУП“ НОВИ САД; Уговор о 

зајму (број: 2242-а/2012), а потом и Анекс 1 предметног уговора о зајму (број:36/1, 

датум: 12.03.2013. године), Анекс 2 (број: 121/1, датум: 13.06.2013. године), Анекс 3 

(број: 2, датум: 06.01.2014. године), Анекс 4 (број: 198, датум: 24.12.2014. године) и 

Анекс 5 (број: 40, датум: 31.03.2015. године); 

• ДОО „ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРОУП“ НОВИ САД није измирио у целости обавезу 

према НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД по основу односног уговора о зајму (са припадајућим 

анексима), па је НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД дана 18.01.2016. године поднео тужбу 

Привреном суду у Новом Саду против ДОО „Инфо локал Mедиа Гроуп“ НОВИ САД.  

Привредни суд у Новом Саду донео је дана 04. маја 2016. године пресуду (број: 

П.40/2016) којом је уважен тужбени захтев НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД и наложено је  

ДОО „ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРОУП“ НОВИ САД да НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД на 

име дуга плати износ од 12.548.205,93 динара са законском затезном каматом почев 

од 01.01.2016. године до коначне исплате, као и да тужиоцу плати парничне трошкове 

у износу од 506.011,50 динара; 

Привредни суд у Новом саду је донео Решење о извршењу (број: И 351/17, датум: 

02.08.2017. године) којим  др Душан Ступар преузима обавезу ИНФО ЛOКАЛ 

МЕДИА ГРОУП према НИП АД „Зрењанин“. 

 

• Председник Надзорног одбора донео је одлуку да се може  приступити пребијању 

потраживања (  по судском извршењу , у сагласности са Решењем о оставинској 

расправи за обавезе умрлог др.Душана Ступара 2595-2-IV-3/2022 od 18.11.2022, као и 

по Правоснажној пресуду Привредног суда Зрењанин З.П.142/2022.0ОД 13.12.2022. ) 

и обавеза (по основу доспелих дивиденди) НИП „Зрењанин“ према Душану Ступару, 

односно његовим наследницима према решењу. 

 

 25. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи    

           начин: 

 
31.12.2022. 31.12.2021. 

  



 

у 000 дин у 000 дин 

Текући (пословни) рачуни 3024 3823 

Благајна 262 382 

Девизни рачун 116 109 

Остала новчана средства 4 4 

УКУПНО 3406 4318 

   

  

 26. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

            Стање АВР друштва може се приказати на следећи начин: 

        

27.ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 1.Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин: 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

           2.  Актуарски добици или губици могу се приказати на следећи начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

   

Активна временска разгран.( умањена за  

к.288образложена у тачци.22 напомена) 218 609 

УКУПНО 218 609 

  

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Акцијски капитал 4.837 4.837 

Друштвени капитал   

Остали основни капитал 54 54 

УКУПНО 4891 4891 

  

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Почетно стање 2368 39 

Промене у току године-по основу резервис. 1494 2.679 

Промене за порез на акт.губитак -195 -350 

Укупно промене у току године 1299 2.329 

УКУПНО 3668 2.368 

  



 

    Акционари друштва су: 

 

28.РЕЗЕРВЕ 

 Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

29.НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ  

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење: 

Бруто добит текуће године .....................3.140.478,41 дин. 

Расход за порез на добит по ПБ-1...........-  733.890,00 дин. 

Одложени порески расходи.......................  102.693,18 дин. 

  Нето текући резултат    ........................… 2.509.281,59 дин. 

 

 

 

 

 

 
Врста 

акција  

 

Број 

акција 
% 

учешћа  

 

31.12.22. 

у 000 дин 
% 

учешћа 

31.12.21. 

у 000 дин 

Акционар-конзорцијум Oбичне  7587 78,43 3.794 78,43 3.794 

Акционар-запослени Обичне 853 8,82 426 8,82 426 

Акционар-Инфо Локал Мед. Обичне 1234 12,75 617 12,75 617 

Напомена*забрана 

располагања по пресуди I.IV. 

 

311/17 од 
 

03.03.17  
као сред извршења по I.IV. 

1479/15 од 

03.10.2017. 

УКУПНО  9674 100 4.837 100 4.837 

*уписане залоге првог и виших редова по судској блокади за 1233 акција. 

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Законске резерве 49 49 

УКУПНО 49 49 

  

 у 000 дин. 

Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2022. 7740 

Непокривен губитак ранијих година – 1.1.2022.  

Расподела по одлуци скупштине 15.04.22. 6972 

Покриће губитка ранијих година  

 Дивиденда акционарима 6972 

Остатак  нераспоређене добити после редовне скупш. 

Остатак  непокривеног губитка после редовне скупш. 

768 

0 

Нераспоређена добит текуће године 2509 

Стање на дан 31.12.2022. нераспоређена добит 

 

 

3277 

  



 

 

НАПОМЕНА ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 

       

       

    1. На основу пореског биланса за 2021.годину (обрасца ПБ-1) укупно остварена добит 

текуће године у износу од 8.420.542,85 коригована по прописима о порезу на добит увећана 

је и износи 9.465.421 динара опорезиве добити, па је по основу тога утврђена коначна 

обавеза за добит 2021. године 1.446.813,00, те самим тим што уз покриће одложених 

пореских расхода своди резултат пословања на нето добит у износу 6.972.646,69 дин. 

    Исплата остварене дивиденде,  извршена је за мале акционаре за 2022. годину у бруто 

износу  396.418,78 за 2022. годину и део обавезе према конзорцијуму у износу 1.871.153,77 

дин.  

 

 

30. ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВИСАЊА 

НАПОМЕНА ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 

 

1. С 0бзиром на величину правног лица према броју запослених, имовини и укупном 

приходу, тј. разврставању у мало, а постојању великих тржишних непознаница у 

нашем окружењу, честим изменама законских компоненти, стављањем ван снаге 

одредби колективних уговора, несталност тржишта и сл. сматрамо да би трошкови 

израде прецизних актуерских процена превазишло користи такве информације , па 

смо се определили изради и обелодањивању само потенцијалних обавеза по овом 

основу у складу са МРС-19. 

 

 ПОДАЦИ ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 
                    
ОТПРЕМНИНЕ    

 РЕД.БР..  ОПИС    ИЗНОС 
 1 Обавезе резервисања на дан 31.12.21.    6.718.012,23 
 2 исплаћене обавезе                      

 3 Обавеза резервисања на дан 31.12.22.  9.562.595,21 
 4 Ред.бр.2 + ред.бр.3    9.562.595,21 
 5 Трошкови камата ред.бр.1  x диск.стопа 1,05,0%   335.900,61 
 6 Трошкови услуга текућег рада рб,4 - рб.1 - рб.5   2.508.682,37 
 7 За књижење ред.бр.5  + ред.бр. 6   2.844.582,98 
 ред.број опис       

 1 Обавезе резервисања-пројектована на дан 31.12.22.    4.349.780,00 

 2 исплаћене обавезе          

      

        
 3 Обавеза резервисања-стварна 31.12.2021.   6.718.012,23 
 4 Ред.бр.2 + ред.бр.3    6.718.012,23 
 5 Трошкови камата ред.бр.1  x диск.стопа 1,010%   43.497,80 

 6 Трошкови услуга текућег рада рб,4 - рб.1 - рб.5    
1.501.663,04 

-2368.232,23           

 

                                                              
7 ред.бр.5  + ред.бр. 6    1.545.160,84 

 8. Стварни износ трошка (краj.2022 na 4040)   9.562.595,21 
 9. Актуерски добита/губитак (9.562.595,21     - 5.894.940,83)   3.667.654,38 
 10. Трошкови периода (ред.бр.5 +рбр. 6 + рбр.9)   2.844.582,99 
 

       

 

 

 

 



 

 

 

     ОДЛОЖЕНА ПОРЕРСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 2880-2881-4980 

                                              

2.  ПО ОСНОВУ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ 

 

  ОПИС ИЗНОС     2021 2022 
 Обавеза резервис. на дан 31.12. 
Актуарски губитак          

 6.718.012,23 
2.368.232,23 

  3.832.143,16 
  3.667.654,38 

Трошак резервисања од 1.554.160,93 увећани  за промет на 331 актуарски добици 
и губуци  (194.913,33)  условили су расходе резервисања од  1.350.247,60 
Што значи повећање одложених пореских средстава(83.446,89) за        148.327,24     231.774,13 
Одложено актуатско средство 3.667.654,38 х 15% =550.148,16.(повећање 194.327,24)   550.148,16 
 
СТАЊЕ НА 2881: Почетно стање.................................................................            438.681,72 
(по основу резерв.за отпремнине 2021 =  355.234,83) 
(по основу актуарског средства  2021  =     83.443,89) 
промене у 2022 = на  2881 
(повечање пореских средстава за резерв. за отпремнине                                148.327,24) 
(Актуарско средство- повећање                                                                            194.913,33) 
СТАЊЕ НА 2881 На дан 31.12.2022.......................................................               781.922,29 
СТАЊЕ НА 2880: Почетно стање.................................................................                   0,00 
(по основу резерв.за пореску амортиз. 2021 =                                                               0,00) 
промене у 2022 = на  2880 
(обрачун пореских средстава за пореску амортизацију - укидање                          0,00) 
СТАЊЕ НА 2880 На дан 31.12.2022.......................................................                          0,00 
 

Укупно стање одложених пореских средстава (2880 + 2881)...............            781.922,29 
 

СТАЊЕ НА 722 
промене у 2022 =     на  722 

(по основу исказане повећане обавезе за пореску амортиз)                  45.634,06 

(по основу исказан.пореских средстава за пор. Амортиз.-укидање)       0,00 

( по основу одлож. средстава за резер.отпремнине)                          148.327,24 
На дан 31.12.2022....................................................................................                   102.693,18 
 

СТАЊЕ НА 4980 на дан 01.01.2022. ......................................................                 50.602,69 
промене у 2022 
(по основу исказаног повећања а обавезе за пореску амортиз.)             45.634,06 
СТАЊЕ НА 4980 на дан 31.12.2022.............................. ........................                   96.336,06 
 

Напомена:за уношење у позиције Биланса стања узима се испребијано стање конта 
288(781.922,29) и 498(96.336,06) тј. износ одложеног пореског средства од 685.586,23 дин. 
 

Додатне информације: 

Средњи курс Народне банке Србије на дан 31.12.2022.по курсној лис бр.251 (30.12.22) 

 у износу од 117,3224 

 

31. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

          Дугорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин: 

     
     

         

          

       

        

       

               

 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Дугорочне финансијске обавезе   

Део одл.пореза и доприноса.који доспева у 

2023.години  70 

Дугорочне обавезе-lizing 2638  

УКУПНЕ ДУГОР.ФИНАН.ОБАВЕЗЕ  2638 70 

 



 

 

 

32. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ред. бр. Назив позиције усаглашавања 
Број добављ. са 

салдом 31.12.22 

Вредност у 

хиљадама динара 

1 добављачи са салдом 22 2476 

2 Усаглашено 100% 19 1834 

 % усаглашених у односу на укупан број 86%  

 % усаглашен. у односу на укупну вредност  74% 

3 Није усаглашено 3 642 

 % неусаглашених у односу на укупан број   14%  

 % неусаглашен. у односу на укупну вредн  26% 

 

           На дан 31.12.2022.по попису је стање обавеза према 22 добављачa било 2.475.964,89 

           динара. Обавезе према добављачима су бескаматне  и  са просечним роком доспећа  

           од 15 дo 180 дана.  

           Од укупно исказаних обавеза 83% односно  2.074.723 дин.су  према 12 фирми са 

           компензационим пословима. Мањи део од 949.473 дин., односно 38 %  укупних  

           обавеза  је  према свега 4  добављача који су у вишегодишњој  блокади  па не може 

           да се спроведе  компензација.  То значи  да  се  обавезе  редовно  измирују јер је  

           реални  дуг  на  дан 31.12.2022.  износио  117.932 дин. тј. 5%  према  7  добављача 

           што је плаћено већ током јануара месеца, а 11%  односно 283.040 дин. Су авансне 

           уплате за 3 добављача. 

 

33.    ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА          

         РАЗГРАНИЧЕЊА 

         Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин: 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

  А  Обавезе по основу зарада и накнада   

зарада   

Обавезе за бруто накнаду за боловање -сиз   

Обавезе за дивиденду 15660 11527 

Обавезе за отпремнину   

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Обавезе из пословања   

Примљени аванси, депозити и кауције 37 79 

Добављачи у земљи 2476 2385 

Остале обавезе из пословања   

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 2513 2464 

  



 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Остале обавезе-одлож.порези и доприн.ковид 70 843 

   

Обавезе према физичким лицима за накнаде 

по уговорима 64 53 

 Свега 15794 12423 

Б  Друге обавезе   

Остале обав. за пор. и допр.на нак.по уг.див. 2604 2025 

Обавеза за порез на добит 45 525 

Накнада за учешће у финансир.инвалида   

 Свега 2649 2550 

Ц  Пасивна временска разграничења   

Унапред обрачунати трошкови 212 116 

Обрачунати приходи будућег периода 422 299 

Одложени приходи и примљене донације 42 47 

 Свега 676 462 

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ И ПВР 19.119 15435 

Свега краткорочне обавезе 21.632 17899 

  

         Обавеза за дивиденду исказану на дан 31.12.2022. године износе 15.660 хиљаде динара 

у нето износу и односе се на неисплаћене дивиденде према конзорцијуму за 2016.,2017.и   

2021.  годину  у   укупном  износу  од  13.067  хиљаде  динара, 1.067 Инфо локал медиа,  а  

разлика  од  1.526 хиљаде динара односи се на обавезе за дивиденду према осталим 

акционарима. 

 

         Након спровођења поступка уписа броја акција сваког члана конзорцијума,приступиће 

се пребијању потраживања НИП „Зрењанин“ АД према Душану Ступару иобавезе НИП 

„Зрењанин“ АД према Душану Ступару (напомена бр.24). 

  

 34. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ИЗДАТЕ ГАРАНЦИЈЕ И ДАТА ЈЕМСТВА 
 

         Друштво нема издатих гаранција и датих јемстава тако да по том основу нису вршена 

резервисања. 
 

  35. СУДСКИ СПОРОВИ 
 

         На дан 31.12.2022. године против друштва се не води ни један судски спор. Према изјави 

адвоката, друштво на дан 31.12.2022 године води 13 судска спора пред Привредним судовима у 

Новом Саду и Зрењанину. 
         За сва утужена потраживања извршена је исправка вредности, а процена исхода судских 

спорова је неизвесна. 
 

  36. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 
 

        Након датума биланса стања Друштво није имало других догађаја који би утицали на 

веродостојност података исказаних у финансијским извештајима. 
 

  37. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 



 

        Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената 
 

        Пословање Друштва је изложено различитим  финансијским ризицима: тржишном ризику, 

кредитном ризику и ризику ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и 

превасходно се избегавају умањењем изложености Друштва овим ризицима. 
        Друштво не користи никакве финансијске  инструменте заштите од ефеката финансијских 

ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 

организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

        
        Тржишни ризик 
 

        У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима и у том склопу изложено је 

тржишном ризику који се јавља кроз продају производа, робе и услуга купцима. Задатак управљања 

тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру 

прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
     
         Кредитни ризик 
 

        Друштво је изложено кредитном ризику из разлога што дужници нису у могућности да дуговања 

према Друштву измире у потпуности и на време, што има за резултат финансијски губитак Друштва. 

Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате 

гаранције и јемства трећим лицима. 
       Изложеност Друштва кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца, на 

дан биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене исправке вредности износи: 
                                                                                                                      
                                                                                                                    Хиљаде динара 
                                                                                                              2021                    2022 
 

Бруто купци                                                                                        21.137                 21.275 
 

       Ризик ликвидности 

        
       Руководство Друштва упраља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у 

сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Друштво управља ризиком 

ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних 

токова и одржавањем адекватног односа прилива финансијских средстава и доспећа обавеза. 
 

38.УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

       У поступку  управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување 

могићности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе 

власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство 

Друштва прегледа структуру односа дугова и капитала на годишњој основи. 
        Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као 

однос нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се 

укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте.  

Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето 

задужености. 
             У 2021, години друштво има остатак исказане дугорочне  обавезе у износу 70.238.,49 дин. по 

основу примљене помоћи државе за стање отклањања последица ковид пандемије и по том основу 

одложених пореза и доприноса на зараде за  јануар 2023.год. 
            У току 2022., друштво има исказану дугорочну  обавезу у износу 2.638.219,47 дин. по основу 

MSFI-16 lizinga за закуп. 
 

 39. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 
 



 

       Финасијски  извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начелу узрочности) 

и начелу сталности пословања. 
 

     Према начелу настанка  пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се 

признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). 

Финансијски извештаји састављени на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о 

токовима готовине) пружају информације не само о пословни променама из претходног периода, које 

укључују исплату и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем 

периоду и о ресурсима који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду. 
     
   Финасијски  извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у 

неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности. 
 

40. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

       Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2022.  

са пословно материјално значајним партнерима. 

       У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена материјално значајна 

неусаглашена потраживања и обавезе (детаљни подаци су дати у напоменама бр.23 и 32) . 
 

41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Званични курсеви (средњи курс НБС) страних валута коришћених за прерачунавање у 

динарску противвредност динарских позиција биланса стања су: на дан 31.12.2021. у износу 

од 117,5821 ЕУР(к.листа 253) и 31.12.2022. у износу од 117,3224 ЕУР (к.листа 252). 

 

42. АУТОРИЗАЦИЈА ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

       Финансијски    извештаји     за    годину     која    се   завршила  на  дан 31.12.2022. године 

(укључујући  и  упоредне  податке)  су   одобрени   од  стране   руководства   Друштва  на дан 

17.02.2023. године. 

 

 Законски заступник 

                                                                                       _______________________ 

                                                                                        Далибор Бубњевић Dalibor 
Bubnjević 
252657
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2.ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ (у целини)



DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU 
¨REVIZIJA PLUS-PRO¨, D.O.O. BEOGRAD 
                                                                                         
                        Vojvode Dobrnjca br. 28             
                                                                                                     11000 Beograd             
                            Tel. +381-11 339-0293 
 
 
Skupštini akcionara  Novinskog izdavačkog preduzeća 
 “ Zrenjanin“ a.d., Zrenjanin 
 
 
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Mišljenje 
 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja NIP “Zrenjanin“ a.d., Zrenjanin  (u daljem 

tekstu: Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, bilans uspeha, 

izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila na taj dan, 

kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz finansijske izveštaje. 

 
Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju po svim materijalno značajnim 

aspektima finansijsko stanje NIP “Zrenjanin“ a.d., Zrenjanin  na dan 31. decembra 2022. godine i 

rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa 

Zakonom o računovodstvu i ostalim računovodstvenim propisima u Republici Srbiji i osnovama za 

prezentaciju datim u Napomenama uz priložene finansijske izveštaje. 
 
Osnova za mišljenje 
 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji.  

Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je 

naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na  

Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke 

standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju 

finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa 

ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koji smo pribavili dovoljni i 

adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.  
 
Ključna revizijska pitanja 
 
Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od 

najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u 

kontekstu revizije finansijskih izveštaja u celini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo 

izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.  

 

 Utvrdili smo da nema  ključnih revizijskih pitanja koja treba da se saopšte u našem izveštaju. 

 

 

Ostale informacije sadržane u Godišnjem izveštaju o poslovanju Društva 

  
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu  ostalih  informacija u skladu sa propisima Republike Srbije  . 

Ostale informacije obuhvataju informacije sadržane u Godišnjem izveštaju o poslovanju koji ne 

uklјučuje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima za godinu koja se završava na dan 31. 

decembra 2022. 

  



Izveštaj  nezavisnog  revizora – nastavak 

 

 

Naše mišlјenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije. U vezi sa našom 

revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije, i pri tome 

razmotrimo da li postoji materijalno značajna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja i naših 

saznanja stečenih tokom revizije, ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim.  
  

U vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, sproveli smo postupke propisane Zakonom o 

računovodstvu Republike Srbije. Ti postupci uklјučuju proveru da li je Godišnji izveštaj o poslovanju 

u formalnom smislu sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. 

  

Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, u meri u kojoj smo bili u mogućnosti da ocenimo, 

mišljenja smo da: 

 

� Ostale informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju, su po svim materijalno 

značajnim pitanjima, usklađene sa informacijama prikazanim u finansijskim izveštajima 

Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2022. godine, 

� Priloženi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu je sastavljen u skladu sa Zakonom o 

računovodstvu Republike Srbije. 

 

Na osnovu poznavanja i razumevanja Društva i njegovog okruženja stečenog tokom revizije, naša je 

odgovornost da saopštimo da li ostale informacije u Godišnjem izveštaju o poslovanju sadrže 

materijalno značajne pogrešne navode. Na osnovu postupaka koje smo sproveli, nismo utvrdili 

materijalno značajne pogrešne navode u Godišnjem izveštaju o poslovanju. 

 
Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo  Društva je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja 

u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim propisima koji regulišu finansijsko poslovanje u 

Republici Srbiji i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili 

greške.  
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se 

odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove,  

osim ako rukovodstvo namerava da likvidira   ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu 

mogućnost osim da to uradi.  
 

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja 

Društva. 
 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 
 
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške i izdavanje izveštaja 

revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali 

ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije 

uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu 

usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će 

oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih 

izveštaja.  

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno 

prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi: 



Izveštaj  nezavisnog  revizora – nastavak 
 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 

izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizijskih 

postupaka koji su prikladni za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da 
obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni 

iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato  
što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne popuste, lažno 

predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 
• Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja 

revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o 

efikasnosti sistema interne kontrole Društva. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene 

procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u 

vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti  

Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji  

materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana 

obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da 

modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim 

do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da 

Društvo ,  prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na 

takav način da se postigne fer prezentacija.  

 

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i 

značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo 

identifikovali tokom revizije. 

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim 

etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima 

za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o 

povezanim merama zaštite. 

 

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od 

najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. 

Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno 

obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da 

bude uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće 

nego koristi od takve komunikacije. 

 
Beograd, 22.03.2023.godine 
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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

 
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028)

0002
5.493 2.169

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008)
0003

10 14

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014

2. Концесије, патенти, лиценце, робне

и услужне марке, софтвер и остала

нематеријална имовина

0005 18 10 14

013 3. Гудвил 0006

015 и 016

4. Нематеријална имовина узета у

лизинг и нематеријална имовина у

припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +

0014 + 0015 + 0016)

0009 5.426 2.118

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 19 1.259 1.304

023 2. Постројења и опрема 0011 19 1.119 814

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027

4. Некретнине, постројења и опрема

узети у лизинг и некретнине,

постројења и опрема у припреми

0013 19 2.634

026 и 028

5. Остале некретнине, постројења и

опрема и улагања на туђим

некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део)
6. Аванси за некретнине, постројења и

опрему у земљи
0015

19 414

029 (део)
7. Аванси за некретнине, постројења и

опрему у иностранству
0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА

ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +

0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +

0027)

0018 57 37



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)

1. Учешћа у капиталу правних лица

(осим учешћа у капиталу која се

вреднују методом учешћа)

0019 20 20

040 (део), 041 (део), 042 (део)
2. Учешћа у капиталу која се вреднују

методом учешћа
0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

и дугорочна потраживања од тих лица

у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

и дугорочна потраживања од тих лица

у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део)
5. Дугорочни пласмани (дати кредити и

зајмови) у земљи
0023

045 (део) и 053 (део)
6. Дугорочни пласмани (дати кредити и

зајмови) у иностранству
0024

046

7. Дугорочна финансијска улагања

(хартије од вредности које се вреднују

по амортизованој вредности)

0025

047
8. Откупљене сопствене акције и

откупљени сопствени удели
0026

048, 052, 054, 055 и 056

9. Остали дугорочни финансијски

пласмани и остала дугорочна

потраживања

0027 20 37 37

28 (део), осим 288
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 21 686 388

 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 32.203 32.442

Класа 1, осим групе рачуна 14
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035

+ 0036)
0031

375 771

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0032

11 и 12
2. Недовршена производња и готови

производи
0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у

земљи
0035

22 375 771

151, 153 и 155
5. Плаћени аванси за залихе и услуге у

иностранству
0036

14
II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ

ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА
0037

20

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ

ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042

+ 0043)

0038 6.180 5.443

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 23 6.180 5.443

205
2. Потраживања од купаца у

иностранству
0040



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202
3. Потраживања од матичног, зависних

и осталих повезаних лица у земљи
0041

201 и 203

4. Потраживања од матичног, зависних

и осталих повезаних лица у

иностранству

0042

206
5. Остала потраживања по основу

продаје
0043

21, 22 и 27
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА

ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)
0044

1.295 520

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 23 70 21

223
2. Потраживања за више плаћен порез

на добитак
0046

23 713

224

3. Потраживања по основу

преплаћених осталих пореза и

доприноса

0047 23 512 499

23

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +

0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048 20.729 20.781

230
1. Краткорочни кредити и пласмани -

матично и зависна правна лица
0049

231
2. Краткорочни кредити и пласмани -

остала повезана лица
0050

232, 234 (део)
3. Краткорочни кредити, зајмови и

пласмани у земљи
0051

24 12.548 12.548

233, 234 (део)
4. Краткорочни кредити, зајмови и

пласмани у иностранству
0052

235
5. Хартије од вредности које се

вреднују по амортизованој вредности
0053

236 (део)

6. Финансијска средства која се

вреднују по фер вредности кроз Биланс

успеха

0054

237
7. Откупљене сопствене акције и

откупљени сопствени удели
0055

236 (део), 238 и 239
8. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0056

24 8.181 8.233

24
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ

ЕКВИВАЛЕНТИ
0057

25 3.406 4.318

28 (део), осим 288
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
0058

26 218 609

 

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 38.382 34.999

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 

А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 4.549 10.312

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 27 4.891 4.891

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 28 49 49

330 и потражни салдо рачуна 331,332,

333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ

РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ

ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ

СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,

334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407
27 3.668 2.368

34
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409

+ 0410)
0408

3.277 7.740

340
1. Нераспоређени добитак ранијих

година
0409

29 768 768

341
2. Нераспоређени добитак текуће

године
0410

29 2.509 6.972

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412

350 1. Губитак ранијих година 0413

351 2. Губитак текуће године 0414

 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 12.201 6.788

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

(0417+0418+0419)
0416

9.563 6.718

404
1. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0417

30 9.563 6.718

400
2. Резервисања за трошкове у

гарантном року
0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422

+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)
0420

2.638 70

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале

дугорочне обавезе према матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале

дугорочне обавезе према матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

у иностранству

0423

414 и 416 (део)
4. Дугорочни кредити, зајмови и

обавезе по основу лизинга у земљи
0424

31 2.638

415 и 416 (део)

5. Дугорочни кредити, зајмови и

обавезе по основу лизинга у

иностранству

0425

413
6. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности
0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 31 70

49 (део), осим 498 и 495 (део)
III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429

495 (део)
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431
21.632 17.899

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437

+ 0438 + 0439 + 0440)

0433

420 (део) и 421 (део)

1. Обавезе по основу кредита према

матичном, зависним и осталим

повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)

2. Обавезе по основу кредита према

матичном, зависним и осталим

повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429

(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова

од лица која нису домаће банке
0436

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429

(део)

4. Обавезе по основу кредита од

домаћих банака
0437

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)
5. Кредити, зајмови и обавезе из

иностранства
0438

426
6. Обавезе по краткорочним хартијама

од вредности
0439

428
7. Обавезе по основу финансијских

деривата
0440

430
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0441

32 37 79

43, осим 430
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +

0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)
0442

2.476 2.385

431 и 433

1. Обавезе према добављачима -

матична, зависна правна лица и остала

повезана лица у земљи

0443

432 и 434

2. Обавезе према добављачима -

матична, зависна правна лица и остала

повезана лица у иностранству

0444

435
3. Обавезе према добављачима у

земљи
0445

32 2.476 2.385

436
4. Обавезе према добављачима у

иностранству
0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(0450 + 0451 + 0452)
0449

18.443 14.973



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 33 15.794 12.423

47,48 осим 481
2. Обавезе по основу пореза на додату

вредност и осталих јавних прихода
0451

33 2.604 2.025

481
3. Обавезе по основу пореза на

добитак
0452

33 45 525

427

VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА

НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
0454

33 676 462

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455

 
Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455)

0456
38.382 34.999

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 

Bubnjević 

252657

Digitally signed by 

Dalibor Bubnjević 

252657 

Date: 2023.02.24 

10:56:53 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012)

1001
54.047 57.273

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1006 + 1007)
1005

51.710 54.710

610, 612 и 614
1. Приходи од продаје производа и услуга на

домаћем тржишту
1006

4 51.704 54.705

611, 613 и 615
2. Приходи од продаје производа и услуга на

иностраном тржишту
1007

4 6 5

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008 6 662 576

630
IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ

И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
1009

631
V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 5 1.675 1.987

68, осим 683, 685 и 686
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)
1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)

1013
51.330 49.520

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 7-8 1.027 543

52
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ

ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)
1016

26.975 25.463

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 9 19.413 17.409

521
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и

накнаде зарада
1018

9 3.087 2.891

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 9 4.475 5.163

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 10 1.967 291

58, осим 583, 585 и 586
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)
1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 11 17.541 20.728

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 10 1.350 207

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 11 2.470 2.288



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 2.717 7.753

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031)

1027
128 80

660 и 661

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ

ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 12 128 80

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036)

1032
4

560 и 561

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ

ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036 13 4

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0

1037
124 80

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0

1038

683, 685 и 686

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

583, 585 и 586

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 15 792 710

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 14 1.093 1.297

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 15 2

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041)

1043
55.268 58.650

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042)

1044
52.128 50.230

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0

1045
29 3.140 8.420

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0

1046

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0

1049
3.140 8.420



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0

1050

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 29 734 1.447

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052 29 1

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053 29 103

723
Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0

1055
29 2.509 6.972

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0

1056

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ

ПРАВА КОНТРОЛЕ
1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ

ПРАВНОМ ЛИЦУ
1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ

ПРАВА КОНТРОЛЕ
1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ

ПРАВНОМ ЛИЦУ
1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061 17 1

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 

Bubnjević 

252657

Digitally signed by 

Dalibor Bubnjević 

252657 

Date: 2023.02.24 

10:57:47 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001 29 2.509 6.972

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,

некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006 27 1.299 2.329

333

3. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2007

б) губици 2008

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Биланс успеха у будућим
периодима

332

1. Добици или губици по основу улагања у власничке

инструменте капитала

а) добици 2009

б) губици 2010

334

2. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

3. Добици или губици од инструмената заштите нето

улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

4. Добици или губици по основу инструмената

заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности

које се вреднују по фер вредности кроз остали

укупан резултат

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +

2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -

(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +

2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -

(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) ≥ 0

2020
1.299 2.329

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ

СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ

СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -

2020 - 2021 + 2022) ≥ 0
2023

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021 - 2022) ≥ 0
2024

1.299 2.329

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2023 - 2024) ≥ 0
2025

1.210 4.643

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -

2001 + 2024 - 2023) ≥ 0
2026

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 

Bubnjević 

252657

Digitally signed by 

Dalibor Bubnjević 

252657 

Date: 2023.02.24 

10:58:51 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција

ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1.
Стање на дан 01.01.____
године

4001
4.891

4010 4019 4028
49

2.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених

политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2)

4003 4.891 4012 4021 4030 49

4. Нето промене у ____ години
4004 4013 4022 4031

5.
Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 4.891 4014 4023 4032 49

6.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених

политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6)

4007 4.891 4016 4025 4034 49

8. Нето промене у ____ години
4008 4017 4026 4035

9.
Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 4.891 4018 4027 4036 49

 



Позиција

ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП

Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 -39 4046 2.707 4055 815 4064

2.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика
4038 4047 4056 4065

3.
Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 -39 4048 2.707 4057 815 4066

4. Нето промене у ____ години
4040 -2.329 4049 5.033 4058 -815 4067

5.
Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 -2.368 4050 7.740 4059 4068

6.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика
4042 4051 4060 4069

7.
Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 -2.368 4052 7.740 4061 4070

8. Нето промене у ____ години
4044 -1.300 4053 -4.463 4062 4071

9.
Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 -3.668 4054 3.277 4063 4072

 



Позиција

ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1.
Стање на дан 01.01.____
године

4073
6.793

4082

2.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака

и промена рачуноводствених

политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2)

4075 6.793 4084

4. Нето промене у ____ години
4076 4085

5.
Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 10.312 4086

6.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака

и промена рачуноводствених

политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6)

4079 10.312 4088

8. Нето промене у ____ години
4080 4089

9.
Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 4.549 4090

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Dalibor 

Bubnjević 

252657

Digitally signed by 

Dalibor Bubnjević 

252657 

Date: 2023.02.24 

10:59:41 +01'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20054069 Шифра делатности 5813 ПИБ 103926464

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN, ZRENJANIN

Седиште ЗРЕЊАНИН, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 59.134 61.244

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 57.055 58.948

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003 3

3. Примљене камате из пословних активности 3004 7 9

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 2.072 2.284

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 57.279 53.270

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 20.426 19.201

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 27.953 26.221

4. Плаћене камате у земљи 3010

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 1.926 436

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 6.786 7.208

8. Остали одливи из пословних активности 3014 188 204

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 1.855 7.974

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017 19.661 10.416

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3019

3. Остали финансијски пласмани 3020 19.540 10.345

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021 121 71

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 672 317

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3025

672 317



Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027 18.989 10.099

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 21.756 18.897

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043 19.488 13.417

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045 2.268 5.480

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 21.756 18.897

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 78.795 71.660

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 79.707 72.484

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 912 824

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 4.318 5.142

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054)

3055
3.406 4.318

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________
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НИП “ЗРEЊAНИН” AД 
(назив правног лица) 

 

ЗРEЊAНИН, Крaљa Петра Првог 2 
(седиште) 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Привредно друштво НИП “ЗРEЊAНИН“ AД  (у даљем тексту: друштво) је 
отворено акционарско друштвo, регистровано после спровођења процеса приватизације под 
пуним пословним именом као:  

Aкционарско друштво за новинско издавачку делатност „Зрењанин“, са седиштем у 
Зрењанину, Краља Петра Првог 2 

 Регистарски број: БД 144459/2007 . 
 Порески идентификациони број (ПИБ): 103926464.. 
            Матични број: 20054069 

 ПДВ брј: 187869594. 

Друштво је основано на основу Одлуке о промени облика организовања, а после 
спроведене приватизације од стране Агенције за приватизацију путем јавне аукције одржане 
20.09.2007.године и на основу тога закљученог уговора о куповини бр.5467/07 дана 
02.10.2007. На основу тога извршена је регистрација друштва у Агенцију за привредне 
регистре дана 12.11.2007. 

На основу одлука донетих на редовној Скупштини акционара одржаној 28.06.2012. 

године, извршено је усаглашавање са законом о привредним друштвима, извршена је измена 
оснивачког акта и усвајање статута, као и промена органа управе.   
            Све ове измене су верификоване и уписане у АПР под бројем БД 90549/12, дана 
10.07.2012. 

            На основу одлука донетих на редовној Скупштини акционара одржаној 27.06.2013. 
године, извршена је промена адресе седишта привредног друштва што је верификовано у 
АПР дана 03.07.2013. године решењем бр.БД 73131/2013. 
            У току 2014. године, извршена је коначно и конверзија уписаног капитала у динарску 
протувредност (што је агенција за привредне регистре требало да уради по аутоматизму, али 
смо им се 26.08.2014. године обратили писмено, јер то још увек није било одрађено.), тако да 
је 03.09.2014. у АПР вредност уписаног и уплаћеног новчаног капитала верификована у 
износу од 3.478.000,00 динара, као и вредност уписаног и нетог неновчаног капитала у 
износу од 1.359.000,00 динара. Такође је дошло до промене законског заступника, што је 
верификовано у АПР  решењем бр. БД 89166/2014. Дана 27.10.2014. 
             У 2015. години завршен је процес куповине по уговору о приватизацији измирењем 
свих обавеза конзорцијума као купца према Агенцији за приватизацију. У вези са тим је 
Агенција издала решење број 10-1054/15-737/о5 од 24.04.2015. године о брисању права 
залоге на акцијама у корист Агенције за приватизацију. 
           Такође је Агенција за приватизацију дана 28.04.2015. године, издала решење бр.10-

1092/15-737/05 о преносу сопствених акција субјекта приватизације НИП „Зрењанин“ АД, на 
купца капитала, односно конзорцијум. 
             На основу ових решења преко изабраног брокера „Интерсити брокер“ АД извршен је 
пренос сопствених акција у централном регистру на власнички рачун конзорцијума 2718 

акција у вредности 1.359.000,00 динара, тако да конзорцијум  од 11.06.2015. на свом 
власничком рачуну има укупно 7.587 акција пом ИСИН бројем: РСНИПЗЕ31452 у укупном 
износу од 3.793.500,00 динара.  



 

              У току 2022. године, одржана је ванредна Скупштина акционара (15.11.2022. године)  
где је верификована промена у власничкој структури конзорцијума због смрти већинског 
власника у конзорцијуму, а на основу Решења о оставинској расправи бр. 2595-2-IV-3/2022 

од 18.07.2022. До промене је дошло и у органу управљања, тј надзорном органу. 
               Извештај  о овим  променама  објављен  је  у  АПР  и  евидентиран  решењем  бр. БД 

102640/ 2022 23.11.22. (записник ванредне скупштине) и   БД 102259/202222.11.2022  ( нови 
чланови надзорног одбора и председни надзорног одбора), као и на порталима Београдске  
берзе и Комисије за хартије од вредности. 
               Решењем Привредног суда у Зрењанину од 13.12.2022. Пословни број З.П.143/2022 . 
окончан је процес идентификације 2 члана конзорцијума који су једини носиоци власништва 
7587 акција са равноправним учешћем  од по 39,213355%  и у току је  упис на Берзи и процес 
раскњижавања на њихове власничке рачуне као физичких лица- акционара.       
            Основни подаци о привредном друштву: 
 Претежна делатност друштва је 05813 издавање новина.  

Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности:  
05811 издавање књига,брошура,музичких књига и других публикација; 
05814 издавање часописа и сличних периодичних издања _; 

07311 остале услуге рекламе и пропаганде; 
92400 делатност новинских агенција; 

 Према критеријумима за разврставање из чл.6.новог Закона о рачуноводству, 
(„Службени гласник РС“ бр. 73/2019) друштво је разврстано у микро правно лице. 
 Просечан број запослених у 2022. год. је 19, што је у односу на 2021. повећан за 1. На 
дан 01.01.2022. стваран број запослених је био 18  на неодређено радно време . Од тога је 
један запослени био квалификовани запослени, по основу чега су се користиле пореске и 
олакшице по основу социјалних диприноса, према важећим законским прописима, а један 
запослени је био ангажован по основу привремених и повремених послова, који је у мају 
запослен на неодређено радно време. У току протеклих година се интезивно ради на обуци и 
припреми  квалитетног кадра за новинара, што је зацртано у плановима привредног друштва 
. Поред тога, у просеку је ангажовано око 10 хонорарних сарадника за извештавање са терена 
или писање колумни, једног новинара на стручном усавршавању, путем програма стручне 
праксе финансираног од стране Националне службе запошљавања и једног на основу 
пројекта „Моја прва плата“. 
            Број акционара уписан у Књизи акционара у централном регистру хартија од 
вредности је непромењен у структури и укупном броју  од  60 са укупно 9674 акција. 
            Напомињемо  да  без  обзира на разврставање према  критеријума из  Закона о 
рачуноводству    према  ФИ за 2021. годину на микро  правно  лице, НИП „Зрењанин“ АД је 
обвезник  ревизије на бази члана 26.Закона о ревизији, („Службени гласник РС“ бр. 73/2019), 

по основу чињенице да је процесом приватизације постало правно лице које јавном понудом 
издаје хартије од вредности са којима се може трговати на организованом тржишту хартија 
од вредности. 
 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

Финансијски извештаји привредног друштва (НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД, из Зрењанина) 
за обрачунски период који се завршава 31.12.2022. године састављени су, по свим 
материјално значајним питањима, у складу са Међународним стандардима финансијског 
извештавања , Закона о рачуноводству, („Службени гласник РС“ бр. 62/2013..73/2019),  

другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним 
рачуноводственим политикама које су утврђене Правилником о рачуноводству и 
Правилником о рачуноводственим политикама. 

У 2021. години, а у складу са Изменама Закона о рачуноводству, извршено је 
усаглашавање интерних аката (Правилника о рачуноводству, Правилника о организацији и 
спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодтсвтвеног стања са стварним 



 

стањем и Правилника о трошковима рекламе и пропаганде) који су усвојени од стране 
Надзорног одбора на седници 13.10.2021. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије 
наведено. 

 

 

3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ  

     Рачуноводствене политике су регулисане правилником урађеним на бази    
Међународних стандарда финансијског извештавања.У складу са тим:   

- нематеријална средства, грађевински објекти и опрема процењују се по 
набавној вредности 

- трошкови поправки и одржавања признају се као расход у периоду у којем су 
настали; 

- Амортизација се врши по пропорционалној методи;  
- Залихе се вреднују по цени коштања; 
- Финансијска средства укључују готовинске и краткорочне депозите, 

потраживања од купаца, остала потраживања, позајмице и остала потраживања 

-  Краткорочна потраживања се мере по  номиналној вредности, а потраживања 
у страној валути,као и стање девизног рачуна се прерачунавају по важећем 
средњем курсу на дан трансакције, односно на дан 31.12.2021.године. 

- Отпис  краткорочних потраживања врши се индиректно на бази утврђивања 
ненеплативости у сваком појединачном случају у року од годину дана за 
доспелост преко 6о дана, или директно на основу валидне документације.  

- Резервисање се врши у складу са МРС-19 уз ограничавајуће факторе пословно-

финансијског окружења у проценама, неизвесности при давању оцена на дан 
биланса, а које се односе на ризик са могућим исходом у материјално 
значајним корекцијама садашње вредности средстава и обавеза у наредној 
финансијској години; 

- ФИ НИП „Зрењанин“ АД за пословну годину завршену на дан 
31.12.2022.,одобрени су за издраду и подношење ревизорском привредном 
друштву на ревизију и даљу обраду, одлуком Надзорног одбора на дан 
17.02.2022. године.     

-                                                      

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 

 

51704 

 

54705 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту-зависном/повез. привредном друштву 

  

Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту 

 

6 

 

5 

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 51710 54710 

 

5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 Остали пословни приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Приходи од премија, субвенција, дотација, 
донација и сл. 

 

1605 

 

1925 

Остали пословни приходи-птт трошков.претплате 30 26 



 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Остали пословни приходи-стари папир 40 36 

Остали пословни приходи- закуп   

УКУПНО 1675 1987 

 

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста 
прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Приходи од активирања или потрошње производа 
и услуга за сопствене потребе 662 

 

576 

УКУПНО 662 576 

 

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  
 Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Трошкови режијског материјала 298 254 

Трошкови резервних делова              101 76 

Трошкови отписа ситног инвентара 22 9 

УКУПНО 421 339 

 

8. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Трошкови горива и енергије 606 204 

                                 УКУПНО 606 204 

 

9. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од 
следећих врста трошкова: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 19413 17409 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 

 

3087 

 

2891 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 1931 2187 

Трошкови накнада по уговорима о стручној 
пракси-привремени и повремени послови 

 

             265 

 

649 

Трошкови накнада члановима управног и 
надзорног одбора 

 

 

 

Остали лични расходи и накнаде 2279 2327 

УКУПНО 26975 25463 

 

10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

Трошкови амортизације  друштва састоје се од следећих врста трошкова: 



 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Трошкови амортизације 304 291 

Трошкови амортизацијe-lizing * 1663  

Трошкови резервисања 1350 207 

УКУПНО 3317 498 

* Примена МСФИ-16 лизинг за закуп пословног простора по уг. О закупу са ДДОР Нови Сад 
, филијала Зрењанин. 
 

11. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 
 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Трошкови услуга на изради учинака 9588  9017 

Трошкови транспортних услуга 1812 1657 

Трошкови услуга одржавања 514 390 

Трошкови закупнина 216 1931 

Трошкови рекламе и пропаганде 2742 3353 

Остали трошкови производних услуга 2669 4380 

Свега трошкови производних услуга 17541 20728 

Трошкови непроизводних услуга 595 466 

Трошкови репрезентације 575 639 

Трошкови премија осигурања 257 243 

Трошкови платног промета 359 302 

Трошкови чланарина 12 19 

Трошкови пореза 10 10 

Остали нематеријални трошкови 662 609 

Свега нематеријални трошкови 2470 2288 

УКУПНО 20011 23016 

 

12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Приходи од камата од трећих лица 7 9 

Прих од камата од банака 121 71 

Позитивне курсне разлике   

УКУПНО 128 80 

 

13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Расходи камата, (lizing) нег.курсне разлике 4  

УКУПНО 0  

 



 

 

ИЗНОС ФИНАНСИСКОГ РАСХОДА И ПОВЕЋАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАКУПА (конто 4169) 

 

I година   

2021 

II година 
2022 

III година 
2023 

IV година 
2024 свега 

Год.рата 693015,90 1663410,45 1663410,45 970332,76 4990169,56 

Дисконтни фак.  1,0000 0,999000999 0,998002996  

диск.износ 
год.рате  1663410,45 1661748,70 968395,00 4293554,15 

досадашњи 

дисконтовани 
износ обавезе 
(1661748,70+1660088,61+

967814,81)     4289652,12 

Финансијски 
расход      3902,03 
      

 

14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Наплаћена отписана потраживања 825 1024 

 Остали непоменути приходи- 96 96 

Наплата по судким извршењима 124 177 

Наплата по основу признате штете, осигурања 48  

УКУПНО 1093 1297 

 

15. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Губици по основу расходовања и продаје 
нематер. улагања, некретнина, постројења и 
опреме 

 

 

 

 

Расходи по основу директних отписа 
потраживања 

  

Остали непоменути расходи 2  

Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 

 

792 

 

710 

УКУПНО 794 710 

 

16. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
Приходи по основу ефеката промене 
рачун.полит.  и исправке грешака из ран. год 
који нису мат.знач.  

 

Минус: Расходи по основу ефеката промене 
рачуноводствених политика и исправке 
грешака из  ранијих година који нису 
материјално значајни  

 

 

 

 



 

 

2022. 

у 000 дин. 
2021. 

у 000 дин. 
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 0 

 

 

     

 

 

   

17. ЗАРАДА/ГУБИТАК ПО АКЦИЈИ 

-2021.     

          АОП 1055.                         =  6.972.646,69   

   Пондерисани просек обичних акција               9.674                = 720,76 динара 

 

 

-2022. 

          АОП 1055.                                   = 2.509.281,59 

   Пондерисани просек обичних акција               9.674                 = 259,38 динара 

 

 

 

 

 

 

 

18. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

Стање и промене на goodwill-u и нематеријалним улагањима друштва могу се 
приказати на следећи начин: 

 

Концесије, 
патенти, 
лиценце 

и слична 
права 

Остала 
нематеријална 

улагања 

Аванси за 

нематеријалн
а 

улагања 

УКУПНО 
НЕМАТЕР
ИЈАЛНА 

УЛАГАЊА 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ     

Почетно стање - 1. јануар 2022. год. 0 492  492 

Повећања -смањење     

Крајње стање - 31. децембар 2022. год. 0 492  492 

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ      

Почетно стање - 1.јануар 2022 год. 0 478  478 
Исправка грешке и промена рачуноводствене 
политике     

Амортизација 0 4  4 
Ревалоризација – процена по поштеној 
вредности     

Остало 0    

Крајње стање - 31. децембар 2022. год. 0 482  482 

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ  10  10 

31. децембар 2021. год. 0 14  14 

31. децембар 2022. год. 0 10  10 

 

 

 



 

19. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у 
табели у наставку уз напомену да је од укупне набавне вредности средстава које се воде у 
пословним књигама од  9.533.278,86 једна четвртина тј. око 27% у целости отписано, 
углавном канцеларијски намештај, опрема за загревање и вентилацију као и радио и тв 
опрему што чини 2.033.550,14 набавне вредности. 
            Од возног парка привредно друштво поседује возило Фиат 500 Л набавне вредности 
1.557.826,69 и Заставе 10 вредности 1.020.162,30 старости од 9 односно 10 година која су 
такође  амортизована. 
            У  2022. години укупно је уложено у набавку нове опреме 560.311,66 динара и то је 

углавном нова рачунарска опрема, којом је замењена раније отписана, или  застарела, која је 
предата на даље управљање, привредном друштву, овлашћеном за поступанје са опасним 
материјалима. 

           Повећање вредности опреме у 2022. години је условљено и обавезном применом 

MSFI-16 LIZING. , а која произилази из уговора o закупу на три године са ДДОР-Нови Сад. 

            Пре примене овог стандарда, закуп из уговора је евидентиран као трошак закупа, a 

сада се тај део расхода укључује као трошак амортизације од  1.663.410,99 динара. 

               Уплата за три месеца унапред је евидентирана на авансу за некретнине по основу 
закупа у износу од 414.761,77 динара. 
 

 ИЗНОС ВРЕДНОСТИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗГРАДЕ У ЗАКУПУ-МСФИ 16 

      

кур.l.31.12.21.   

117,5821 

Aнекс бр.3 

уговора 
2372/56   

период 

01.08.21.-

31.07.24.   

 

Месечни 
износ закупа   1178,90 еур   

      

 

I година   

2021 

II година 
2022 

III година 
2023 

IV година 
2024 свега 

Год.рата 5897,5 14146,80 14146,80 8252,30 42443,40 

Годишња вредн. 693015,90 1663410,45 1663410,45 970332,76 4990169,56 

Део доспеле 

обавезе 5 мес.     -693015,90 

кур.l.31.12.21.   

117,5821.    za knjiženje 4297153,66 

Дисконтни фак. 1: (1+0.001)n 1: (1+0.001)1 1: (1+0.001)2 1: (1+0.001)3  

(курсна разл.)  01: (1,001) 1: (1,002001) 1: (1.0026017)  

Процена 1% 1,0000000 0,999000999 0,998002996 0,9974050612  

Дисконтни износ 5894,5 14132,67 14118,55 8230,89 42376,61 

Динарска 
вредност. 693015,90 1661748,70 1660088,61 967814,81 4982668,02 

кур.l.31.12.21.   

117,5821      



 

  
НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

 Земљиште 
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 

Остале 
некретнине, 
постројења 

и опрема 

Некретнине, 
постројења и 

опрема 

у припреми 

Аванси за 
некретнине, 
постројења и 

опрему 

Улагања на 
туђим НПО 

УКУПНО 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ         

Почетно стање - 1. јануар. 2022 год.  2.114 6.926     9.040 

Нова улагања  активирање   560  4.297 497  5354 

Отуђења и расходовање,   66     66 

Остало- опрема у припреми         

Крајње стање - 31. децембар 2021. 

год.  2.114 7.420  4.297 497 
 

14.328 

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ        
 

 

Почетно стање - 1.јануар 2020. год.  810 6.112     6922 

Амортизација  45 255  1.663   1963 

Губици због обезвређења                      83  83 

Отуђења и расходовање   66     66 

Остало         

Крајње стање - 31. децембар 2020. 

год.  855 6.301  1.663 83 
 

8.902 
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ       

 

 

31. децембар 2022. год.  1.259 1119  2.634 414  5.426 

31. децембар 2021 год.  1.304 814     2.118 

•  



 

 

 

20. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ  И ОСТАЛИ ПЛАСМАНИ 

 Остали дугорочни финанс пласмани друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 

  21. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

           Одложена пореска средства могу се приказати на следећи начин: 
 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Одложена пореска средства по 
основу резервисања за отпремнине 782 439 

 одложене пореска средства по 
основу обра.порес. амор.   

Одлож.пореске обавезе по 
осн.обрачуна пореске амортизације 96 51 

УКУПНО 686 388 

 

   22.СТАЊЕ ЗАЛИХА 

 

         Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин: 

23. ПОТРАЖИВАЊА  

 

За сва потраживања се у току године врши обавезно усклађивање вуше пута по потреби, а 
обавезно путем препорученог слања обрасца ИОС (извода отворених ставки) са стањем на 
дан 31.10.2022. До краја године је враћено као оверено 97%, (при чему је део неоверен, али је 
плаћено па се сматра да су сагласни са исказаним стањем, што значи да је око 3 % 

неусаглашено . На дан 31.12.2022. укупно исказано потраживање  за 116 купаца је износило 
21.274.938,79 динара. (101 комитента са потраживањима из текуће године у износу  

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Aванси 375 771 

                            УКУПНО 375 771 

  

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Осталидугорочни пласмани 

(конверзија потр.по УППР-Нодулар.)  20  

Остали фин.пласм.(по статим 
прописима за стамб,издв.) и депозит 37 37 

УКУПНО 57 37 



 

7.073.249,59 динара, 13 комитента која су утужена у износу 13.684.178,80 и 2 неутуженa због 
компензационог односа, али у вишегодишњој блокади нереализована у износу 517.510,40). 

Од тога је преко 60 и више дана ненаплаћено у износу 16.828.012,88 динара и односи се на 34 

купца тј. 29% од укупног броја дужника при чему треба имати у виду да је ту садржан и 
податак за утужене који чине око 64 %  од укупног потраживања од купаца На дан 
31.12.2022. по попису је било на исправци вредности износ потраживања од 14.348.543,94 

дин. Одлуком о попису дат је налог  за 1 комитента чије дуговање је ненеплаћено преко 60 
дана за исправку вредности у износу од 791.550,00 динара.  
У току 2022. године, наплаћено је  825.519,48 дин. потраживања која су у ранијим годинама 
дата на исправку и расходе пословања., од чега је потраживање од купца Нодулар у износу  
20.120,00 конвертовано у улог по УППР АПР. За утужење у 2023. год. предложена су два 
комитента у укупном износу од 2.087.310,00 динара 

 Стање потраживања друштва на крају 2022, године након спроведених  књижења по одлуци 
о попису обавеза и потраживањам може се приказати на следећи начин уз наглашавање да је 
код потраживања са ознаком *вођен је спор због активираног јемства по тужби П.942/15 са 
Ерсте банком ли је добијена негативна пресуда у погледу спорног активирања  јемства, па   је 
уследила тужба главног дужника Инфо Локал Медиа Гроуп за 1.604.478,12 дин 

 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Потраживања по основу продаје   

Купци у земљи 21275 20617 

Купци у земљи-нефактурис. 45  

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања 
од купаца 15140 15174 

 Свега  6180 5443 

Друга потраживања   

Потраживања -ПДВ претходни порез 13 21 

Потраживања - радници 2  

Потраживања по основу преплаћених 
осталих пореза и доприноса-пдв 512 499 

Потраживања-bolova. 55  

Потраживања од државних органа и 
организација-порез на добит 713  

Потраживања од ИфоЛокал за Ерсте 
банке-јемство* 1.604.478,12   

 Свега  1295 520 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 7475 5963 

 

 

НАПОМЕНЕ ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 

Ред. бр. Назив позиције усаглашавања 
Број купаца са 

салдом 31.12.22 

Вредност у 

хиљадама динара 

1 Купци са салдом 116 21275 

2 Усаглашено 100% 112 20716 

 % усаглашених у односу на укупан број 97%  



 

 % усаглашен. у односу на укупну вредност  97% 

3 Није усаглашено 4 559 

 % неусаглашених у односу на укупан број   3%  

 % неусаглашен. у односу на укупну вредн  3% 

 

 

   24.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 Краткорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Остали краткорочни финансијски 
пласмани-зајам Инфо Локал Медија-

Ступар ДУШАН И 351/17-02.08.17. 12548 12548 

Остали кратк.фин. пласма-АИК банка 8181 8233 

УКУПНО 20729 20781 

 

у вези са потраживањем на износ 12.548.000 дин.  пружамо додатне информација о 
потраживању НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД према др Душану Ступару, обавештавамо Вас о 
следећим чињеничним стањима: 

• Предметно потраживање је дериватно, тј. произишло је из пословног односа НИП 
„ЗРЕЊАНИН“ АД и ДОО „ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРОУП“ НОВИ САД; Уговор о 
зајму (број: 2242-а/2012), а потом и Анекс 1 предметног уговора о зајму (број:36/1, 
датум: 12.03.2013. године), Анекс 2 (број: 121/1, датум: 13.06.2013. године), Анекс 3 
(број: 2, датум: 06.01.2014. године), Анекс 4 (број: 198, датум: 24.12.2014. године) и 
Анекс 5 (број: 40, датум: 31.03.2015. године); 

• ДОО „ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРОУП“ НОВИ САД није измирио у целости обавезу 
према НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД по основу односног уговора о зајму (са припадајућим 
анексима), па је НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД дана 18.01.2016. године поднео тужбу 
Привреном суду у Новом Саду против ДОО „Инфо локал Mедиа Гроуп“ НОВИ САД.  
Привредни суд у Новом Саду донео је дана 04. маја 2016. године пресуду (број: 
П.40/2016) којом је уважен тужбени захтев НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД и наложено је  
ДОО „ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРОУП“ НОВИ САД да НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД на 
име дуга плати износ од 12.548.205,93 динара са законском затезном каматом почев 
од 01.01.2016. године до коначне исплате, као и да тужиоцу плати парничне трошкове 
у износу од 506.011,50 динара; 
Привредни суд у Новом саду је донео Решење о извршењу (број: И 351/17, датум: 
02.08.2017. године) којим  др Душан Ступар преузима обавезу ИНФО ЛOКАЛ 

МЕДИА ГРОУП према НИП АД „Зрењанин“. 
 

• Председник Надзорног одбора донео је одлуку да се може  приступити пребијању 
потраживања (  по судском извршењу , у сагласности са Решењем о оставинској 
расправи за обавезе умрлог др.Душана Ступара 2595-2-IV-3/2022 od 18.11.2022, као и 
по Правоснажној пресуду Привредног суда Зрењанин З.П.142/2022.0ОД 13.12.2022. ) 
и обавеза (по основу доспелих дивиденди) НИП „Зрењанин“ према Душану Ступару, 
односно његовим наследницима према решењу. 
 

 25. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи    
           начин: 

 
31.12.2022. 31.12.2021. 



 

у 000 дин у 000 дин 

Текући (пословни) рачуни 3024 3823 

Благајна 262 382 

Девизни рачун 116 109 

Остала новчана средства 4 4 

УКУПНО 3406 4318 

   

  

 26. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

            Стање АВР друштва може се приказати на следећи начин: 

        

27.ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 1.Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

           2.  Актуарски добици или губици могу се приказати на следећи начин: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

   

Активна временска разгран.( умањена за  
к.288образложена у тачци.22 напомена) 218 609 

УКУПНО 218 609 

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Акцијски капитал 4.837 4.837 

Друштвени капитал   

Остали основни капитал 54 54 

УКУПНО 4891 4891 

  

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Почетно стање 2368 39 

Промене у току године-по основу резервис. 1494 2.679 

Промене за порез на акт.губитак -195 -350 

Укупно промене у току године 1299 2.329 

УКУПНО 3668 2.368 



 

    Акционари друштва су: 

 

28.РЕЗЕРВЕ 

 Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

29.НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ  

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење: 
Бруто добит текуће године .....................3.140.478,41 дин. 
Расход за порез на добит по ПБ-1...........-  733.890,00 дин. 
Одложени порески расходи.......................  102.693,18 дин. 

  Нето текући резултат    ........................… 2.509.281,59 дин. 
 

 

 

 

 

 
Врста 
акција  

 

Број 
акција 

% 

учешћа  

 

31.12.22. 

у 000 дин 
% 

учешћа 

31.12.21. 

у 000 дин 

Акционар-конзорцијум Oбичне  7587 78,43 3.794 78,43 3.794 

Акционар-запослени Обичне 853 8,82 426 8,82 426 

Акционар-Инфо Локал Мед. Обичне 1234 12,75 617 12,75 617 

Напомена*забрана 
располагања по пресуди I.IV. 

 

311/17 од 
 

03.03.17  као сред извршења по I.IV. 
1479/15 од 
03.10.2017. 

УКУПНО  9674 100 4.837 100 4.837 

*уписане залоге првог и виших редова по судској блокади за 1233 акција. 

 

31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Законске резерве 49 49 

УКУПНО 49 49 

 у 000 дин. 
Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2022. 7740 

Непокривен губитак ранијих година – 1.1.2022.  

Расподела по одлуци скупштине 15.04.22. 6972 

Покриће губитка ранијих година  

 Дивиденда акционарима 6972 

Остатак  нераспоређене добити после редовне скупш. 
Остатак  непокривеног губитка после редовне скупш. 

768 

0 

Нераспоређена добит текуће године 2509 

Стање на дан 31.12.2022. нераспоређена добит 3277 



 

 

НАПОМЕНА ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 
       

       

    1. На основу пореског биланса за 2021.годину (обрасца ПБ-1) укупно остварена добит 
текуће године у износу од 8.420.542,85 коригована по прописима о порезу на добит увећана 
је и износи 9.465.421 динара опорезиве добити, па је по основу тога утврђена коначна 
обавеза за добит 2021. године 1.446.813,00, те самим тим што уз покриће одложених 
пореских расхода своди резултат пословања на нето добит у износу 6.972.646,69 дин. 
    Исплата остварене дивиденде,  извршена је за мале акционаре за 2022. годину у бруто 
износу  396.418,78 за 2022. годину и део обавезе према конзорцијуму у износу 1.871.153,77 
дин.  
 

 

30. ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВИСАЊА 

НАПОМЕНА ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 
 

1. С 0бзиром на величину правног лица према броју запослених, имовини и укупном 
приходу, тј. разврставању у мало, а постојању великих тржишних непознаница у 
нашем окружењу, честим изменама законских компоненти, стављањем ван снаге 
одредби колективних уговора, несталност тржишта и сл. сматрамо да би трошкови 
израде прецизних актуерских процена превазишло користи такве информације , па 
смо се определили изради и обелодањивању само потенцијалних обавеза по овом 
основу у складу са МРС-19. 

 

 ПОДАЦИ ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ: 
                    
ОТПРЕМНИНЕ    

 РЕД.БР..  ОПИС    ИЗНОС 
 1 Обавезе резервисања на дан 31.12.21.    6.718.012,23 
 2 исплаћене обавезе                    

 3 Обавеза резервисања на дан 31.12.22.  9.562.595,21 
 4 Ред.бр.2 + ред.бр.3    9.562.595,21 
 5 Трошкови камата ред.бр.1  x диск.стопа 1,05,0%   335.900,61 
 6 Трошкови услуга текућег рада рб,4 - рб.1 - рб.5   2.508.682,37 
 7 За књижење ред.бр.5  + ред.бр. 6   2.844.582,98 
 ред.број опис       

 1 Обавезе резервисања-пројектована на дан 31.12.22.    4.349.780,00 

 2 исплаћене обавезе          

  

     
 3 Обавеза резервисања-стварна 31.12.2021.   6.718.012,23 
 4 Ред.бр.2 + ред.бр.3    6.718.012,23 
 5 Трошкови камата ред.бр.1  x диск.стопа 1,010%   43.497,80 

 6 Трошкови услуга текућег рада рб,4 - рб.1 - рб.5    
1.501.663,04 

-2368.232,23  

 

                      

7 ред.бр.5  + ред.бр. 6    1.545.160,84 
 8. Стварни износ трошка (краj.2022 na 4040)   9.562.595,21 
 9. Актуерски добита/губитак (9.562.595,21     - 5.894.940,83)   3.667.654,38 
 10. Трошкови периода (ред.бр.5 +рбр. 6 + рбр.9)   2.844.582,99 
 

       

 

 

 

 



 

 

 

     ОДЛОЖЕНА ПОРЕРСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 2880-2881-4980 

                                              

2.  ПО ОСНОВУ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ 

 

  ОПИС ИЗНОС     2021 2022 
 Обавеза резервис. на дан 31.12. 
Актуарски губитак          

 6.718.012,23 
2.368.232,23 

  3.832.143,16 
  3.667.654,38 

Трошак резервисања од 1.554.160,93 увећани  за промет на 331 актуарски добици 
и губуци  (194.913,33)  условили су расходе резервисања од  1.350.247,60 
Што значи повећање одложених пореских средстава(83.446,89) за        148.327,24     231.774,13 
Одложено актуатско средство 3.667.654,38 х 15% =550.148,16.(повећање 194.327,24)   550.148,16 
 
СТАЊЕ НА 2881: Почетно стање.................................................................            438.681,72 
(по основу резерв.за отпремнине 2021 =  355.234,83) 
(по основу актуарског средства  2021  =     83.443,89) 
промене у 2022 = на  2881 
(повечање пореских средстава за резерв. за отпремнине                                148.327,24) 
(Актуарско средство- повећање                                                                            194.913,33) 
СТАЊЕ НА 2881 На дан 31.12.2022.......................................................               781.922,29 
СТАЊЕ НА 2880: Почетно стање.................................................................                   0,00 
(по основу резерв.за пореску амортиз. 2021 =                                                               0,00) 
промене у 2022 = на  2880 
(обрачун пореских средстава за пореску амортизацију - укидање                          0,00) 
СТАЊЕ НА 2880 На дан 31.12.2022.......................................................                          0,00 
 

Укупно стање одложених пореских средстава (2880 + 2881)...............            781.922,29 
 

СТАЊЕ НА 722 
промене у 2022 =     на  722 

(по основу исказане повећане обавезе за пореску амортиз)                  45.634,06 

(по основу исказан.пореских средстава за пор. Амортиз.-укидање)       0,00 

( по основу одлож. средстава за резер.отпремнине)                          148.327,24 
На дан 31.12.2022....................................................................................                   102.693,18 
 

СТАЊЕ НА 4980 на дан 01.01.2022. ......................................................                 50.602,69 
промене у 2022 
(по основу исказаног повећања а обавезе за пореску амортиз.)             45.634,06 
СТАЊЕ НА 4980 на дан 31.12.2022.............................. ........................                   96.336,06 
 

Напомена:за уношење у позиције Биланса стања узима се испребијано стање конта 
288(781.922,29) и 498(96.336,06) тј. износ одложеног пореског средства од 685.586,23 дин. 
 

Додатне информације: 
Средњи курс Народне банке Србије на дан 31.12.2022.по курсној лис бр.251 (30.12.22) 
 у износу од 117,3224 

 

31. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  
          Дугорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин: 

    
    

         

          

       

        

       

               

 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Дугорочне финансијске обавезе   

Део одл.пореза и доприноса.који доспева у 
2023.години  70 

Дугорочне обавезе-lizing 2638  

УКУПНЕ ДУГОР.ФИНАН.ОБАВЕЗЕ  2638 70 

 



 

 

 

32. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ред. бр. Назив позиције усаглашавања 
Број добављ. са 

салдом 31.12.22 

Вредност у 

хиљадама динара 

1 добављачи са салдом 22 2476 

2 Усаглашено 100% 19 1834 

 % усаглашених у односу на укупан број 86%  

 % усаглашен. у односу на укупну вредност  74% 

3 Није усаглашено 3 642 

 % неусаглашених у односу на укупан број   14%  

 % неусаглашен. у односу на укупну вредн  26% 

 

           На дан 31.12.2022.по попису је стање обавеза према 22 добављачa било 2.475.964,89 

           динара. Обавезе према добављачима су бескаматне  и  са просечним роком доспећа  
           од 15 дo 180 дана.  
           Од укупно исказаних обавеза 83% односно  2.074.723 дин.су  према 12 фирми са 

           компензационим пословима. Мањи део од 949.473 дин., односно 38 %  укупних  
           обавеза  је  према свега 4  добављача који су у вишегодишњој  блокади  па не може 

           да се спроведе  компензација.  То значи  да  се  обавезе  редовно  измирују јер је  
           реални  дуг  на  дан 31.12.2022.  износио  117.932 дин. тј. 5%  према  7  добављача 

           што је плаћено већ током јануара месеца, а 11%  односно 283.040 дин. Су авансне 

           уплате за 3 добављача. 
 

33.    ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА          
         РАЗГРАНИЧЕЊА 

         Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин: 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

  А  Обавезе по основу зарада и накнада   
зарада   

Обавезе за бруто накнаду за боловање -сиз   

Обавезе за дивиденду 15660 11527 

Обавезе за отпремнину   

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Обавезе из пословања   

Примљени аванси, депозити и кауције 37 79 

Добављачи у земљи 2476 2385 

Остале обавезе из пословања   

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 2513 2464 



 

 
31.12.2022. 

у 000 дин 

31.12.2021. 

у 000 дин 

Остале обавезе-одлож.порези и доприн.ковид 70 843 

   

Обавезе према физичким лицима за накнаде 
по уговорима 64 53 

 Свега 15794 12423 

Б  Друге обавезе   

Остале обав. за пор. и допр.на нак.по уг.див. 2604 2025 

Обавеза за порез на добит 45 525 

Накнада за учешће у финансир.инвалида   

 Свега 2649 2550 

Ц  Пасивна временска разграничења   

Унапред обрачунати трошкови 212 116 

Обрачунати приходи будућег периода 422 299 

Одложени приходи и примљене донације 42 47 

 Свега 676 462 

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ И ПВР 19.119 15435 

Свега краткорочне обавезе 21.632 17899 

  

         Обавеза за дивиденду исказану на дан 31.12.2022. године износе 15.660 хиљаде динара 
у нето износу и односе се на неисплаћене дивиденде према конзорцијуму за 2016.,2017.и   
2021.  годину  у   укупном  износу  од  13.067  хиљаде  динара, 1.067 Инфо локал медиа,  а  
разлика  од  1.526 хиљаде динара односи се на обавезе за дивиденду према осталим 
акционарима. 
 

         Након спровођења поступка уписа броја акција сваког члана конзорцијума,приступиће 
се пребијању потраживања НИП „Зрењанин“ АД према Душану Ступару иобавезе НИП 
„Зрењанин“ АД према Душану Ступару (напомена бр.24). 

  

 34. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ИЗДАТЕ ГАРАНЦИЈЕ И ДАТА ЈЕМСТВА 
 

         Друштво нема издатих гаранција и датих јемстава тако да по том основу нису вршена 
резервисања. 
 

  35. СУДСКИ СПОРОВИ 
 

         На дан 31.12.2022. године против друштва се не води ни један судски спор. Према изјави 
адвоката, друштво на дан 31.12.2022 године води 13 судска спора пред Привредним судовима у 
Новом Саду и Зрењанину. 
         За сва утужена потраживања извршена је исправка вредности, а процена исхода судских 
спорова је неизвесна. 
 

  36. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 
 

        Након датума биланса стања Друштво није имало других догађаја који би утицали на 
веродостојност података исказаних у финансијским извештајима. 
 

  37. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 



 

        Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената 
 

        Пословање Друштва је изложено различитим  финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и 
превасходно се избегавају умањењем изложености Друштва овим ризицима. 
        Друштво не користи никакве финансијске  инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 
организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
        
        Тржишни ризик 
 

        У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима и у том склопу изложено је 
тржишном ризику који се јавља кроз продају производа, робе и услуга купцима. Задатак управљања 
тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру 
прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
     
         Кредитни ризик 
 

        Друштво је изложено кредитном ризику из разлога што дужници нису у могућности да дуговања 
према Друштву измире у потпуности и на време, што има за резултат финансијски губитак Друштва. 
Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате 
гаранције и јемства трећим лицима. 
       Изложеност Друштва кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца, на 
дан биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене исправке вредности износи: 
                                                                                                                      
                                                                                                                    Хиљаде динара 
                                                                                                              2021                    2022 
 

Бруто купци                                                                                        21.137                 21.275 
 

       Ризик ликвидности 

        
       Руководство Друштва упраља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у 
сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних 
токова и одржавањем адекватног односа прилива финансијских средстава и доспећа обавеза. 
 

38.УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

       У поступку  управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување 
могићности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе 
власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство 
Друштва прегледа структуру односа дугова и капитала на годишњој основи. 
        Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као 
однос нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се 
укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте.  
Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето 
задужености. 
             У 2021, години друштво има остатак исказане дугорочне  обавезе у износу 70.238.,49 дин. по 
основу примљене помоћи државе за стање отклањања последица ковид пандемије и по том основу 
одложених пореза и доприноса на зараде за  јануар 2023.год. 
            У току 2022., друштво има исказану дугорочну  обавезу у износу 2.638.219,47 дин. по основу 
MSFI-16 lizinga за закуп. 
 

 39. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 
 



 

       Финасијски  извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начелу узрочности) 
и начелу сталности пословања. 
 

     Према начелу настанка  пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се 
признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). 
Финансијски извештаји састављени на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о 
токовима готовине) пружају информације не само о пословни променама из претходног периода, које 
укључују исплату и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем 
периоду и о ресурсима који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду. 
     
   Финасијски  извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у 
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности. 
 

40. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

       Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2022.  

са пословно материјално значајним партнерима. 
       У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена материјално значајна 
неусаглашена потраживања и обавезе (детаљни подаци су дати у напоменама бр.23 и 32) . 
 

41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Званични курсеви (средњи курс НБС) страних валута коришћених за прерачунавање у 
динарску противвредност динарских позиција биланса стања су: на дан 31.12.2021. у износу 
од 117,5821 ЕУР(к.листа 253) и 31.12.2022. у износу од 117,3224 ЕУР (к.листа 252). 

 

42. АУТОРИЗАЦИЈА ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

       Финансијски    извештаји     за    годину     која    се   завршила  на  дан 31.12.2022. године 
(укључујући  и  упоредне  податке)  су   одобрени   од  стране   руководства   Друштва  на дан 
17.02.2023. године. 
 

 Законски заступник 

                                                                                       _______________________ 

                                                                                        Далибор Бубњевић 

Dalibor 

Bubnjevi

ć 252657

Digitally signed 

by Dalibor 

Bubnjević 252657 

Date: 2023.02.24 

11:50:34 +01'00'



ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА  ЗА 2022. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ПОДАЦИ

  1. Пословно име, седиште и адреса, матични број  НИП "ЗРЕЊАНИН" АД. Зрењанин, Краља Петра Првог бр.2, 

      и ПИБ АД мат.бр. 20054069,ПИБ 103926464

  2. Web site и e-mail www.listzrenjanin.com,  redakcija@listzrenjanin.com, 

  3. бр.и датум решења о упису у рег. привредних BD.41165/2005 дана 02.07.2005.

       субјеката

  4. делатност (шифра и опис) 05813- издавање новина

  5. број запослених 19

  6. број акционара 60

акционар број акциучешће %

 1. конзорцијум 7587 78,42671

 2. Инфо Локал Медиа Гроуп 1234 12,75584

  7. 10 највећих акционара  3. Стојков Сунчица 38 0,39281

 4. Атанасију Васа 31 0,32045

 5. Дукић Борислав 31 0,32045

 6. Јајић Бранка 30 0,31011

 7. Бечејац Милена 29 0,29977

 8. Баиловић Љиљана 27 0,27910

 9. Милин Бранислав 27 0,27910

10.Moц Фируц 27 0,27910

  8. вредност основног капитала 4.891.000,00

  9. број издатих акција обичне 9.674 сопствене укупно 9674

10. подаци о зависним друштвима              _

11. назив седишта,пословна адреса рев. куће која Ревизија Плус-Про д.о.о, предузеће за рачуноводство и ревизију,

       је ревидирала последњи финасијски извештај Војводе Добрњца бр.28, Београд

12. пословно име организационог тржишта на које Београдска Берза а.д. Београд

       укључује акције

 На основу чл. 50. i 51. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских  
инструмената ("Службени гласник РС",  бр. 31/2011) НИП "ЗРЕЊАНИН" AД објављује :



II ПОДАЦИ О УПРАВИ 

1. чланови надзорног одбора Председник надзорног одбора Члан надзорног одбора Члан надзорног одбора

презиме, име и пребивалиште Ступар Лука, Београд Уна Ступар Јокић, Београд Дејан Молнар,Зрењанин

образовање                        (VII-1)  (VII-1)             ДР (VIII)

садашње запослење самостална делатност самостална делатност Економски факултет, Београд

чланство у Управним и Надзорним 

одборима других друштава

чланство у Управним и Надзорним 

одборима других друштава

исплаћен нето износ накнаде

број и % акција које поседују у НИП 39,2134 39,213

 Зрењанин АД

2. чланови  одбора директора члан одбора директора Члан  одбора директора Члан  одбора директора

презиме, име и пребивалиште Радулов Мира, Зрењанин Бјелогрлић Милан,Зрењанин Баиловић Љиљана, Зрењ. 

образовање ВСС ВСС ВСС

садашње запослење НИП "ЗРЕЊАНИН" АД ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПЕНЗИОНЕР-АУТОР САРАДНИК

чланство у Управним и Надзорним 

одборима других друштава

исплаћен нето износ накнаде _

број и % акција које поседују у НИП АД 5 ком 0,05168 % 0 27 ком           0,27910      %)

3. генерални директора генер. Директор,председ.извршн. одбора директора

презиме, име и пребивалиште Далибор Бубњевић, Зрењанин

образовање

садашње запослење НИП "ЗРЕЊАНИН" АД

чланство у Управним и Надзорним 

одборима других друштава

исплаћен нето износ накнаде _

број и % акција које поседују у НИП 

 Зрењанин АД

3. Управа друштва има  писани кодекс корпоративног  понашања



III ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

1. Извештај управе о реализацији усвојене посл. Пословање у 2022. је обављано  под отежаним пословним приликама у ужој и широј

     политике макроекономској средини, услед смањења потражње за услугама рекламе због ситуације

КОВИД-19, када су се већина  привредних  друштава  суочила  са  смањењем  капацитета 

пословања, а то се одразио на наше остваривање зацртаних планова и вођења планиране

пословне политике,  како  у  финансијском,  тако  и   садржајном  погледу.

2. анализа остварених прихода, расхода и осталих                                                                                                            у 000 дин.           

    показатеља успешности пословни приходи и расходи 2021 2022

приходи од продаје  54710 51710

остали пословни приходи 1987 1675

приходи од актив.учинака 576 662

свега пословни приходи 57273 54047

пословни расходи 49520 51330

пословни резултат 7753 2717

финансиј. приходи и расходи 2021 2022

финансијски приходи 80 128

финансијски расходи 4

финансијски резултат 80 124

остали приходи и расходи 2021 2022

приходи од усклађ.имовине

остали приходи 1297 1093

расходи од усклађ.имовине 710 792

остали расходи 2

расходи из ранијих година

резилтат осталих прихода и расхода 587 299

УКУПНИ ПРИХОДИ 58650 55268

УКУПНИ РАСХОДИ 50230 52128

8420 3140

6972 2509

ДОБИТАК/ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА         5811

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК



остали показатељи успешности послов 2021 2022

принос на укупан капитал 0,226 0,074

нето принос на сопствени капитал 0,818 0,338

пословни нето добитак 0,135 0,050

 степен задужености 0,705 0,882

 I степен ликвидности 0,241 0,158

IIстепен ликвидности 1,769 1,471

нето обртни капитал 14543 10571

цена акција 946,00 (nije bilo trgovanja u 2022.)

тржишна капитализација 9151604 динара(податак са сајта Београдске берзе)

добитак по акцији 259,38 динара

исплаћена дивиденда У току 2022.год.исплаћена је дивиденда за 2021. год. за мале акционаре и остатак дивид. 

2018.год., део 2016. за конзорцијум у складу са финансијским могућностима привредног   

друштва водећи рачуна да се не угрози текућа  ликвидност.

3. главни купци  (који учествују са више од 10% у КУПЦИ ДОБАВЉАЧИ

    укупном приходу)и добављачи (који учествују  Прес интернационал Нови Сад Штампарија  Борба ад Београд

    са више од 10% у укупним обавезама друштва) Градска управа града Зрењанин Смарт Прес Нови Сад

обртна имовина је смањена за 0,74%

4. промена билансних позиција у односу краткорочна потраж.,пласмани и гот.су смањени за 7,89%

     на претходну годину дугорочна резервисања  су повећане за 42,35 %

дуг.рез са дугорочним обавезама (по основу примене МСФИ-16) су повећани за 79,74%

краткорочнe обавезе су повећанe за 20,86 %

5. навести случајеве код којих постоји неизвесност неизвесност наплате код тужених поверилаца који су исказани на исправци  

     наплате прихода или могућност будућих расх. 

     који могу знач. утицати на фин.позицију друшт.

6. подаци о сопственим акцијама основ стицања број акциучешће %

у току 2015. завршен је процес куповине по уговору о приватизацији измирењем 

свих  обавеза  конзорцијума  као  купца о чему је  Агенција  издала  решење број 

10-1054/15-737/05 од 24.04.15.о брисању права залоге,а дана 28.04.15.решење бр.  

10-1092/15-737/05   о   преносу  сопствених   акција   субјекта  приватизације  НИП 

                                 720,69 динара

потраживања, у износу од 9.961.482,00 динара



"Зрењанин" на конзорцијум.  На основу тога  је извршен пренос  2718 сопствених  

акција  на  власнички  рачун  конзорцијума  у  Централном  регистру  хартија  од 

вредности у укупној вредности од 1.359.000,00

7. улагање у истраживање и развој основне није  било  улагања  у  истраживање, а са улагањем  у опрему од око 560.000,00 вршено

    делатности, информац.технол. и људске ресурсе је  обнављање  застареле  опреме  и  за  редовно  текуће одржавање  је  издвојено нових

514.000,00 динара.

8. износ и начин формирања и употребе резерви није било формирања и употребе резерви

    у последње две године

9. навести све битне пословне догађаје који су се нема битнијих пословних догађаја од дана билансирања до дана подношења извештаја

     десили од дана билансирања до дана 

     подношења извештаја

10.образложити и остале битне промене података У току 2022. год.  дошло је до промене у структури конзорцијума, где је по пресуди

       садржаних у проспекту, а који нису наведени Привредног суда у Зрењанину (3.П.142/2022 од 14.12.2022.) утврђено да су једини 

чланови конзорцијума Лука Ступар са 39,213355% и Уна Ступар Јокић са  39,213355%   

учешћа у капиталу привредног друштва.

11.опис очекиваног развоја друштва у наредном  Развој привредног друштва је делимично онемогућен и пословна политика је више 

     периоду, промене у пословним политикама усмерена на одрживост. тј. на очување тиража и постојећих клијената у делу реклама

     друштва и главних ризика пословања и реализоваће  се  у  складу  са  макроекономским условима пословног окружења  

с  обзиром  на  последице  изазваном   пандемијом   Ковид-1 Завршено је судско

решење власничких односа у привредном друштву и у складу са тим приступиће се

промене правне форме у циљу разионализације пословања с обзиром  на обим

и величину привредног душтва, из АД у ДОО. Стратегија пословања и циљеви се

не  мењају у односу на досадашње пословање, јер  се  и даље траже простори за

заједничке наступе са другим регионалним листовима у региону на маркетиншком

тржишту у делу реклама,јавног оглашавања и учешћу на тендерима. У току 2022.  

опредељење за стављање акцента на јачање електронског издања новина и пријема

помена и малих огласа, како у земљи тако и у уностранству , показало се  исплативо

и као веома добра стратегија имајући у виду економску ситуацију, делимично

ограничено кретање људи, забране окупљања, рад од куће и друга ограничења. 

Да би се задржао континуитет излажења, имали смо током године од 52  броја, 14  

на 40 страна, 32 на 48 и 6 ма 56 страна, уз максималне напоре да се здржи актуелност 



у извештавању наших суграђана о свим битним темама  Средње банатског округа.

У 2023. тежња  ће  бити  пре  свега  одржање  постојеће  позиција  како у погледу 

бренда, тржишне позиције тако и на одржавању позитивног финансиј. резултата,

уз стално улагање у опрему и подмлађивање новинарског потенцијала. Одабир  

новинара спроводити кроз програме стручне праксе, а  уз  сарадњу са локалном 

самоуправом и кроз програме прве шансе Националне службе за запошљавање.

Одржавање постојећег тиража и поред увођења нових тема, рекламне кампање, 

наградних  игара  и  сл. је  све  теже  имајући  у  виду тржишне прилике и куповну 

моћ становништва.

Остварење ових циљева мора увек бити уз обезбеђење и одржавање баланса у

странама  из области  привредног, економског, културно -образовног,  спортског,

нарочито омладинског и политичког извештавања, како из  града тако и региона 

са посебним освртом на сеоске средине и извештавања на језицима националн.    

мањина, са рекламним и огласним простором.   

Главни ризик пословања  су  пад  економске и финансијске моћи у окружењу, као

и  природни  одлив  становника  услед  смрти , миграција  и  смањеног  наталитета.

То  доводи  до  смањења  тиража,  могућности  повећања броја страна  или нових 

рубрика  или  саржаја извештавања.  Због наведених  тешкоћа долази до губитка  

одређеног броја оглашивача јер се сви боре  да опстану у овим условима, да задрже   

радна места за запослене, а све  трошкове  који  нису неопходни (где је реклама међу

првима),  своде на  минимум  или  укидају.  

То  опредељује  и наш  основни  циљ  у 2023. -  опстати, кадровски се ојачати и

припремати за оно што следи после изласка из кризе у окружењу.



ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА КОЈИМА ПРАВНО ЛИЦЕ ПОДЛЕЖЕ

У  складу  са  чланом  368.  Закон  о привредним  друштвима, НИП  „ЗРЕЊАНИН“ АД  ЗРЕЊАНИН  изјављује  да  примењује 

Кодекс корпоративног управљања НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН, који је јавно доступан на огласној табли Привредног 

друштва.  Кодекс  представља  допуну  правила, садржаних у Закону о привредним друштвима и Статуту  НИП „ЗРЕЊАНИН“ 

АД ЗРЕЊАНИН, у складу са којима треба да се понашају носиоци корпоративног управљања. Привредно друштво настоји да

развије  праксу  која  је заснована на  савременим и општеприхваћеним принципима корпоративног управљања, искуствима  и 

најбољој пракси  у  овој области,  уважавајући  глобалне  и  домаће тржишне  услове  и  дефинисане  развојне циљеве. Надзорни 

одбор  се  стара  о  примени кодексом  успостављених  принципа,  прати   његово спровођење  и  усклађеност  организације  и

деловања Привредног друштва са Кодексом и Законом о привредним друштвима. 

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

НИП  „ЗРЕЊАНИН“ АД  ЗРЕЊАНИН  је  успоставио  дводомни  систем  управљања, у   коме централну  улогу у управљању 

Привредним  друштвом  има  Надзорни  одбор, који одређује  пословну  стратегију, именује  и  разрешава  директоре, надзире

рад  директор, врши  унутрашњи надзор над законитошћу пословања и сл. Извршни одбор води послове Привредног друштва

Генерални  директор  координира  рад  извршних  директора  и  организује  пословање  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН. 

Акционари  своја  права  и  контролу  врше  првенствено преко Скупштине акционара. Одредбама Статута је јасно и потпуно

разграничен делокруг послова Скупштине акционара, Надзорног одбора, Извршног одбора и Генералног директора.

ЗРЕЊАНИН  су  обичне акције,  које  власницима дају иста права, при чему свака  акција  даје  право  на један глас. Седнице

Скупштине  акционара  могу  бити редовне  и  ванредне. Правила   која се  односе  на начин сазивања седница, начин рада и

одлучивања  Скупштине акционара, а  посебно  питања везана за начин остваривања права акционара у вези са Скупштином 

акционара, унапред су  прописана и  обједињена у Пословнику Скупштине акционара  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН. 

Обавештење  о  одлуци  Надзорног  одбора  о  сазивању  седнице  Скупштине  акционара,  са  предложеним  дневним  редом, 

                                                           ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

1) Скупштина акционара је највиши орган Привредног друштва, чине је сви акционари. Све акције  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД 

објављују  се  на  интернет  страницама:  Привредног  друштва  (www.listzrenjanin.com), регулисаног  тржишта (www.belex.rs),

 Регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и Централнoг регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs) 



Све усвојене  одлуке  Скупштине акционара објављују се на интернет страници Привредног друштва. Право на учешће у раду 

и право гласа на седници Скупштине акционара  имају сви  акционари који су власници акција  НИП „ЗРЕЊАНИН“ на Дан

акционара, који пада десетог  дана пре  датума одржавања  седнице Скупштине акционара, на основу јединствене евиденције 

акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. Одлуке Скупштине акционара се, по правилу, 

усвајају обичном већином гласова присутних акционара Привредног друштва који имају право гласа по предметном питању, 

осим  уколико  Законом о  привредним  друштвима, Статутом  или другим  прописима за поједина питања није одређен већи 

број гласова. 

У 2022.год. је одржана једна редовна и једна ванредна седница Скупштине акционара (15.04.2022. г./15.11. 2022.г.) у седишту

Привредног   друштва.  НИП „ЗРЕЊАНИН“  АД  ЗРЕЊАНИН  има  развијену  двосмерну  комуникацију  са  акционарима  и

и инвеститорима, који  имају  додатну могућност да током године добију све потребне информације о пословању Привредног

друштва о својим правима.

дугорочни  успех  Привредног  друштва, а  у  чијој надлежности је постављање основних пословних циљева и праваца даљег 

развоја, као и утврђивање  и  контрола  успешности примене пословне стратегије. Током 2022. године Надзорни одбор је кроз

кварталне  извештаје  разматрао  резултате  пословања  у  извештајном  периоду  са  проценама  до  краја  календарске  године. 

Седнице  Надзорног  одбора припремају се уз помоћ секретара Привредног друштва и надзор председника Надзорног одбора.

и  потпне  информације   о  свим  питањима  у  вези  са  Привредним друштвом. Генералног директора  и  извршне директоре

именује Надзорни одбор, Извршни одбор поступа и одлучује ван седница.

СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА

Регулаторни  оквир  рада  унутрашњег надзора, односно интерне ревизије успостављен је Законом о привредним друштвима, 

Повељом  и  Стандардом интерне  ревизије, Правилником о рачуноводству  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН и осталом 

релевантном законском и интерном регулативом.

ПОСЛОВИ СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ И ЗАБРАНОМ КОНКУРЕНЦИЈЕ

2) Надзорни  одбор  има  централну  улогу  у  управљању  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН. Колективно  је  одговоран за 

3) Извршни одбор  и Генерални  директор  старају  се да чланови Надзорног одбора правовремено добију тачне, благовремене  

Послови   са личним  интересом - лице,  које  у   складу  са Закономо  привредним  друштвима има  посебне  дужности према 



Привредном друштву, дужно је да без одлагања обавести Надзорни одбор о постојању личног интереса (или интереса са њим 

повезаног лица)   у  правном  послу  који   НИП  „ЗРЕЊАНИН“  АД   ЗРЕЊАНИН  закључује,  односно  правној  радњи  коју  

Привредно друштво предузима.

повременог усменог  анкетирања  чланова  Надзорног  одбора  о  тренутном  ангажовању,  као   и о  чланствима  у  одборима

директора и надзорним одборима  у другим друштвима.

ПОЛИТИКА БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Политика  предвиђа  обавезу  свих  лица да  у случају појаве аргументованих  сумњи, везаних за чињење или  припрему 

коруптивних  односно  преварних  радњи, као и   у  случају  њиховог откривања, доставе  одговарајуће информације као и у  

случају  њиховог откривања, доставе одговарајуће информације путем канала комуникације, уз гарантовану поверљивост. 

Генерални директор

____________________________________

Далибор Бубњевић 

Забрана конкуренције - у циљу праћења поштовања забране конкуренције, НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН има праксу

Dalibor 

Bubnjevi

ć 252657
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3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

*  Општи подаци;

* Подаци о Управи друштва;

* Веродостојни приказ развоја и резултата пословања друштва,

   финансијско стање и подаци важни за процену стања имовине;

* Подаци о соопственим акцијама;

* Активности друштва на пољу истраживања и развоја;

* Важнији пословни догађаји који су наступили након протека 

   пословне године за коју је извештај припремљен;

* Опис очекиваног развоја друштва у наредом периоду, промена 

   у  пословним политикама друштва и главних ризика и претњи

   којима је друштво изложено.

* извештај о корпоративном управљању



ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА  ЗА 2022. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ПОДАЦИ
  1. Пословно име, седиште и адреса, матични број  НИП "ЗРЕЊАНИН" АД. Зрењанин, Краља Петра Првог бр.2, 
      и ПИБ АД мат.бр. 20054069,ПИБ 103926464
  2. Web site и e-mail www.listzrenjanin.com,  redakcija@listzrenjanin.com, 
  3. бр.и датум решења о упису у рег. привредних BD.41165/2005 дана 02.07.2005.
       субјеката
  4. делатност (шифра и опис) 05813- издавање новина
  5. број запослених 19
  6. број акционара 60

акционар број акциучешће %
 1. конзорцијум 7587 78,42671
 2. Инфо Локал Медиа Гроуп 1234 12,75584

  7. 10 највећих акционара  3. Стојков Сунчица 38 0,39281
 4. Атанасију Васа 31 0,32045
 5. Дукић Борислав 31 0,32045
 6. Јајић Бранка 30 0,31011
 7. Бечејац Милена 29 0,29977
 8. Баиловић Љиљана 27 0,27910
 9. Милин Бранислав 27 0,27910
10.Moц Фируц 27 0,27910

  8. вредност основног капитала 4.891.000,00

  9. број издатих акција обичне 9.674 сопствене укупно 9674
10. подаци о зависним друштвима              _
11. назив седишта,пословна адреса рев. куће која Ревизија Плус-Про д.о.о, предузеће за рачуноводство и ревизију,
       је ревидирала последњи финасијски извештај Војводе Добрњца бр.28, Београд
12. пословно име организационог тржишта на које Београдска Берза а.д. Београд
       укључује акције

 На основу чл. 50. i 51. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских  
инструмената ("Службени гласник РС",  бр. 31/2011) НИП "ЗРЕЊАНИН" AД објављује :



II ПОДАЦИ О УПРАВИ 
1. чланови надзорног одбора Председник надзорног одбора Члан надзорног одбора Члан надзорног одбора
презиме, име и пребивалиште Ступар Лука, Београд Уна Ступар Јокић, Београд Дејан Молнар,Зрењанин
образовање                        (VII-1)  (VII-1)             ДР (VIII)
садашње запослење самостална делатност самостална делатност Економски факултет, Београд
чланство у Управним и Надзорним 
одборима других друштава
чланство у Управним и Надзорним 
одборима других друштава
исплаћен нето износ накнаде
број и % акција које поседују у НИП 39,2134 39,213
 Зрењанин АД
2. чланови  одбора директора члан одбора директора Члан  одбора директора Члан  одбора директора
презиме, име и пребивалиште Радулов Мира, Зрењанин Бјелогрлић Милан,Зрењанин Баиловић Љиљана, Зрењ. 
образовање ВСС ВСС ВСС
садашње запослење НИП "ЗРЕЊАНИН" АД ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПЕНЗИОНЕР-АУТОР САРАДНИК
чланство у Управним и Надзорним 
одборима других друштава
исплаћен нето износ накнаде _
број и % акција које поседују у НИП АД 5 ком 0,05168 % 0 27 ком           0,27910      %)
3. генерални директора генер. Директор,председ.извршн. одбора директора
презиме, име и пребивалиште Далибор Бубњевић, Зрењанин
образовање
садашње запослење НИП "ЗРЕЊАНИН" АД
чланство у Управним и Надзорним 
одборима других друштава
исплаћен нето износ накнаде _
број и % акција које поседују у НИП 
 Зрењанин АД
3. Управа друштва има  писани кодекс корпоративног  понашања



III ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
1. Извештај управе о реализацији усвојене посл. Пословање у 2022. је обављано  под отежаним пословним приликама у ужој и широј
     политике макроекономској средини, услед смањења потражње за услугама рекламе због ситуације

КОВИД-19, када су се већина  привредних  друштава  суочила  са  смањењем  капацитета 
пословања, а то се одразио на наше остваривање зацртаних планова и вођења планиране
пословне политике,  како  у  финансијском,  тако  и   садржајном  погледу.

2. анализа остварених прихода, расхода и осталих                                                                                                            у 000 дин.           
    показатеља успешности пословни приходи и расходи 2021 2022

приходи од продаје  54710 51710
остали пословни приходи 1987 1675
приходи од актив.учинака 576 662
свега пословни приходи 57273 54047
пословни расходи 49520 51330
пословни резултат 7753 2717

финансиј. приходи и расходи 2021 2022
финансијски приходи 80 128
финансијски расходи 4
финансијски резултат 80 124

остали приходи и расходи 2021 2022
приходи од усклађ.имовине
остали приходи 1297 1093
расходи од усклађ.имовине 710 792
остали расходи 2
расходи из ранијих година
резилтат осталих прихода и расхода 587 299
УКУПНИ ПРИХОДИ 58650 55268
УКУПНИ РАСХОДИ 50230 52128

8420 3140
6972 2509

ДОБИТАК/ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА         5811
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК



остали показатељи успешности послов 2021 2022
принос на укупан капитал 0,226 0,074
нето принос на сопствени капитал 0,818 0,338
пословни нето добитак 0,135 0,050
 степен задужености 0,705 0,882
 I степен ликвидности 0,241 0,158
IIстепен ликвидности 1,769 1,471
нето обртни капитал 14543 10571
цена акција 946,00 (nije bilo trgovanja u 2022.)
тржишна капитализација 9151604 динара(податак са сајта Београдске берзе)
добитак по акцији 259,38 динара
исплаћена дивиденда У току 2022.год.исплаћена је дивиденда за 2021. год. за мале акционаре и остатак дивид. 

2018.год., део 2016. за конзорцијум у складу са финансијским могућностима привредног   
друштва водећи рачуна да се не угрози текућа  ликвидност.

3. главни купци  (који учествују са више од 10% у КУПЦИ ДОБАВЉАЧИ
    укупном приходу)и добављачи (који учествују  Прес интернационал Нови Сад Штампарија  Борба ад Београд
    са више од 10% у укупним обавезама друштва) Градска управа града Зрењанин Смарт Прес Нови Сад

обртна имовина је смањена за 0,74%
4. промена билансних позиција у односу краткорочна потраж.,пласмани и гот.су смањени за 7,89%
     на претходну годину дугорочна резервисања  су повећане за 42,35 %

дуг.рез са дугорочним обавезама (по основу примене МСФИ-16) су повећани за 79,74%
краткорочнe обавезе су повећанe за 20,86 %

5. навести случајеве код којих постоји неизвесност неизвесност наплате код тужених поверилаца који су исказани на исправци  
     наплате прихода или могућност будућих расх. 
     који могу знач. утицати на фин.позицију друшт.

6. подаци о сопственим акцијама основ стицања број акциучешће %
у току 2015. завршен је процес куповине по уговору о приватизацији измирењем 
свих  обавеза  конзорцијума  као  купца о чему је  Агенција  издала  решење број 
10-1054/15-737/05 од 24.04.15.о брисању права залоге,а дана 28.04.15.решење бр.  
10-1092/15-737/05   о   преносу  сопствених   акција   субјекта  приватизације  НИП 

                                 720,69 динара

потраживања, у износу од 9.961.482,00 динара



"Зрењанин" на конзорцијум.  На основу тога  је извршен пренос  2718 сопствених  
акција  на  власнички  рачун  конзорцијума  у  Централном  регистру  хартија  од 
вредности у укупној вредности од 1.359.000,00

7. улагање у истраживање и развој основне није  било  улагања  у  истраживање, а са улагањем  у опрему од око 560.000,00 вршено
    делатности, информац.технол. и људске ресурсе је  обнављање  застареле  опреме  и  за  редовно  текуће одржавање  је  издвојено нових

514.000,00 динара.
8. износ и начин формирања и употребе резерви није било формирања и употребе резерви
    у последње две године
9. навести све битне пословне догађаје који су се нема битнијих пословних догађаја од дана билансирања до дана подношења извештаја
     десили од дана билансирања до дана 
     подношења извештаја
10.образложити и остале битне промене података У току 2022. год.  дошло је до промене у структури конзорцијума, где је по пресуди
       садржаних у проспекту, а који нису наведени Привредног суда у Зрењанину (3.П.142/2022 од 14.12.2022.) утврђено да су једини 

чланови конзорцијума Лука Ступар са 39,213355% и Уна Ступар Јокић са  39,213355%   
учешћа у капиталу привредног друштва.

11.опис очекиваног развоја друштва у наредном  Развој привредног друштва је делимично онемогућен и пословна политика је више 
     периоду, промене у пословним политикама усмерена на одрживост. тј. на очување тиража и постојећих клијената у делу реклама
     друштва и главних ризика пословања и реализоваће  се  у  складу  са  макроекономским условима пословног окружења  

с  обзиром  на  последице  изазваном   пандемијом   Ковид-1 Завршено је судско
решење власничких односа у привредном друштву и у складу са тим приступиће се
промене правне форме у циљу разионализације пословања с обзиром  на обим
и величину привредног душтва, из АД у ДОО. Стратегија пословања и циљеви се
не  мењају у односу на досадашње пословање, јер  се  и даље траже простори за
заједничке наступе са другим регионалним листовима у региону на маркетиншком
тржишту у делу реклама,јавног оглашавања и учешћу на тендерима. У току 2022.  
опредељење за стављање акцента на јачање електронског издања новина и пријема
помена и малих огласа, како у земљи тако и у уностранству , показало се  исплативо
и као веома добра стратегија имајући у виду економску ситуацију, делимично
ограничено кретање људи, забране окупљања, рад од куће и друга ограничења. 
Да би се задржао континуитет излажења, имали смо током године од 52  броја, 14  
на 40 страна, 32 на 48 и 6 ма 56 страна, уз максималне напоре да се здржи актуелност 



у извештавању наших суграђана о свим битним темама  Средње банатског округа.
У 2023. тежња  ће  бити  пре  свега  одржање  постојеће  позиција  како у погледу 
бренда, тржишне позиције тако и на одржавању позитивног финансиј. резултата,
уз стално улагање у опрему и подмлађивање новинарског потенцијала. Одабир  
новинара спроводити кроз програме стручне праксе, а  уз  сарадњу са локалном 
самоуправом и кроз програме прве шансе Националне службе за запошљавање.
Одржавање постојећег тиража и поред увођења нових тема, рекламне кампање, 
наградних  игара  и  сл. је  све  теже  имајући  у  виду тржишне прилике и куповну 
моћ становништва.
Остварење ових циљева мора увек бити уз обезбеђење и одржавање баланса у
странама  из области  привредног, економског, културно -образовног,  спортског,
нарочито омладинског и политичког извештавања, како из  града тако и региона 
са посебним освртом на сеоске средине и извештавања на језицима националн.    
мањина, са рекламним и огласним простором.   
Главни ризик пословања  су  пад  економске и финансијске моћи у окружењу, као
и  природни  одлив  становника  услед  смрти , миграција  и  смањеног  наталитета.
То  доводи  до  смањења  тиража,  могућности  повећања броја страна  или нових 
рубрика  или  саржаја извештавања.  Због наведених  тешкоћа долази до губитка  
одређеног броја оглашивача јер се сви боре  да опстану у овим условима, да задрже   
радна места за запослене, а све  трошкове  који  нису неопходни (где је реклама међу
првима),  своде на  минимум  или  укидају.  
То  опредељује  и наш  основни  циљ  у 2023. -  опстати, кадровски се ојачати и
припремати за оно што следи после изласка из кризе у окружењу.



ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА КОЈИМА ПРАВНО ЛИЦЕ ПОДЛЕЖЕ

У  складу  са  чланом  368.  Закон  о привредним  друштвима, НИП  „ЗРЕЊАНИН“ АД  ЗРЕЊАНИН  изјављује  да  примењује 

Кодекс корпоративног управљања НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН, који је јавно доступан на огласној табли Привредног 

друштва.  Кодекс  представља  допуну  правила, садржаних у Закону о привредним друштвима и Статуту  НИП „ЗРЕЊАНИН“ 

АД ЗРЕЊАНИН, у складу са којима треба да се понашају носиоци корпоративног управљања. Привредно друштво настоји да

развије  праксу  која  је заснована на  савременим и општеприхваћеним принципима корпоративног управљања, искуствима  и 

најбољој пракси  у  овој области,  уважавајући  глобалне  и  домаће тржишне  услове  и  дефинисане  развојне циљеве. Надзорни 

одбор  се  стара  о  примени кодексом  успостављених  принципа,  прати   његово спровођење  и  усклађеност  организације  и

деловања Привредног друштва са Кодексом и Законом о привредним друштвима. 

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

НИП  „ЗРЕЊАНИН“ АД  ЗРЕЊАНИН  је  успоставио  дводомни  систем  управљања, у   коме централну  улогу у управљању 

Привредним  друштвом  има  Надзорни  одбор, који одређује  пословну  стратегију, именује  и  разрешава  директоре, надзире

рад  директор, врши  унутрашњи надзор над законитошћу пословања и сл. Извршни одбор води послове Привредног друштва

Генерални  директор  координира  рад  извршних  директора  и  организује  пословање  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН. 

Акционари  своја  права  и  контролу  врше  првенствено преко Скупштине акционара. Одредбама Статута је јасно и потпуно

разграничен делокруг послова Скупштине акционара, Надзорног одбора, Извршног одбора и Генералног директора.

ЗРЕЊАНИН  су  обичне акције,  које  власницима дају иста права, при чему свака  акција  даје  право  на један глас. Седнице

Скупштине  акционара  могу  бити редовне  и  ванредне. Правила   која се  односе  на начин сазивања седница, начин рада и

одлучивања  Скупштине акционара, а  посебно  питања везана за начин остваривања права акционара у вези са Скупштином 

акционара, унапред су  прописана и  обједињена у Пословнику Скупштине акционара  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН. 

Обавештење  о  одлуци  Надзорног  одбора  о  сазивању  седнице  Скупштине  акционара,  са  предложеним  дневним  редом, 

                                                           ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

1) Скупштина акционара је највиши орган Привредног друштва, чине је сви акционари. Све акције  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД 

објављују  се  на  интернет  страницама:  Привредног  друштва  (www.listzrenjanin.com), регулисаног  тржишта (www.belex.rs),
 Регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и Централнoг регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs) 



Све усвојене  одлуке  Скупштине акционара објављују се на интернет страници Привредног друштва. Право на учешће у раду 

и право гласа на седници Скупштине акционара  имају сви  акционари који су власници акција  НИП „ЗРЕЊАНИН“ на Дан

акционара, који пада десетог  дана пре  датума одржавања  седнице Скупштине акционара, на основу јединствене евиденције 

акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. Одлуке Скупштине акционара се, по правилу, 

усвајају обичном већином гласова присутних акционара Привредног друштва који имају право гласа по предметном питању, 

осим  уколико  Законом о  привредним  друштвима, Статутом  или другим  прописима за поједина питања није одређен већи 

број гласова. 

У 2022.год. је одржана једна редовна и једна ванредна седница Скупштине акционара (15.04.2022. г./15.11. 2022.г.) у седишту

Привредног   друштва.  НИП „ЗРЕЊАНИН“  АД  ЗРЕЊАНИН  има  развијену  двосмерну  комуникацију  са  акционарима  и

и инвеститорима, који  имају  додатну могућност да током године добију све потребне информације о пословању Привредног

друштва о својим правима.

дугорочни  успех  Привредног  друштва, а  у  чијој надлежности је постављање основних пословних циљева и праваца даљег 

развоја, као и утврђивање  и  контрола  успешности примене пословне стратегије. Током 2022. године Надзорни одбор је кроз

кварталне  извештаје  разматрао  резултате  пословања  у  извештајном  периоду  са  проценама  до  краја  календарске  године. 

Седнице  Надзорног  одбора припремају се уз помоћ секретара Привредног друштва и надзор председника Надзорног одбора.

и  потпне  информације   о  свим  питањима  у  вези  са  Привредним друштвом. Генералног директора  и  извршне директоре

именује Надзорни одбор, Извршни одбор поступа и одлучује ван седница.

СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА

Регулаторни  оквир  рада  унутрашњег надзора, односно интерне ревизије успостављен је Законом о привредним друштвима, 

Повељом  и  Стандардом интерне  ревизије, Правилником о рачуноводству  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН и осталом 

релевантном законском и интерном регулативом.

ПОСЛОВИ СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ И ЗАБРАНОМ КОНКУРЕНЦИЈЕ

2) Надзорни  одбор  има  централну  улогу  у  управљању  НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН. Колективно  је  одговоран за 

3) Извршни одбор  и Генерални  директор  старају  се да чланови Надзорног одбора правовремено добију тачне, благовремене  

Послови   са личним  интересом - лице,  које  у   складу  са Закономо  привредним  друштвима има  посебне  дужности према 



Привредном друштву, дужно је да без одлагања обавести Надзорни одбор о постојању личног интереса (или интереса са њим 

повезаног лица)   у  правном  послу  који   НИП  „ЗРЕЊАНИН“  АД   ЗРЕЊАНИН  закључује,  односно  правној  радњи  коју  

Привредно друштво предузима.

повременог усменог  анкетирања  чланова  Надзорног  одбора  о  тренутном  ангажовању,  као   и о  чланствима  у  одборима

директора и надзорним одборима  у другим друштвима.

ПОЛИТИКА БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Политика  предвиђа  обавезу  свих  лица да  у случају појаве аргументованих  сумњи, везаних за чињење или  припрему 

коруптивних  односно  преварних  радњи, као и   у  случају  њиховог откривања, доставе  одговарајуће информације као и у  

случају  њиховог откривања, доставе одговарајуће информације путем канала комуникације, уз гарантовану поверљивост. 

Генерални директор

____________________________________

Далибор Бубњевић 

Забрана конкуренције - у циљу праћења поштовања забране конкуренције, НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД ЗРЕЊАНИН има праксу

Dalibor 
Bubnjevi
ć 252657

Digitally signed 
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4. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

        _________________________________________________________________________

           Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај састављен 

           је   уз   примену   одговарајућих   међународних   стандарда    финансијског 

           извештавања и даје  истините и објективне податке о имовини, обавезама,

           финансијском   положају  и  пословању,  добицима  и  губицима,  токовима 

           готовине и променама на капиталу  јавног друштва.

                 Лице одговорно за састављање Законски  заступник:

   годишњег извештаја:

       Руков.службе за финансије и рачуноводство  Генерални  директор

                   НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д.  НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д.

    Радулов Мира Далибор Бубњевић



5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ

     ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА *

    _________________________________________________________________________

            Напомена*:

            *  Финансијски извештај НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д. За 2022. годину је одобрен и 

                 Прихваћен 17.02.2023. године на  седници Надзорног одбора издаваоца

                 и благовремено достављен Агенцији за привредне регистре 09.марта 2023.

                Годишњи извештај Друштва  и извештај ревизора у моменту објављивања, још

                увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара)

                Друштво ће у целости накнадно објавити одлуку надређног органа о усвајању 

                Годишњег финсијског извештаја и годишњег извештаја са мишљењем Ревизора

                на исте.

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА*

       _________________________________________________________________________

            Напомена*:

            * Одлука о  расподели добити(покрићу губитка) друштва  за 2022. годину донеће се 

              на редовној  годишњој Скупштини  акционарског друштва. Друштво ће у целости

              накнадно  објавити одлуку надлежног оргаана  о расподели добити друштва.

      Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га

      Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су 

      хартије  од  вредности  тог  друштва  укључене у трговање, и то  најкасније   четири 

      месеца  након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи 

      финансијски извештај буде доступан јавности током пет година од дана објављивања.

     Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају

                  Лице одговорно за састављање               Законски  заступник:

годишњег извештаја:

          Руков.службе за финансије и рачуноводство            Генерални  директор

                      НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д.           НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д.

           Радулов Мира             Далибор Бубњевић
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