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Уводне одребе 

Развојна агенција Србије (даље: РАС) основана је Законом о улагањима („Службени 

гласник РС”, бр. 89/2015 – даље: Закон), ради обављања развојних, стручних и 

оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и 

повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности  привредних субјеката, угледа 

и развоја Републике Србије у области привреде и регионалног развоја. У складу са 

одредбама Закона о улагањима РАС је преузео све правне послове, осим уговора о 

раду, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистраторски материјал 

Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални 

развој.  

На оснивање и рад РАС примењује се Закон о јавним агенцијама („Службени гласник 

РС“ бр. 18/2005 и 81/2005-испр.)   

У складу са Законом и Статутом, РАС:  

1) сарађује са државним органима и организацијама и носиоцима јавно правних 

овлашћења, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради 

обезбеђивања услова за примену Закона и других прописа којима се уређују питања од 

значаја за унапређење привредног развоја и улагања; 

2) прати примену Закона и предлаже одговарајуће мере;  

3) учествује у припреми и спроводи програме и пројекте привредног и регионалног 

развоја; 

4) врши анализе и обезбеђује податке и информације за потребе унапређења политике 

привредног и регионалног развоја; 

5) врши акредитацију регионалних развојних агенција; 

6) обавља стручне и административно-оперативе послове у вези са пројектима 

привлачења директних инвестиција и улагања и прати њихову реализацију у складу са 

законом и прописима; 

7) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења извозних активности 

привредних субјеката; 

8) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења положаја, активности и 

конкурентности малих и средњих привредних субјеката и предузетника; 

9) води Централизовани информациони систем за пословну интелигенцију који 

обједињује релевантне податке органа власти, од значаја за израду анализа и студија у 

области привредног и регионалног развоја; 

10) води евиденцију улагача од посебног значаја и улагача од регионалног значаја; 
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11) предлаже, координира и спроводи активности стратешког маркетинга привредних 

потенцијала и угледа Републике Србије; 

12) пружа стручну и саветодавну подршку привредним друштвима и предузетницима; 

13) припрема и реализује програме едукације инструктора и консултаната за потребе 

развоја привредних друштава и предузетништва;  

14) извршава и координира спровођење шеме и индивидуалне државне помоћи за 

подстицање директних инвестиција; 

15) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из 

међународне развојне помоћи; 

16) прати и анализира услове улагања и привредне услове на појединачним тржиштима 

и у појединачним секторима и даје предлоге за њихово унапређење; 

17) остварује сарадњу у области улагања и прикупља информације о стању улагања у 

другим државама; 

18) води посебне евиденције у складу са Законом; 

19) води поступак против функционера у коме се одлучује да ли постоји повреда 

Закона о чему доноси одлуку; 

20) предлаже давање државне помоћи, у складу са Законом и прописима о контроли 

државне помоћи. 

21) организује и вршу издавачку делатност у складу са својим делокругом; 

22) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом. 

Послове под тачком 5., 9., 10. и 18. овог члана Агенција обавља као поверене послове. 

1. Финансирање рада РАС 

 

Извори финасирање рада РАС су: 

1. Буџет Републике Србије, 

2. Међународне донације које се односе на реализацију пре свега: Подршка развоју 

приватном сектору у јужној и југозападној Србији (даље: PSD-USAID) финансиран од 

стране УСАИД, затим Европске мреже предузетништва и Дунав транснационалног 

програма. 

3. Сопствени приходи: 

 Наплаћене услуге за послове из надлежности РАС. У 2017. години су остварени 

од привредних субјеката за учешће на међународним сајмовима,  

 учешће у сталним трошковима (струја, вода, грејање, заштита од пожара) од 

стране Агенције за привредне регистре (даље: АПР) , Регионалне агенције за 

развој источне Србије „РАРИС“ доо (даље: РАРИС), Основног јавног 

тужилаштва у Зајечару, по основу Споразума о сарадњи. 
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Финансијски извештај РАС садржи преглед стање имовине, готовинских еквивалената, 

потрживања и обавеза на дан 31.12.2017. године, као и преглед реализованих прихода и 

расхода РАС у 2017. години. Према курсној листи Народне банке на дан 29.12.2017. 

године, број 252 званични, закључни, средњи курсеви примењивани за прерачун 

девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били: 

Шифра валуте Назив земље Ознака валуте Важи за 2017. 

978 Evropska monetarna unija EUR 1 118,4727 

840 SAD USD 1 99,1155 

756 Švajcarska CHF 1 101,2847 

 

БИЛАНС СТАЊА РАС (на дан 31. децембар 2017. године) 

ОПИС Износ  (у хиљадама дин.) 

АКТИВА   

   А. СТАЛНА ИМОВИНА  43.079 

         Нематеријална имовина 2.590 

        НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 40.489 

         Земљиште 400 

         Некретнине 30.369 

         Постројења и опрема 9.720 

   Б. ОБРТНА ИМОВИНА  1.206.547 

       I. Плаћени аванси 48.027 

        КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,        ПЛАСМАНИ 

И ГОТОВИНА  1.158.520 

      1. Потраживања из пословања 1.981 

2. Остала потраживања 5.331 

     3. Готовински еквиваленти и готовина 1.108.238 



 5 

    4. Активна временска разгарничења 42.970 

   Д. УКУПНА АКТИВА  1.249.626 

 ПАСИВА   

   А. ОСТАЛИ КАПИТАЛ  54.125 

   I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 15.142 

   II. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 38.983 

   Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  0 

   III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  1.195.501 

     1. Обавезе из пословања 16.367 

     2.Обавезе према запосленима 1 

    3. Пасивна временска разграничења 1.179.133 

   В. УКУПНА ПАСИВА  1.249.626 

 

Нето вредност нематеријалне имовине  у износу од 2.590 хиљада динара представља 

набавку и надоградњу неопходних софтверских лиценци, апликација као што су ЦМР 

база, office, рачуноводствени софтвер и сл. 

Износ од 9.720 хиљада динара представља нето вредност опреме Развојне агенције 

Србије која се највећим делом састоји од опреме преузете од Агенције за страна 

улагања и Националне агенције за регионални развој. Нето вредност од 9.720 хиљада 

динара  чини неотписана вредност: 

 Рачунарске опреме у износу од 6.052 хиљаде динара, 

 Аутомобила у износу од 2.542 хиљаде динара, 

 Канцеларијске опреме у износу од 1.126 хиљаде динара. 

Износ од 30.369 хиљаде динара представља неотписану вредност   зграде у Зајечару а 

износ од 400.хиљаде динара представља вредност земљишта у Зајечару. 

Плаћени аванси у укупном износу од 48.027 хиљаде  динара  обухватају: 

 Износ од 28.239 хиљаде динара потребан за релаизацију PSD-USAID  односи се 

на уплате   акредитованим регионалним агенцијама (укупно четири) које 

учествују на реализацији PSD-USAID пројекта (26.692 хиљаде динара), авансна 

уплата партнеру који учествује на реализацији обука привредним субјектима на 

територији Златиборског, Јабланичког, Рашког округа и Санџак (1.395 хиљаде 
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динара), авансна уплата за набавку нафтних деривата (152 хиљаде динара), 

такође за потребе PSD-USAID пројекта   

  Износ од 19.788 хиљаде динара највећим делом обухвата  износ авансне уплате 

према стратешком пертнеру за промоцију српске привреде у иностранству 

(17.132). Тренутно се реализују активности промоције српске привреде у 

Аустрији и Немачкој и након достављања коначног извештаја и рачуна 

евидентираће се трошкови у 2018. години. Преостали износ од 2.585 хиљаде 

динара обухвата авансне уплате за: увођење система финансијског управљања 

и контроле у Развојној агенцији Србије, обуке запослених из области анализе 

финансијских извештаја потенцијалних инвеститора, претплату на Службени 

Гласник за 2018 годину, набавку канцеларијског намештаја (у употреби ће бити 

од јануара 2018. године). Износ од 71 хиљаде представља износ авансне уплате 

из ранијих година.  

 Потраживања у износу од 1.981 хиљаде динара обухватају:  

 1.441 (у хиљадама динара у билансу стања), обухватају потраживања од купаца-

учесника на међународним сајмовима и корисника услуга РАС. 

 по основу  активиране менице за Програм подршке иновативним брзорастућим 

МСП из 2012. године у износу од 540 хиљаде  динара, 

Остала потраживања у износу од 5.331 хиљада динара обухватају: 

 потраживања за рефундацију породиљског одсуства (4.667 хиљада динара), 

  потраживања од запослених ( 32 хиљада динара),  

  потраживања за више уплаћени порез на добит -СИЕПА(632 хиљаде динара). 

Готовински еквиваленти и готовина у износу од 1.108.238 хиљаде динара представљају 

средства на свим динарским и девизним подрачунима РАС (укупно 12 код Управе за 

трезор), девизним рачунима (укупно 4 код Народне банке Србије) и у благајни РАС. 

Активна временска разграничења у износу од 42.970 хиљада динара највећим делом 

(39.358 хиљаде динара) представљају унапред плаћене трошкове сајмова у 

иностранству (PRODEXPO, GULFOOD, FRANCHIESE, FORLD FOOD, WORLD 

BUILD, SIAL, PLMA, PROWEIN). Да би РАС уопште могао да реализује једну од 

својих активности а то је представљање домаћих привредника на међународним 

сајмовима, потребно је да унапред резервише и плати сајамски простор.Преостали 

износ од 3.612 хиљаде динара представља потраживања од партнера из Мађарске за 

рефунадацију одобрених трошкова за два пројекта из Дунав транснационалног 

програма. 

Основни и остали капитал у износу од 15.142 хиљаде динара представља наслеђену 

билансну позицију Националне агенције за регионални развој и нераспоређена добит 

ранијих година  у износу од 38.982 хиљаде динара представља добит ранијих година 

СИЕПА И НАРР. 
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Обавезе у износу од 16.367 хиљаде динара обухватају: 

 Износ од 10.729 хиљаде динара представља обавезе према акредитованим 

регионалним агенцијама за обављене услуге у новембру и децембру 2017. 

године а које су дефинисане Програмом стандардизованог сета услуга за 

ММСП које се реализују преко АРРА. Исплата је  реализована у јануар-март 

2018. године након верификације извештаја за новембар и децембар од стране 

Министарства привреде. 

 Износ од 4.415 хиљаде динара представља обавезе према акредитованим 

регионалним агенцијама за обављене услуге у другом и  последњем кварталу 

2017. године а које су дефинисане Програмом стандардизованог сета услуга за 

АРРА 2017. година. Исплата у износу од 4.415 хиљаде динара је   реализована у  

2018. години. 

 Износ од 1.223 хиљаде динара представља обавезе према добављачима за услуге 

мобилне и фиксне телефоније, електричне енергије, централног грејања и сл.  

Пaсивна временска разграничења у износу од 1.179.133 хиљаде динара представљају 

одложене приходе и донације на конту 495 и то у следећим износима: 

(у хиљадама динара) 

Назив Износ 

Одложени приходи - Буџет Републике Србије за 2017. годину 450.161 

Одложени приходи –пренети приходи из 2016 године за 

реализацију програма 2016-2017  

614.700 

Одложени приходи - Програм стандардизованог сета услуга за 

мала и средња предузећа и предузетнике које се реализују 

преко АРРА у 2017. години 

9.449 

Одложени приходи – Програм подршке МСП за набавку 

опреме у 2017. години 

9.043 

Одложене донације – Пренета средства из СИЕПА и НАРР по 

основу међународних донација и средства за реализацију 

Европске мреже предузетништва 

32.278 

Одложени приходи - Програм стандардизованог сета услуга за  

АРРА у 2017. години 

1.096 

Одложене донације PSD-USAID 32.037 

Одложени приходи - Некретнина у Зајечару 30.369 

Укупно 1.179.133 
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Средства која су на одложеним приходима и донацијама су наменски опредељена 

средства. Могу се употребити једино уз сагласност Владе РС  на Финансијски план 

РАС за будуће периоде или се, као неутрошена средства, вратити у буџет Републике. 
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Гр. ПРИХОДИ 
Планирани 

приходи 

Остварени приходи 

(пренос средстава 

из буџета 

Републике или 

уплата донатора-

позиција 495) 

Реализовани 

приходи –

финансирани 

трошкови у 2017 

(класа 6) 

Резервисања -

приходи који се 

преносе у 2018. 

годину  

(ПВР у билансу 

стања) 

1 2 3 4 5 6=4-5 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ     

I 640 

I Приходи из буџета 

Републике- текућа година 

(I1.+I2+I3+I4.) 

 

2.340.766.326,33 

 

2.343.872.786,88 

 

 

1.259.422.405,10 

 

1.084.448.906,41 

I1 
I1. Приходи из буџета 

Републике-буџет РАС 2017 
800.000.000,00 800.000.000,00 

 

349.839.031,67 450.160.968,33 

I2 

I2.Приходи из буџета 

Републике –резервисана 

средства из 2016 

906.615.154,61 907.221.614,61 

 

292.522.059,62 614.699.554,99 

I3 

I3. Приходи из буџета 

Републике- програми МП 

2017 

604.062.554,10 606.562.554,10 

 

586.974.171,01 

 

19.588.383,09 

 

I4 

I4.Приходи из буџета 

Републике – програми МП 

резервисана средства из 

2016 

30.088.617,62 30.088.618,17 30.087.142,80 

*разлика у износу од 

1.475,37 је у току 

2017. године 

уплаћена у буџет РС 
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Гр. ПРИХОДИ 
Планирани 

приходи 

Остварени приходи 

(пренос средстава 

из буџета 

Републике или 

уплата донатора-

позиција 495) 

Реализовани 

приходи –

финансирани 

трошкови у 2017 

(класа 6) 

Резервисања -

приходи који се 

преносе у 2018. 

годину  

(ПВР у билансу 

стања) 

1 2 3 4 

 

5 
6=4-5 

641 
Приходи од условљених 

донација 
157.173.480,47 179.912.201,35 

 

115.596.524,02 64.315.677,33 

603 
Приходи од пружања 

услуга 
1.900.000,00 

 

3.791.297,37 

 

3.791.297,37 0,00 

659 Остали приходи 1.000.000,00 1.090.056,96 1.090.056,96  

662 Финансијски приходи  
 

101.485,37 

 

101.485,37 
0,00 

692 

Приходи по основу 

исправке грешака из 

ранијих година 

 

 

154.144,41 

 

154.144,41 0,00 

495 
Приходи од стављања 

непокретности у употребу 
 

 

921.026,07 

 

921.026,07 
0,00 

  

I 

 

 

УКУПНО ПРИХОДИ 

 

 

2.500.839.806,80 

 

 

2.529.842.998,41 

 

 

1.381.076.939,30 

 

1.148.764.583,74 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета 2017-

редован приход 

Сви остали приходи 

осим прихода из 

буџета 2017 
Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

 

РАСХОДИ 

 

 

  

 

 

511 
Трошкови осталог 

материјала 1.861.461,00 1.322.485,30 3.110,03 1.325.595,33 

512 Трошкови горива и енергије 10.910.034,46 7.100.836,79 1.284.346,30 8.385.183,09 

513 Трошкови резервних делова 1.100.000,00 755.351,05 56.854,37 812.205,42 

520 
Трошкови зарада и накнада 

зарада (бруто) 114.785.492,00 103.285.824,77 2.342.691,00 105.628.515,77 

 

Уштеда по основу закона о 

привременом утврђивању 

основица 11.160.682,00 11.338.636,16 0,00 11.338.636,16 

521 
Troшкови доприноса на 

терет послодавца 20.546.603,00 18.404.526,69 419.341,66 18.823.868,35 

522 
Трошкови накнада по 

уговорима о делу 

 

7.172.306,25 63.290,00 2.987.295,93 3.050.585,93 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета 2017-

редован приход 

Сви остали приходи 

осим прихода из 

буџета 2017 
Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

523 
Трошкови уговора о 

ауторском делу 217.979,00 217.978,17 0,00 217.978,17 

524 

Трошкови накнада по 

уговорима о привременим и 

повременим пословима 1.100.000,00 987.261,92 0,00 987.261,92 

526 
Накнаде члановима 

управног одбора 4.596.863,00 4.598.695,52 0,00 4.598.695,52 

529 
Остали лични расходи и 

накнаде 20.041.473,75 7.257.024,69 7.201.232,09 14.458.256,78 

530 
Трошкови услуга на изради 

учинака 5.271.790,00 3.000.000,00 869.207,70 3.869.207,70 

531 
Трошкови транспортних 

услуга 5.090.000,00 3.701.773,89 182.418,47 3.884.192,36 

532 Трошкови одржавања  7.730.000,00 6.058.456,03 3.358,32 6.061.814,35 

533 
Закупнина канцеларијског 

простора 
17.300.000,0 

15.143.735,37 1.094.786,55 16.238.521,92 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета 2017-

редован приход 

Сви остали приходи 

осим прихода из 

буџета 2017 
Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

534 Трошкови сајмова 80.000.000,00 24.698.196,39 34.888.375,66 59.586.572,05 

535 
Трошкови  рекламе и 

пропаганде 14.154.493,61 8.807.418,37 0,00 8.807.418,37 

539 Трошкови осталих услуга 3.628.800,00 2.649.041,63 32.397,17 2.681.438,80 

540 Трошкови амортизације 8.915.572,52 4.462.394,20 1.893.938,07 6.356.332,27 

550 
Трошкови непроизводних 

услуга 2.147.062.755,97 117.568.776,06 975.207.102,56 1.092.775.878,62 

551 
Трошкови организације 

догађаја и репрезентације 7.148.003,24 3.488.701,16 1.114.231,53 4.602.932,69 

552 
Трошкови премије 

осигурања 430.000,00 402.200,01 44.797,19 446.997,20 

553 Трошкови пл. промета 4.341.497,00 1.194.716,48 1.417.359,58 2.612.076,06 

554 Трошкови чланарина 24.000,00 5.976,00 0,00 5.976,00 

555 Трошкови пореза 
 

400.000,00 348.864,77 0,00 

 

348.864,77 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета 2017-

редован приход 

Сви остали приходи 

осим прихода из 

буџета 2017 
Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

559 
Остали нематеријални 

трошкови 3.900.000,00 2.006.985,12 9.044,42 

2.016.029,54 

 

563 Финансијски расходи 150.000,00 149.189,44 31.874,60 181.064,04 

570 
Губици по основу 

расходовања опреме 
 

16.330,83 0,00 16.330,83 

575 

Расходи по основу 

директних отписа 

потраживања 

 

105.000,00  105.000,00 

577 
Казне, пенали и надокнаде 

штете 
1.800.000,00 

70.289,01  70.289,01 

592 

Расходи по основу исправке 

грешака из ранијих  

периода 

 

629.075,85 154.144,41 783.220,26 

 Укупно расходи 2.500.839.806,80 349.839.031,67 1.031.237.907,63 1.381.076.939,30 



ПРИХОДИ 

 640  Приходи из буџета Републике Србије у износу од 800.000.000,00 динара  

реализовани су са раздела Министарства привреде, економска класификација 

474, функција 424. 

Приходи 

из 

буџета 

2016 

Планирани 

приходи  

Пренос из 

буџета 
Реализовани  

Oдложени 

приходи 

31.12.2017. 

Средства 

дефинисана 

Финансијским 

планом 2018 

Ек. 

класиф. 

424  

800.000.000,00 800.000.000,00 349.839.031,67 450.160.968,33 390.558.995,09 

Напомена – износ од 59.601.973,24 динара (51.118.917,95 динара са текућих 

расхода и 8.483.055,29 са пројеката) динара ће бити враћен у буџет Републике када 

Влада РС да сагласност на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2017. 

годину а средства у износу од 390.558.995,09 динара се распоређују на:  

Табела 1: 
  

Назив пројекта 

Износ 

дефинисан 

финансијским 

планом за 2017 

Исплата до 

31.12.2017. 

Резервисана 

средства за 

2018. годину 

Неутрошена 

средства која се 

враћају у буџет 

Републике 

1. 
Старт Уп 2017 

 

190.543.177,50 8.880.000,00 181.663.177,50 

 

2. 
Подршка извозницима 2017 

 

33.253.963,30 5.819.928,19 27.052.035,11 

 

382.000,00 

3. 
Промоција извоза 2017 

 

40.843.200,00 18.720.000,00 22.123.200,00 

 

4. Подршка развоју 

конкурентности ММСП  

2017 

 

 

98.550.000,00 37.086.960,00 54.323.250,00 

 

 

7.139.790,00 

5. Подршка иновативним 

ММСП  2017 

 

16.420.000,00 3.570.000,00 12.850.000,00 

 

6. Подршка секторима 

прерађивачке индустрије 

2017 

 

 

44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 

 

7. Програм подршке 

пројектима  за унапређење 

економског развоја  

 

 

78.550.000,00 39.541.402,23 38.047.332,48 

 

 

961.265,29 

8. Програм за унапређење 

сарадње и подизање 

капацитета (оперативни 

буџет 2017) 

 

 

10.000.000,00 
0,00 10.000.000,00 

 

 

 

 

 У К У П Н О 512.660.340,80 113.618.290,42 390.558.995,09 8.483.055,29 
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Табеларни приходи и расходи основног буџета: 

 

КОНТО ТРОШКОВИ 

План после II 

измена Трошкови Неутрошена средства 

511 

Трошкови осталог 

материјала 1,450,000.00 1,322,485.30 127,514.70 

512 

Трошкови горива и 

енергије 6,049,240.20 7.100.836,79 -1.051.596,59 

513 

Трошкови 

резервних делова 1,100,000.00 755,351.05 344,648.95 

520 

Трошкови бруто 

зарада 125,946,174.00 114,624.460,93 11,321,713.07 

520000 

Трошкови бруто 

зарада 125,946,174.00 114.624.460,93 11,321,713.07 

  Бруто 1 114,785,492.00 103,285,824.77 11,499,667.23 

  УШТЕДА 11,160,682.00 11,338,636.16 -177,954.16 

521 

Трошкови 

доприноса на терет 

послодавца 20,546,603.00 18,404,526.69 2,142,076.31 

522 

Трошкови уговора 

о делу 100,000.00 63,290.00 36,710.00 

523 

Трошкови уговора 

о ауторском делу 217,979.00 217,978.17 0.83 

524 

Трошкови 

привремених и 

повремених 

послова 1,100,000.00 987,261.92 112,738.08 

526 

Накнаде Управном 

одбору 4,596,863.00 4,598,695.54 -1,832.54 

529 

Остали лични 

расходи 12,180,000.00 7,257,024.69 4,922,975.31 

530 Услуге штампања 3,500,000.00 3,000,000.00 500,000.00 

531 

Трошкови 

транспортних 

услга 4,690,000.00 3,701,773.89 988,226.11 

532 Услуге одржавања 7,530,000.00 6,058,456.03 1,471,543.97 

533 Трошкови закупа 16,100,000.00 15,143,735.37 956,264.63 
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КОНТО ТРОШКОВИ 

План после II 

измена Трошкови Неутрошена средства 

534 Трошкови сајмова 40,000,000.00 24,698,196.39 15,301,803.61 

535 

Трошкови рекламе 

и пропаганде 11,500,000.00 8,807,418.37 2,692,581.63 

539 

Остале производне 

услуге 3,528,800.00 2,649,041.63 879,758.37 

550 

Непроизводне 

услуге 520,760,340.80 117,568,776.06 12,632,569.65 

550001 

Консултантске 

услуге 1,150,000.00 318,608.70 831,391.30 

550002 

Медицинске 

услуге  150,000.00 0.00 150,000.00 

550003 

Услуге превођења 

и лектуре 2,500,000.00 1,264,751.32 1,235,248.68 

550004 Услуге дизајна 1,000,000.00 588,600.00 411,400.00 

550005 

Семинари и 

стручно 

усавршавање 

запослених 2,000,000.00 207,280.12 1,792,719.88 

550006 Услуге архивирања 700,000.00 598,045.50 101,954.50 

550007 Услуге ревизије 600,000.00 386,400.00 213,600.00 

550008 

Медијско 

извештавање   586,800.00 -586,800.00 

550009 

Додељивање 

државне помоћи 512,660,340.80 113,618,290.42 8,483,055.29 

    190,543,177.50 8,880,000.00 0.00 

    33,253,963.30 5,819,928.19 382,000.00 

    40,843,200.00 18,720,000.00 0.00 

    98,550,000.00 37,086,960.00 7,139,790.00 

    16,420,000.00 3,570,000.00 0.00 

    44,500,000.00 0.00 0.00 
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КОНТО ТРОШКОВИ 

План после II 

измена Трошкови Неутрошена средства 

    78,550,000.00 39,541,402.23 961,265.29 

    10,000,000.00 0.00 0.00 

551 

Трошкови 

репрезентације 4,600,000.00 3,488,701.16 1,111,298.84 

552 Премије осигурања 430,000.00 402,200.01 27,799.99 

553 

Трошкови платног 

промета 1,300,000.00 1,194,716.48 105,283.52 

554 

Трошкови 

чланарина 24,000.00 5,976.00 18,024.00 

555 Трошкови пореза 400,000.00 348,864.77 51,135.23 

559 

Остали 

нематеријални 

трошкови 3,650,000.00 2,006,985.12 1,643,014.88 

560000 

Финансијски 

расходи 150,000.00 149,189.44 810.56 

570 Остали расходи 1,800,000.00 820,695.67 979,304.33 

О1 

Нематеријална 

имовина 2,500,000.00 981,774.68 1,518,225.32 

О23 

Постројења и 

опрема 4,250,000.00 3,480,619.52 769,380.48 

   У К У П Н О 800,000,000.00 349,839,031.67 59,601,973.24 
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 Приходи из буџета Републике –резервисана средства из 2016 у износу од 

907.221.614,61 динар дефинисана Финансијским планом Развојне агенције 

Србије за 2017. годину, распоређена су и утрошена на следећи начин: 

Табела 2. 
  

Назив пројекта 

Износ 

дефинисан 

финансијским 

планом за 2017 

Остварени 

приходи у 

2017. години. 

Исплата до 

31.12.2017 

Резервисана 

средства за 

2018. годину 

Неутрошена 

средства која 

се враћају у 

буџет 

Републике 

1. Приходи ТБР-Уредба 

о условима и начину 

привлачења 

директних 

инвестиција 

 

 

 

 

420.000.000,00 

 

 

 

 

420.000.000,00 

 

 

 

 

0,00 420.000.000,00 

 

 

 

 

0,00 

2. Програм 

интернационализације 
 

284.926.450,00 

(92.926.450,00  

151.000.000,00 

40.000.000,00 

1.000.000,00) 

 

284.926.450,00 

 

153.569.695,90 

(67.874.300,00 

51.591.835,07 

33.234.353,15 

869.207,70) 

 

107.242.295,20 

*(24.052.150,00 

83.190.145,20) 

 

 

 

24.114.458,90 

3. Подршка пословној 

институционалној 

инфраструктури 

 

 

74.391.106,61 

 

 

74.391.106,61 

 

 

71.252.203,22 0,00 

 

 

3.138.903,39 

4. Програм CBC 45.000.000,00 45.000.000,00 25.315.560,50 0,00 19.684.439,50 

5. Подршка даљем 

развоју ММСПП и 

задруга у 2016 

 

 

37.567.000,00 

 

 

37.567.000,00 

 

 

37.567.000,00 0.00 

 

 

0,00 

6. Део који се додаје на  

START-UP 2017 

 

37.265.498,00 

 

37.265.498,00 

 

0,00 37.265.498,00 

 

0,00 

7. Подршка 

почетиницима за 

започињање посла 

START-UP 2016 

 

 

 

7.465.100,00 

 

 

 

**8.071.560,00 

 

 

 

4.817.600,00 2,647,500.00 

 

 

 

606.460,00 

 У К У П Н О 906.615.154,61 907.221.614,61 292.522.059,62 567.155.293,20 47.544.261,79 

*Koд програма интернационализације од планираних 284.926.450,00 динара било је 

планирано за: 

 Подстицајна средства износ од 87.926.450,00 динара, до 31.12.207. године 

исплаћена су средства у укупном износу од 63.874.300,00 динара, за 2018. годину 

резервишу се средства у износу од 24.052.150,00 динара 

 За доделу најбоље награде за бизнис идеју био је планиран износ од 5.000.000,00 

динара, исплаћена су средства у износу од 4.000.000,00 динара, неутрошена 

средства у износу од 1.000.000,00 динара биће враћена у буџет Републике. 

 За сајмове је планиран износ од 40.000.000,00 динара, искоришћен је износ од 

33.234.353,15 динара, неутрошена средства у износу од 6.765.646,85 динара биће 

враћена у буџет Републике 
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 За трошкове на изради учинка (штампање) био је планиран износ од 1.000.000,00 

динара, утрошено је 869.207,70 динара, неутрошена средства у износу од 

130.792,30 динара биће враћена у буџет Републике 

 За стратешког партнера за промоцију српске привреде у иностранству био је 

планиран износ од 151.000.000,00 динара, до 31.12.2017. године  реализоване су 

активности чији су трошкови 51.591.835,07 динара (износ од 16.218.019,73 је 

искоришћен за финснирање сајмова у Индији и Тирани). За 2018. годину 

резервишу се средства у износу од 83.190.145,20 динара а остатак у износу од 

16.218.019,73 динара враћа се у буџет Републике. 

Укупно неутрошена средства по Програму интернационализације износе 24.114.458,88 

динара. 

**Код Подршке почетницима за започињање посла START-UP 2016 разликује се износ 

остварених од планираних прихода за 606.460,00 динара зато што је један корисник 

подстицајних средстава, коме је исплаћен износ од 606.460,00 динара у 2016. години, 

одустао и вратио средства на рачун Агенције. Агенција ће након свих коначних исплата 

по пројектима који су наведени у табели, неутрошена средства вратити у буџет 

Републике.  

Укупна средства која се враћају у буџет Републике износе 107.146.235,03 динара 

(59.601.973,24 динара +47.544.261,79 динара) 

  I3. Приходи из буџета Републике- програми МП у укупном износу од 

606.562.554,10 динара распоређена су и утрошена на следећи начин: 

  

Назив пројекта 

Износ 

дефинисан 

финансијским 

планом за 2017 

Остварени приходи 

у 2017. години. 

Исплата до 

31.12.2017 

Одложени 

приходи и 

донације 

1. Програма 

подршке малим 

предузећима за 

набавку опреме у 

2017. години.  

 

 

 

 

 

 

550.000.000,00 

 

 

 

 

 

***552.500.000,00 

 

 

 

 

 

543.456.534,51 9.043.465,49 

2. Подршка кроз 

стандардизовани 

сет услуга за 

МСПП у 2017. 

години 

 

 

 

 

34.062.554,10 

 

 

 

 

34.062.554,10 

 

 

 

 

24.613.716,50 9.448.837,60 

3. Програм 

стандардизованог 

сета услуга за 

АРРА у 2017. 

години. 

 

 

 

 

 

20.000.000,00 

 

 

 

 

20.000.000,00 

 

 

 

 

 

18.903.920,00 1.096.080,00 

 У К У П Н О 604.062.554,10 606.562.554,10 586.974.171,01 19.588.383,09 
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 ***Код Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 

2017. години средства су реализована са раздела 20-Министарство привреде, 

Програм -1509 Комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 4002-

Подршка развоју предузетништва, економска класификација 451-Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 550.000.000,00 

динара. Износ од 17.720.592,00 динара  (приказан је у табели на страни 21) је био 

обезбеђен на посебном подрачуну Развојне агенције Србије за реализацију истог 

Програма  у 2016. години и представљао је неутрошена средства по том 

Програму у 2016. У току 2017. године један корисник ових подстицајних 

средстава је одустао од набавке опреме и цео износ од 2.500.000,00 динара, 

колико му је и било одобрено, вратио на рачун Агенције. Цео износ од  

9.043.465,49 представља неутрошена средства по коначној реализацији  Програма 

подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2016/2017. години. 

Напомена* Имајући у виду да се Програм Подршке малим и средњим 

предузећима за набавку опреме у 2017. години реализовао у сарадњи са 

банкама, све позитивне курсне разлике које се јаве после извештајног 

периода биће уплаћене у буџет РС као неутрошена средства а у складу са 

инструкцијама Министарства финансија. 

     Укупан износ од 19.588.383,09 динара се не резервише за 2018. годину имајући у                     

виду да се Програми завршавају закључно са извршеним услугама за децембар 2017. 

године. Неутрошена средства ће се или вратити у буџет Републике или укључити у 

распоред Уредбама Министарства привреде за 2018. годину.  

 Приходи из буџета Републике – програми МП резервисана средства из 2016 у 

износу од 30.087.142,80 динара дефинисана Финансијским планом Развојне 

агенције Србије за 2017. годину, распоређена су и утрошена на следећи начин: 

 

  

Назив пројекта 

Износ 

дефинисан 

финансијским 

планом за 2017 

Остварени 

приходи у 

2017. години. 

Исплата до 

31.12.2017 

Резервисана 

средства за 

2018. годину 

1. Програм подршке 

ММСП за набавку 

опреме у 2016 

 

 

17.720.592,00 

 

 

17.720.592,55 

 

 

17.720.592,55 0,00 

2. Програмa 

стандардизованог 

сета услуга за 

ММСПП у 2016. 

години који се 

реализује преко 

АРРА  

 

 

 

 

 

12.232.108,00 

 

 

 

 

 

 

12.232.108,00 

 

 

 

 

 

 

12.232.108,00 

 0,00 

3. Мера јачања 

регионалне  

конкурентности  

 

 

135.917,62 

 

 

134.442,25 

 

 

134.442,25  

 У К У П Н О 30.088.617,62 30.087.142,80 30.087.142,80 0,00 
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Износ остварених прихода од реализованих, разликује се за 1.475,37 динара колико је 

и враћено у буџет Републике по основу Мере јачања регионалне конкурентности. 

 

 

 

641  Међународне донације обухватају: 

Донација 
Стање на дан 

31.12.2016. 

Уплата 

донатора  
Укупно 

Реализовано 

2017. 

- утрошено 

Курсне 

разлике 

Резервисана 

средства -

употреба у 

2018. 

1 2 3 4=2+3 5 

 

6 

 

7=4-5-6 

USAID 140,143,224.12 14,640,278.95 154,783,503.07 110,751,924.76 11,994,154.02 32,037,424.29 

EEN 28,325,987.56 5,454,283.42 33,780,270.98 691,365.37 810,652.57 32,278,253.04 

HIDA 0.00 541,348.04 541,348.04 541,348.04  0.00 

DTP 0.00 3,611,885.85 3,611,885.85 3,611,885.85  0.00 

Укупно 168,469,211.68 24,247,796.26 192,717,007.94 115,596,524.02 12,804,806.59 64,315,677.33 

 

DTP-Дунав транснационални програм у оквиру кога Агенција реализује два пројекта је у 

2017. години је реализован тако што је Агенција предфинансирала све активности које 

су дефинисане овим пројектима.На основу одобрених трошкова (85% од укупних 

трошкова који су иницирани реализацијом DTP) створена је обавеза према  донатору у 

укупном износу од 3.611.885,85 динара. 

603 Приходи од пружања услуга у износу од 3.791.297,37 динара су реализовани од 

стране учесника-привредника на међународним сајмовима, организацију учешћа наших 

привредника на сајмовима је, између осталих, реализовао и РАС. 

 

659  Приходи од рефундације трошкова у износу од 1.090.056,96 динара највећим 

делом су реализовани рефундацијом трошкова електричне енергије, централног грејања 
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и сл. од стране РАРИС , АПР и Основног јавног тужилаштва у Зајечару као корисника 

пословних просторија у Зајечару.  

 

Приходи од стављања непокретности у употребу су у износу обрачунате амортизације 

за непокретност у Зајечару. 

 

662  и 679 Финансијски приходи и остали непоменути приходи у износу од 

101.485,37 динара представљају позитивне курсне разлике и рефунадацију трошкова по 

основу службених путовања у иностранству. 

692 Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода у износу од 154.144,41 

динар представљају приходе који су због, прецизнијег дефинисања  ситног инвентара и 

основних средстава рачуноводственим политикама Агенције, настали услед корекције 

трошкова алата и инвентара из 2016. године. Износ од 154.144,41 динар представља 

набавну вредност основних средстава која су набављена у 2016. години и приказани су 

као трошкови алата и инвентара у тој години. Због њихове набавне вредности, они треба 

да се третирају као основно средство па су самим тим и избрисана из евиденције алата и 

инвентара а евидентирани су у књигу основних средстава Агенције од 01.01.2017. 

године. Имајући у виду да су средства набављена у децембру 2016. године средства нису 

амортизована па је њихова набавна вредност уједно и неотписана вредност и цео износ 

од 154.144,41 динар представља приходе по основу исправке грешака из ранијих година.      

 

 

 

 

РАСХОДИ     

511   Остали утрошени материјал je реализован у складу са планираним износом.  

 512 Трошкова горива и енергије  у износу од 8.385.183,09 динара  финансирани су  

приходима из буџета у износу од 7.100.836,79 динара а приходима који су остварени 

рефундацијом трошкова рефундиран је износ од 1.090.056,96 динара,  приходима од 

донација износ 194.289,34 динара. 

520 Трошкови бруто зарада  су исплаћени у укупном износу од 105.628.515,77, од 

тога је приходима из буџета финансиран износ од 103.285.824,77 динара а донацијом 

Дунав транснационалног програма (Accelerator и RI2Integrate) финансиран је износ од 

2.342.691,00 динара што је  сагласно Одлукама о формирању тимова за релаизацију 

ова два пројекта и процентуалном радном ангажовању запослених на реализацији 

пројеката. До краја 2017. године финансиране су зараде за 66 запослених иако је 

планирано да се до октобра финансирају зараде за 68 запослених а од октобра до краја 

године  за 78 запослених. Такође, Завод за социјално осигурање сноси обавезу 

рефундације накнаде за породиљско одсутсво у износу од 5.592.735,25 динара ( Бруто 
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1 за укупно пет породиља) што је смањило учешће Развојне агенције Србије у 

финансирању зарада на 105.628.515,77 динара. 

 

 

Назив зараде 

                                                                               

Укупно 

Редован рад 84,102,124.88 

Топли оброк 3,905,340.56 

Регрес 1,051,610.18 

Боловање до 30 дана 980,135.04 

Прековремени рад 12,901.61 

Минули рад 2,541,565.75 

Укупно зараде 92,582,890.48 

Накнада за дане празника 2,806,296.37 

Накнада за годишњи одмор 8,209,638.40 

Боловање преко 30 дана 1,366,379.66 

Плаћено одсуство 526,034.88 

Нега детета 126,488.44 

Укупно накнада зараде 13,034,837.75 

Укупно зараде и накнада зараде 105,628,515.77 

 

 Трошкови доприноса на терет послодавца су у складу са исплатом бруто зараде са  

важећим стопама доприноса. Исто као и за бруто зараде 1, приходима из буџета 

финансиран је износ од 18.404.526,69 динара а донацијом Дунав транснационалног 

програма (Accelerator и RI2Integrate) финансиран је износ од 419.341,66 динара . 

522 Трошкови накнада по уговорима о делу су у складу са планирани износом. 

Приходима из буџета финансиран је износ од 63.290,00 динара а донацијом USAID-

PSD финансиран је износ од 2.987.295,93 динара  чиме су финансирани сарадници на 

обављању услуга превођења и рачуноводствених услуга на USAID-PSD пројекту.  

524 Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у 

укупном износу од 987.261,92 динара (ангажовање сарадника за техничку подршку 

запосленима на раду на рачунарима)  такође су ускладу са планираним износом, цео 

износ је финансиран приходима из буџета 2017.  

526 Бруто накнаде члановима УО су такође у складу са планираним износима. 

529 Остали лични расходи и накнаде су  реализовани у знатно мањем износу од 

планираног. Овоме је највише допринела исплата   дневница за службена путовања у 

земљи и иностарнству а у складу са Изменама Уредбе о накнади трошкова државних 

службеника и намештеника.  
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530 Трошкви услуга на изради учинка у укупном износу од 3.869.207,70 динара 

финансирани су приходима из буџета 2017 у износу од 3.000.000,00 динара а Приходима 

из буџета Републике –резервисана средства из 2016-Програм интернационализација 

финансиран је износ од 869.207,70 динара   

531 Трошкови транспортних услуга  су у складу са планираним износом као и 532 

трошкови услуга одржавања.  

 533 Трошкови закупнине пословног простора: Закупнина се односи на пословни 

простор канцеларија  РАС у Београду, у Кнеза Милоша 12. Приходима из буџета 

финансиран је износ од 15.143.735,37 динара а донацијом USAID-PSD финансиран је 

износ од 1.094.786,55 динара   

534 Трошкови сајмова у укупном износу од 59.586.572,05 динара финансирани су 

приходима из буџета 2017 у износу од 24.698.196,39  динара, Приходима из буџета 

Републике –резервисана средства из 2016-Програм интернационализација финансиран је 

износ од 33.234.353,15 динара  а Приходима од пружања услуга износ од 1.654.022,51 

динара. 

Трошкови сајмова се односе на реализацију 11 међународних сајмова: 

Prodexpo 6,620,374.73 

Hanover messe 4,803,874.80 

Plma 3,505,835.53 

World food 6,032,101.18 

Anuga 5,897,257.87 

Mostbuld 3,965,489.91 

Nju Delhi 8,493,890.83 

Kazbuld 4,274,212.83 

Agritechnica 4,758,261.22 

Tirana 8,752,186.08 

A+A DUSSELDORF 2,483,087.07 
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535 Трошкови рекламе и пропаганде су такође знатно мањи у односу на планирани 

износ  јер је РАС користио некомерцијалне изворе промовисања својих активности , пре 

свега своју web старну. 

 

 

539  Трошкови осталих услуга су у складу са планираним износима.  

540 Трошкови амортизације у укупном износу од 6.356.332,27 динара финансирану су 

Приходима из буџета у износу од 4.462.394,20 динара, Приходима од донација ПСД – 

USAID (за опрему чија је набавка финансирана овом донацијом) износ од 972.912,00 

динара и Приходима од стављања непокретности у Зајечару у употребу износ од 

921.026,07 динара. 

550 Трошкови непроизводних услуга у укупном износу од 1.092.775.878,62 динара, 

поред финансирања свих мера, програма и пројеката обухватају и: 

 Консултантске услуге у износу од .......................................1.002.508,70 динара, 

 Услуге дизајна        .....................................................................588.600,00 динара, 

 Услуге адвоката.........................................................................311.100,00 динара, 

 Услуге превођења и лектуре у износу од ............................1.264.751,32 динара, 

 Семинари и стручно усавршавање запослених у износу од  211,339,76, динара, 

 Услуге медијског извештавања................................................586.800,00 динара, 

 Услуге ревизије..........................................................................386.400,00 динара, 

 Услуге архивирања у износу од................................................598.045,50 динара      

У к у п н о                                                                                 4.949.545,28 динара 

 

 

Једино су косултантске услуге финансиране донацијом ПСД – USAID у износу од 

995.000,00 динара, остатак од 3.950.485,64 динара финансиран је Приходима из 

буџета 2017 a Приходима ЕЕН износ од 4.059,64 динара. 

Преостали износ од 1.087.826.333,34 динара се односи на следеће 

програме/пројекте РАС: 

Извор 

финансирања 
Пројекат Износ-Пројекат 

Износ - извор 

финансирања 

I Приходи из 

буџета 

Републике 

Србије 2017. 

 113.618.290,42 113.618.290,42 
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I.1. Старт Уп 2017 8.880.000,00  

I.2. Подршка извозницима 2017 5.819.928,19  

I.3. Промоција извоза 2017 18.720.000,00  

I.4. 
Подршка развоју 

конкурентности ММСП  2017 37.086.960,00 
 

I.5. 
Подршка иновативним ММСП  

2017 3.570.000,00 
 

I.6. 
Програм подршке пројектима  за 

унапређење економског развоја  39.541.402,23 
 

II. Приходи из 

буџета 

Републике –

резервисана 

средства 2016. 

година 

 258.418.498,79 258.418.498,79 

 

II.1. 

 

Програм интернационализације 

 

119.466.135,07 
 

II.2. Подршка пословној 

институционалној 

инфраструктури 

71.252.203,22  

II.3. Програм CBC 25.315.560,50  

II.4. 
Подршка даљем развоју 

ММСПП и задруга у 2016 
37.567.000,00  

II.5 

 

 

Старт Уп 2016 4.817.600,00  

III Приходи из 

буџета 

Републике- 

програми МП 

2017 

 585.682.609,01 585.682.609,01 

III.1 Програм подршке ММСП за 542.249.727,47  
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набавку опреме у 2017 

III.2 Програмa стандардизованог сета 

услуга за ММСПП у 2017 

години који реализују АРРА 

години 

24.557.881,54  

III.3. Програм – стандардизован сет 

услуга за АРРА у 2017. години 
18.875.000,00  

 

IV Приходи из 

буџета 

Републике – 

програми МП 

резервисана 

средства из 2016 

 30.086.874,45 30.086.874,45 

IV.1. 

 

Програм подршке ММСП за 

набавку опреме у 2016 
17.720.592,55  

IV.2. 

 

Програмa стандардизованог сета 

услуга за ММСПП /2016. годинa 

који реализују АРРА години 

 

12.232.108,00  

IV.3. 

 

Мера повећања локалне 

конкурентности  

 

134.173,90  

V Meђународне 

донације 

 

 
100.020.060,67 100.020.060,67 

V.1. ПСД - USAID  100.020.060,67  

 УКУПНО I+II+II+IV+V 1.087.826.333,34 1.087.826.333,34 
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Рекапитулација укупних трошкова за програме Министарства привреде: 

 

 

Средства 

додељена 

привредним 

субјектима 

Трокови 

платног 

промета 

Укупно за 

програм 2017. 

година 

III.1 

+IV.1 

Програм подршке ММСП 

за набавку опреме у 2017 
559.970.320,02 1.206.807,04 

 

561.177.127,06 

III.2 

+IV.2 

Програмa стандардизованог 

сета услуга за ММСПП у 

2017 години који реализују 

АРРА години 

36.789.989,54 55.834,96 

 

36.845.824,50 

III.3. Програм – стандардизован 

сет услуга за АРРА у 2017. 

години 

18.875.000,00 28.920,00 

 

18.903.920,00 

 

551  Трошкови организације догађаја и репрезентације су у оквиру планираног 

износа, трошкови у износу од 1.114.231,53 динара финансирани су донацијом USAID-

PSD, EEN. 

Трошкови чланарина 554, Трошкови пореза 555 и Остали нематеријални трошкови 

559 су у складу са планираним износима. 

570 Губици по основу расходовања опреме односе се на расход рачунарске опреме, 

намештаја и мобилних телефона бивших СИЕПА И НАРР. Износ од 16.330,83 динара 

представља њихову неотписану вредност. 

592 Расходи по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 783.220,26 

динара представља грешку приликом састављања почетног налога приликом спајања 

НАРР и СИЕПА и јединствене евиденције основних средстава у 2016 години. Полазећи 

од  одредба Закона о улагањима да је РАС  преузео све правне послове, осим уговора о 

раду, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистраторски материјал 
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НАРР и СИЕПА у евиденцију основних средстава за 2016. годину  обухваћена су 

основна средства која су била дефинисана различитим рачуноводственим политикама 

НАРР и СИЕПА не узимајући у обзир да треба да се примени јединствена 

рачуноводствена политика Развојне агенције Србије и да се сва основна средства 

третирају на исти начин. Приликом обављања пописа за 2017. годину уочена је грешка, 

дат је налог да се грешка исправи и због искњижавања основних средстава НАРР која не 

задовољавају критеријум рачуноводствених политика Развојне агенције Србије 

обрачунати су трошкови неотписане вредности основних средстава НАРР у износу од 

783.220,26 динара. 

У Београду, дана 2018. године 

Број: /2018                                                                            Председник Управног одбора    

                                                                     

                                Драгана Одовић 


