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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈАЭА
ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-25/19-6
Датум: 25.06.2019.

Бе0град
На ОенОву члана 11. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн), ЗакОна 0 рачунОвОдству („Службени гласник РС",
бр. 62/13 и 30/18), Правилника 0 кОнтнОм Оквиру и еадржини рачуна у КОнтнОм Оквиру за
привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени глаеник РС", брОј 95/14), и члана 16.
Статута РегулатОрне атенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени
глаеник РС" бр. 125/14 и 30/16), Управни Одбор РегулатОрне атенције за електрОнеке кОмуникације
и пОштанске услуге, на 41. седници трећег еазива ОдржанОј дана 25.6.2019. гОдине, дОн0еи:

1.

О усвајању кОрективних књижења накОн предаје финансијекик извештаја за
статиетичке пОтребе и извршенОг пОписа, према еледећем:
1.1 усаглашавање пОчетнОг стања за 2018. гОдину у ОднОсу на финанеијеке
извештаје за 2017. гОдину на пОзицији пОтраживања Од купаца;
1.2 увећавање билансне пОзиције капитала у 2018. гОдини на рачун смањења
нераепОређене дОбити из ранијих гОдина;

1.3 евидентирање резервиеања за Отпремнине п0 ОснОву Одлаека зап0елених у
редОвну пензију ка0 и резервиеања за евентуалне Одливе п0 Оен0еу еудеких
епОрОва;
1.4 Остала кОрективна књижења накОн предаје финансијеких извештаја за

статиетичке пОтребе и извршенОг пОписа, а у екладу са прелиминарним
примедбама у тОку спрОвОђења ревизије финанеијеких извештаја за 2018.
гОдину Од етране екетернОг ревизОра.
2.
3.

Ова Одлука ступа на снагу данОм дОнОшења.
За реализацију Ове Одлуке надлежнаје Служба за рачунОвОдетв0 и финансије.

Образложење
Как0 је РегулатОрна атенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у
даљем текету: Агенција) д0 31.12.2016. гОдине вОдила п0елОвне књиге п0 КОнтнОм Оквиру за
буцет, ОднОсн0 п0 гОтОвинекОј ОснОви и да пОчев Од 1.1.2017. гОдине, Агенција вОди
пОслОвне књиге у екладу са ЗакОнОм 0 рачунОвОдетву („Службени глаеник РС", бр. 62/13 u
30/18) и ПравилникОм 0 кОнтнОм Оквиру и садржини рачуна у КОнтнОм Оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике („Службени глаеник РС", брОј 95/14), усаглашен0 је
пОчетн0 стање за 2018. гОдину у ОднОсу на финанеијске извештаје за 2017. гОдину на кОнту
204 - ПОтраживања Од купаца у укупнОм изнОсу Од 83.133.436,26 динара, Од чега се
82.985.980,54 динара Одн0еи на кОрекцију кОнта 430 - Примљене кауције u аванеи а
147.455,52 динара на кОнт0 340 - НераспОређена дОбит из ранијик гОдина. Ова кОрекција
представља ефекат прелаека са гОтОвинске на Обрачунску ОснОву. ПОследичн0, Овај изнОс је
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исказан ка0 прихОд ранијих гОдина и евидентиран у 2018. гОдини на кОнту 692 - Накнадн0
утврђени прихОди из ранијих гОдина.
У структури капитала преласкОм на финансијск0 извештавање п0 КОнтнОм Оквиру за
привредна друштва, задруге и предузетнике дОшл0 је д0 битних прОмена у ОднОсу на раније
гОдине када се извештавал0 п0 КОнтнОм плану за буџетски систем. У 2018. гОдини капитал је
увећан за 17.048.085,01 динара јер је у финансијским извештајима за 2017. гОдину Овај изнОс

терети0 нераспОређену дОбит. НераспОређена дОбит кОригОвана је временским

разграничењима кОја су укинута и из тОг разлОга врши се пренОс временских разграничења
на Остали ОснОвни капитал. Остали ОснОвни капитал у свОјОј структури садржи ОдгОварајуће
вреднОсти нематеријалник улагања, некретнина и Опреме кОја су се раније исказивала крОз
прелазне рачуне у буџетскОм рачунОвОдству. Ова књижења спрОвдена су на кОнту 309 Остали ОснОвни капитал и на кОнту 340 - НераспОређена дОбит из ранијих гОдина у изнОсу
Од 17.048.085,01 динара.
У складу са ОдељкОм 28 МСФИ за МСП Агенција је извршила резервисања за

Отпремнине п0 ОснОву Одласка залОслених у редОвну пензију у укупнОм изнОсу Од

23.927.550,28 динара. ТОм приликОм у билансу успеха Агенција је исказала расхОде п0
ОснОву извршеник резервисања за 2018. гОдину на кОнту 545 - Резервисања за накнаде и
друге бенефиције, у изнОсу Од 4.167.765,69 динара и укидање прикОда на кОнту 678 ПрихОди Од укидања резервисања, у изнОсу Од 380.071,81 динара. ТакОђе, Агенција је

извршила резервисања за евентуалне Одливе п0 ОснОсу судскик спОрОва у изнОсу Од

91.276.293,00 динара на кОнту 549 - Резервисања за судске спОрОве.
Остала кОрективна књижења накОн предаје финансијских извештаја за статистичке
пОтребе и извршенОг пОписа, а у складу са прелиминарним примедбама у тОку спрОвОђења
ревизије финансијских извештаја за 2018. гОдину Од стране екстернОг ревизОра, ОднОсе се на:
прекњижавање са кОнта 014 - Остала нематеријална улагања на кОнт0 023 ПОстрОјења и Опрема јер је утврђен0 да евидентиран изнОс на нематеријалним
улатањима не припада ОвОј категОрији већ Опреми. Ова кОрекција нема утицај на
кОначан финансијски резултат;
исказивања Обавезе за ПДВ на пОсебнОм кОнту 479 - Обавезе за ПДВ, у свОјству
пОрескОг дужника, а не у Оквиру Обавезе према дОбављачима, за све изведене
грађевинске радОве Од стране извОђача радОва;
евидентирање свих накнадн0 пристиглих фактура у кОрист дОбављача на кОнт0 430 ДОбављачи у земљи;
све настале прОмене услед дОдатнОг усаглашавања стања пОтраживања са купцима;
евидентирање ретр0активн0 Обрачунатих затезник камата купцима за пери0д Од 2015.
- 2017. гОдине у укупнОм изнОсу Од 5.730.161,69 динара на кОнту 692 - ПрихОди п0

ОснОву исправке грешака из ранијих гОдина, ка0 и евидентирање Обрачунатих
затезних камата купцима за 2018. гОдину у изнОсу Од 1.971.343,86 динара на кОнту 662
- ПрихОди Од затезних камата.
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На оенову наведених чињеница, Управни Одбор РегулатОрне агенције за електрОнеке
комуникације и пОштанеке услуге дон0еи Одлуку као у диепОзитиву.

Доставити:
1. Директору,
2. Служби за рачуноводство и финансије х 2,
З. Кабинету,
4. Архиви.
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