
У складу са чланом 63. и 67. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“ број 
47/2006) и члана 4. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом 
гласа („Службени гласник РС“ број 100/06)  издавалац ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКОМ  А.Д.  из Београда, објављује:  
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА “СТАНКОМ“ а.д. Београд 

за 2006. годину 
 
 

I. Општи подаци  

1) пословно име, седиште и адреса, матични број и ПИБ 
акционарског друштва 

Пословни систем СТАНКОМ  а.д. Београд,, Краљице Катарине 
53 
Мб.07430922   ПИБ 101031801  

2) веб сајт и е-пошта www.stankom.co.yu   и    е-пошта:info@stankom.co.yu 
3) број и датум решења о упису у регистар привредних 
субјеката 

БД 2257/2005.  од 06.06.2005. 

4) делатност (шифра и опис) 45210 –Груби грађевински и специјални радови 
5) број запослених 143 
6) број акционара 66 
7) 10 највећих акционара (име и презиме, пословно име 
правног лица са бројем акција и учешћем у основном 
капиталу) 

1.Живадин Михаиловић      -бр.акција 24002 – учешће   49,48866 % 
2.Александар Михаиловић - бр.акција 7445  - учешће   15,35052 % 
3.Милосава Михаиловић    -бр.акција 7135    - учешће  14,71134 % 
4.Гордана Милојевић      -бр.акција 3435    - учешће   7,08247 % 
5.Михајло Вукадиновић   -бр.акција   485    - учешће   1,00000 % 
6.Драган Машовић        -бр.акција    485    - учешће   1,00000 %  
7.Филип Михаиловић          -бр.акција    402    - учешће   0,82887 %  
8.Стефан Михаиловић      -бр.акција     402    - учешће   0,82887 % 
9.Христина Михаиловић     -бр.акција    402    - учешће   0,82887 %  
10.Јелисавета Михаиловић-бр.акција     402   -  учешће   0,82887 % 

8) вредност основног капитала RSD  487.262.000,00 
9) број издатих акција( обичних и приоритетних, са ISIN 
бројем и CFI кодом) 

48.500 комада обичних акција, ISIN број: RSSTHKE73897 ; 
CFI код: ESVUFR  

10) пословно име, седиште и пословна адреса 
ревизорске куће која је ревидирала последњи 
финансијски извештај 

„Confida Finodit“д.о.о.,Београд,ул. Имотска бр.1 

11) пословно име организованог тржишта на које су 
укључене акције 

Београдска берза а.д Београд 

 
II. Подаци о управи друштва 

1) Чланови 
Управе 
 

Име,и презиме и 
пребивалиште 

Образовање Садашње 
запослење(пословно 
име фирме) 

Број и проценат 
акција који 
поседује у А.Д.  

 

Председник 
Управног 
одбора 

Живадин Михаиловић, 
Београд,Република Србија 

Виша  
економска школа 

генерални директор  
Пословног система 
Станком 

24.002    -     49.49 % 
 

 

Члан Управног 
одбора 

Драган Машовић, 
Београд,Република Србија 

Дипл.инж.грађевине Директор 
ГП“МАДИНГ“д.о.о., 
Београд 

485         -      1.00 %  

Члан Управног 
одбора  

Живорад Ратајац, 
Београд,Република Србија 

Дипл.инж. 
шумарства 

пензионер 97           -      0.20 %  

Члан Управног 
одбора 

Стојанка Ћирић, 
Београд,Република Србија 

грађевински 
техничар 

пензионер 194         -      0.40 %  

Члан Управног 
одбора 

Владан Видаковић, 
Београд,Република Србија 

гимназија Пословни систем 
Станком,Београд 

  

Члан Управног 
одбора 

Славица Булатовић, 
Београд,Република Србија 

Дипл.правник Пословни систем 
Станком,Београд 

  

Члан Управног 
одбора 

Радослав Чукић, 
Београд,Република Србија 

Дипл.правник пензионер   

2)Чланови 
Надзорног 
одбора 

     

Председник 
Надзорног 
одбора 

Јован Ранковић, 
Београд,Република Србија 

Проф.доктор 
економских наука 

пензионер   

Члан Надзорног 
одбора 

Милош Костић,Београд, 
Република Србија 

Дипл.правник адвокат   

Члан Надзорног 
одбора 

Михајло 
Вукадиновић,Београд, 
Република Србија 

ВКВ угоститељ пензионер 485         -      1.00 % 
 

 

 
 
3)  Управа Пословног система “Станком“ нема усвојен писани кодекс понашања. 
 



 III. Подаци о пословању друштва 
 

  Основни циљеви усвојене пословне политике за 2006. годину су  реализовани, а то су: позитиван 
финансиjски резултат, инвестирање у сачуване локације које су раније биле додељене Станкому од 
стране државних органа и органа локалне самоуправе ,са мање или више оствареног физичког обима 
производње, обезбеђење  потребне документације за отпочињање рада на новим локацијама, 
обезбеђење неопходних кадрова и интензивирање активности на увођењу нове верзије интегралног 
информационог система, редовна и сигурна исплата зарада. 
Исто тако, Станком а.д.  је, као Инвеститор, пружио значајну финансијску и техничку  подршку и разну 
другу врсту помоћи  за спровођење инвестиционог програма повереног зависном друштву „Станком гас“ 
на реализацији програма гасификације домаћинстава на територији општине Чукарица. 

  У структури укупно остварених прихода за извештајну 2006.годину  који износе 2.626.935.723 динара 
највеће учешће имају пословни приходи са 2.482.249.661 динара или 94.49% и остали приходи са 
124.430.757 динара( 4.74% ), док финансијски приходи учествују са 0.77% ,односно 20.255.305 динара. 
У структури укупних расхода  који износе  2.367.915.143 динара највеће учешће имају пословни 
расходи 2.178.541.630 динара ( 92.00 % ) , финансијски расходи у износу од 109.656.942 динара 
учествују са 4.63%, док остали расходи у износу од 79.717.476 динара учествују са 3.37%.  
Остварени финансијски резултат је позитиван и износи 259.020.580 динара што  доказује да је   
Пословни систем Станком у периоду од 01.01. – 31.12.2006.године рентабилно пословао са становишта 
принципа рентабилности (покриће расхода укупним приходима). Остварена бруто добит је за 83% виша 
од остварења у 2005. години,са стопом укамаћења укупног капитала од 18% што је за два пута више 
него у 2005.години. Пословни систем Станком а.д. је у извештајном периоду 2006.године имао 
негативан рачуноводствени и позитиван финансијски  cash – flow. Побољшање финансијског cash - 
flow-а у односу на рачуноводствени је последица већег повећања обавеза према добављачима,од 
повећања потраживања од купаца. 

 
 

• принос на укупни капитал (бруто добит/укупан капитал) 18.24% 
• принос на сопствени капитал (бруто добит/акцијски 
капитал) 

53.16% 

• пословни  добитак (пословни приход - пословни расход) 303.708.936 динара 
• степен задужености (обавезе по кредитима/укупан 
капитал) 

81.89% 

• I степен ликвидности (обртна имовина/крат.обавезе) 
  II  степен ликвидности (обртна средстава-
залихе/крат.обавезе) 

165.48% 
64.15% 

• нето обртни капитал (обрта имовина-краткорочне 
обавезе) 

1.299.529 динара 

 • цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, 
ако се трговало (посебно за редовне и приоритетне) 

ПС Станком је у трговању  акцијама од  22.02.2006. 
године и цена акције је била у 2006.год.  26.460 
динара. 

• исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној акцији, 
за последње 3 године, појединачно по годинама 

1.Исплата дивиденде у 2003.год. је била 
11.12.2003.год. 
2.Исплата дивиденде у 2004.год. је била 
27.06.2004.год. 
3.Исплата дивиденде у 2005.год.је била 10.03.2005.год.  

• приходи од продаје екстерним купцима 
 

2.058.702.378 динара 
 

• главни  купци и добављачи ( наводе се купци који 
учествује са више од 10% у укупном приходу друштва, 
односно добављачи који учествује са више од 10% у 
укупним обавезама друштва према добављачима) 

Главни купци : 
-„ 7. ЈУЛИ „, Београд 
-„ Тргомонтажа „ , Београд 
-„ Пан лифт „ Београд 
Главни добављачи: 
-„  7.ЈУЛИ „,Београд 
-„ Делта легал“, Београд 
-„ Летач „ Инђија 
-„ Домал „ Београд 
  

 Навести и објаснити сваку промену већу од 10% у односу на претходну годину у: 
• нето добитку : У односу на претходну годину нето добит је повећана 

због повећаног обима посла, и то : пословни приходи су 
повећани за 66% (у оквиру њих 63% повећани су 
приходи од продаје производа и услуга), док су 
финансијски приходи већи због валутне клаузуле и 
позитивних курсних разлика,као и остали приходи који су 
већи по основу ефеката уговорене заштите од ризика.  
У исто време, повећани су за 92.20% пословни расходи  
(то нарочито трошкови директног материјала и услуга и 
трошкови зарада,накнада и осталих личних расхода),као  
и  повећање  финансијских расхода услед камата на  
коришћене кредите, лизинг,по основу обавеза из 
ДПО,негативних курсних разлика и ефеката валутне 
клаузуле.  

Навести случајеве код којих постоји неизвесност наплате прихода или могућих будућих трошкова који 



могу значајно утицати на финансијску позицију друштва 
За сада  постоји неизвесност наплате прихода која се воде као сумњива и спорна потраживања, и то у износу од 
41.535.276 динара (углавном су судски спорови у току).  
Улагања у истраживање и развој основне делатности, информационе технологије и људске ресурсе 
 
   Дана 18.08.2006.године потписан је уговор са фирмом БРЕЗА СЕ из Београда око увођења новог Интегралног 
информационог система СТАНКОМ. До 31.12.2006.године специфицирани су и у фази тестирања следећи подсистеми: 
Администрација система, Номенклатура и класификације, Књиговодство, Зараде, Кадрови, Продаја некретнина. 
Подсистем СТАНКОМ ГАСА је специфициран и у фази имплементације. Специфицирани су и у фази имплементације 
подсистеми: Финансијска оператива, Благајна,Продаја-малопродаја,Складишно пословање,Производња и изградња 
објеката. Одвијање пројекта је успорено,али до сада нема додатних трошкова. С обзиром да се током имплементације и 
спецификације модула појављују нови захтеви кориснике који нису били могући или нису постојали у тренутку 
дефинисања пројекта, време за завршетак посла око пројекта биће продужено и до трећег квартала 2007. године. 
Други сегмент у склопу  ових активности је и обезбеђење техничко-технолошких услова за постављање виртуелне 
приватне рачунарске мреже у склопу Пословног система Станком. Планом за 2006.годину предвиђено је да се мрежа 
базира на бежичној (wireless) технологији. Испитивање приступних тачака, с обзиром на распоред Станком чворишта и 
географски положај објеката и окружења, почело је крајем 2005.године и направљен је идејни пројекат оптималног 
распореда приступних тачака и главних чворишта. Пројектована је и потребна активна и пасивна опрема и као део 
плана инвестиционог улагања приказано у плану за 2006.годину. Јединствена рачунарска мрежа подељена је на 
сегменте по предузећима и предвиђено је да се умреже током 2007.године. 
     Пословни систем Станком а.д. је као један од основних циљева поставио и сертификацију система менаџмента  према 
захтевима стандарда ISO 9001:2000. Екстерна сертификациона провера изведена је од стране проверивача ОQS-а из 
Аустрије и то г-дина Д. Беговића, као вође тима и  г-ђе Ј. Ускоковић, као члана тима за проверу. За ПС Станком провера 
је извршена 23. и 24.02.2006.год., а за СТАНКОМ ГАС 24. и  25.02.2006.год. Обе наше организације су успешно 
сертификовале свој систем менаџмента квалитетом, тако да  сада послују према захтевима стандарда ISO 9001:2000 и 
поседују сертификате ОQS-а и IQNет-а са периодом важења три године (контрола сертификата се спроводи једном 
годишње). 
   У току 2006.године отпочело се са интензивирањем активности за увођење система менаџмента квалитетом  и у 
Беоплану и Станком Партнеру.Успостављени су сви потребни услови и с обзиром да постоји опредељеност највишег 
руководства, може се очекивати ускоро и њихова  верификација. 
 
Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Извештају на исти начин као за истинитост и тачност  
података навдених у проспекту. 

Београд,  дана 25.09.2007.год. 

 

                      Генерални директор 

                      Живадин Михаиловић 

  

 


