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Obaveza sastavljanja izveštaja o poslovanju utvrñena je Zakonom o 

računovodstvu ( Sl.GL.R.S. br.46/06 , 111/09 i 99/2011 ) Meñunarodnim 
računovodstvenim standardima (MRS ), Zakonom o privrednim društvima 
(SL.GL.R.S. br.36/2011,99/2011 ) Zakonom o tržištu kapitala (SL.GL.R.S. 
br.31/2011 ), ali i velikim brojem Pravilnika koji regulišu zakonito voñenje 
poslovnih knjiga i iskazivanja promena i stanja kapitala. 

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja obaveza pravnog lica je da utvrdi 
sprovede sve poslovne promene pod 31.XII 2012. izvrši popis imovine, obaveza i 
kapitala utvrdi razlike i izvrši potrebna knjiženja. 

Prema Zakonu o privrednim društvima pored lica odgovornih za 
sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja, za godišnji izveštaj o poslovanju 
odgovoran je odbor direktora, koji taj izveštaj daje Skupštini akcionara na 
razmatranje ( Čl.329 Zakona ), a skupština akcionara donosi odluku o usvajanju 
ili ne usvajanju izveštaja. 

Po usvajanju izveštaja isti mora biti dostupan javnosti narednih pet 
godina. 

 
1. Godisnji izvestaj o poslovanju drustva sadrži:  
 
− poslovno ime i sedište -matični broj i PIB  
− delatnost 
− broj i datum rešenja upisa u ATP  
− iznos osnovnog kapitala -broj zaposlenih  
− broj akcionara  
− podaci o upravi društva  
− broj i vrsta izdatih akcija 
− prikaz podataka iz člana 50 Zakona o tržištu kapitala, a vezano za tačke 3-7 
− celokupni presek poslovanaja 

 
2. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju društva sadrži: 
 

- bilans stanja  
- bilans uspeha 
- izveštaj o tokovima gotovine  
- izveštaj o promenama na kapitalu  
- statistički aneks 
- napomene uz finansijske izveštaje  
- zaključak po finansijskim izveštajima  
- izveštaj revizora 

 
3. 1zjavu lica odgovornih za sastavljanje godisnjih izvestaja  
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STATUSNI PODACI DRUŠTVA 

 

Poslovno ime i sedište: stup "vršac" a.d. Vršac Stepe Stepanovića 9 

Mati čni broj privrednog društva: 0809961, PIB 100512973 

Delatnost je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika šifra 4931 

Broj i datum rešenja upisa u APR je 15.X 1975 B.G.2726/2005 

Iznos osnovnog kapitala je 1.844.171,07 Eeura 

Broj zaposlenih na dan 31. XII 2012 je 226 

Broj akcionara je 469 na dan 31.12.2012. 

Broj i vrsta izdatih akcija je 36.288 akcija obična  

 
UPRAVU DRUŠTVA ČINE : 
 
- predsednik odbora direktora Želimir Dabić dipl. mašinski inženjer neizvršni 
direktor 
- generalni direktor Ljiljana Stojanović dipl.ing.saobraćaja izvršni direktor 
- direktor saobraćaja Goran Prijović dipl.ing.saobraćaja izvršni direktor 
- direktor komercijale Branislav Davidov dipl.mašinski inženjer izvršni direktor 
- član odbora direktora Mirko ðžudović dipl.ekonomista ne izvršni direktor 
- član odbora direktora Dragan Mihajlović dipl.ekonomista ne izvršni direktor 
- član odbora direktora Lonec Jožef penzionisani ekonomista neizvršni direktor 
 

U vezi celokupnog izveštavanja o poslovanju društva a vezano za tačke 3-
7 člana 50 Zakona o tržištu kapitala daje se sledeće: 

 
1. Godišnji izveštaj za 2012 godinu je verodostojan prikaz razvoja i 

rezultata poslovanja, finansijskog stanja imovine društva prikazom 
podataka važnih za procenu. 

2. U vezi budućeg razvoja društva očekujemo velike teškoće pri 
očuvanju tržišta , ureñenje sive zone tj.divljih prevoznika uz pomoć 
države , ali i poboljšanje naplate potraživanja i finansijskih subvencija 
privredi. 

3. U periodu nakon pripreme i izrade izveštaja nije bilo značajnih 
poslovnih dogañaja osim teškoća i problema zimskih uslova prevoza. 

4. U izveštajnom periodu nismo imali poslove sa povezanim licima . jer iste 
nemamo. 

5. Aktivnosti društva u oblasti istraživanja i razvoja nije bilo 
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Aktivnosti STUP-a „Vršac“ AD u 2012. godini bile su opredeljene 

programom rada za 2012. godinu i  usmerene ka stvaranju što povoljnijeg 
ambijenta za privreñivanje našeg preduzeća kao i ka rešavanju problema vezanih 
za tekuće poslovanje i očuvanje likvidnosti. 

Otežani uslovi poslovanja, koji podrazumevaju već četvorogodišnji period 
trajanja svetske ekonomske i finansijske krize, ostavili su negativne posledice na 
razvoj privrede Srbije u celini, pa samim tim i na razvoj saobraćajne delatnosti 
koja se neposredno oslanja na postignute rezultate u privredi. 

Rad našeg preduzeća u protekloj godini kao i rad svih ostalih saobraćajnih 
preduzeća koja su se legalno bavila prevozom putnika u drumskom saobraćaju, 
obavljao se sa puno teškoća i ograničenja. Problemi vezani za postojanje „sive 
zone“ na saobraćajnom tržištu i dalje su prisutni. Bilo je  primetno i odsustvo 
ozbiljnog strateškog pristupa Države u smislu stvaranja povoljnog ambijenta. 

 Ohrabljuje činjenica da je krajem 2012. god.  održan sastanak 
predstavnika Asociacije za drumski saobraćaj sa Ministrom saobraćaja, na kom je 
dogovoreno da se, koordiniranom akcijom svih nadležnih državnih organa, 

nagomilani problem u prvoj fazi značajno umanje,  a onda i uz direktno učešće 
Vlade Srbije potpuno neutrališu. Nadamo se da će ovaj dogovor sa ministrom u 
2013.godini bitti i realizovan.  

   Mi smo se u 2012. godini trudili da kontinuirano, na sednicama 
Upravnog  odbora, odnosno Odbora direktora kao i na sastancima kolegijuma, 
pratimo i analiziramo trenutne promene stanja na tržištu i u tom smislu 
pravovremeno donosimo kvalitetne i bitne odluke, da kontrolišemo i svedemo na 
najmanju moguću meru troškove na koje smo objektivno mogli da utičemo, a 
naročito smo pazili da preduzaće u svakom momentu bude likvidno tj. da sve 
obaveze prema dobavljačima i poveriocima izmirujemo u dogovorenom roku,  

Zarade zaposlenih, koje su bile nešto ispod republičkog proseka, redovno i 
na vreme su isplaćivane, a zajedno sa Sindikatima brinuli smo i o materijalnom 
položaju zaposlenih kroz isplatu pozajmica, povratnih i nepovratnih pomoći kao i 
kroz redovnu isplatu bolovanja radnicima koji su na bolovanju duže od 30 dana. 

I pored svih poteškoća u radu i poslovanju tokom 2012.godine, STUP  
„Vršac“ AD  je poslovnu godinu okončao sa bruto dobiti u iznosu od 7 036 765,14     
dinara.  Na ovaj način očuvali smo vrednost  kapitala preduzeća tj. vrednost akcija 
akcionara. 

 
 

 
 
 
 

 UVOD  
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STRUKTURA AKCIONARA 
 

Društvo je izdalo 36.288 akcija čiji vlasnici su zaposleni, bivši zaposleni i 
druga fizička i pravna lica. 

 
Akcionari sa najvećim brojem akcija na dan 31.12.2012. godine su: 

 

RB Akcionar Broj 
Akcija % Učešće  

  1 Ekopolje doo 3.384 9,33%  od ukupne emisije 
  2 Proinvestments 3.151 8,68%  od ukupne emisije 
  3 Džudović Mirko 1.330 3,67%  od ukupne emisije 
  4 Promist Doo 1.120 3,09%   od ukupne emisije 
  5 Solarević Milomir 895 2,47%   od ukupne emisije 
  6 Alvarton Trading Limited 630 1,74%  od ukupne emisije 
  7 Goldcrest Enterprises Limited 610 1,68%   od ukupne emisije 
  8 Intercity Broker Ad 528 1,46%   od ukupne emisije 
  9 Jugoprevoz ad 341 0,94%   od ukupne emisije 
10 Stojanović Ljiljana 194 0,53%   od ukupne emisije 

 
                              Procentualno učešće akcionara u ukupnoj emisiji  akcija STUP Vršac AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU 
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 ORGANI DRUŠTVA 
 
           Organi društva su: 
           - Skupština akcionara, 
           - Odbor direktora 
           - Generalni direktor 
 

Skupštinu društva čine vlasnici akcija sa pravom upravljanja. Neposredno 
učešće u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici koji su 
vlasnici ili zastupaju po punomoćju druge akcionare. 

Odbor direktora broji 7 članova koje bira Skupština na period od 4 godine. 
Tri člana Odbora direktora su izvršni direktori. Četiri direktora su neizvršni 
direktori od kojih su tri nezavisna direktora. Odbor direktora organizuje i vodi 
poslovanje Društva. 

Generalnog direktora bira Odbor direktora na period od 4 godine. Generalni 
direktor zastupa društvo. 
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   ZAPOSLENOST 
 

U društvu je na dan 31.12.2012. godine ukupno bilo zaposleno 226 radnika, 
a u radnom odnosu na neodreñeno vreme bilo je zaposleno 205 radnika.  

U toku 2012. godine smanjivao se broj zaposlenih po raznim osnovama ( 
penzija, otkaz, odlazak iz preduzeća ) i u odnosu na 2011. godinu broj radnika na 
neodreñeno vreme manji je za 6. Njihova radna mesta popunjavala su se 
preraspodelom postojećih radnika, izuzev kod vozača autobusa i tehničkog osoblja.   
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RAD SKUPŠTINE I ODBORA DIREKTORA 
 

U toku 2012. godine održana je redovna sednica  Skupštine akcionara i 6 
sednica Odbora direktora od čega je jedna  bila pisana sednica. 

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2012. 
godine doneta je odluka o usvajanju zapisnika i verifikovanju odluka Skupštine 
akcionara od 24.06.2011. godine, doneta je odluka o usvajanju finansijskog 
izveštaja o poslovanju za 2011.godinu sa ostvarenom bruto dobiti od 6.832.893,59 
dinara i neto dobiti od 5.945.136,59 dinara, odluka o isplati iznosa od 5.642.640,00 
dinara za isplatu dividende akcionarima, doneta je odluka o usklañivanju 
Osnivačkog akta STUP-a "VRŠAC" AD sa Zakonom o privrednim društvima, 
donete su odluke o usvajanju Statuta STUP-a "VRŠAC" AD i Poslovnika o radu 
Skupštine akcionara, doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog 
odbora STUP-a"VRŠAC"AD, doneta je odluka o imenovanju Odbora direktora i o 
izboru revizora koji će vršiti reviziju poslovanja STUP-a "VRŠAC" AD za 
poslovnu 2012. godinu. 

Sednice Odbora direktora bile su posvećene redovnim i aktuelnim 
dogañajima. Na njima se raspravljalo i odlučivalo o poslovima iz nadležnosti 
Odbora direktora. 
 

1. Usvojen je izveštaj o godišnjem popisu za 2011. godinu, 
2. Doneta odluka o donaciji Crvenom krstu Vršac od 20 m3 ogrevnog drveta, 
3. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Generalnom direktoru da sa Bankom 

Intesa potpiše ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 259.600,00 EURA, 
4. Doneta je odluka o danu sazivanja redovne godišnje Skupštine sa predlogom 

dnevnog reda i predlogom odluka koje će doneti Skupština, 
5. Doneta je odluka o danu utvrñivanja liste akcionara, 
6. Donete su odluke o isplati regresa za korišćenje godišnjeg odmora, 

jubilarnim nagradama u 2012. godini i poklonu u novcu zaposlenima za 
Novu godinu i Božić, 

7. Doneta je odluka o rashodu autobusa VŠ oo6 CG, VŠ 011 DH, VŠ 022 BR, 
8. Doneta je odluka o kupovini dva polovna autobusa Neoplan Trendliner, 
9. Doneta odluka o konstituisanju Odbora direktora, 
10. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Odbora direktora, 
11. Doneta je odluka o izboru Generalnog direktora, 
12. Doneta je odluka o izboru Sekretara društva, 
13. Donete su odluke o novčanim pomoćima za lečenje, 
14. Usvojen je Pravilnik o stipendiranju, 
15. Doneta je odluka o visini budžeta stipendija za školsku 2012/2013, 
16. Doneta je odluka o povećenju cena usluga prevoza putnika u unutrašnjem 

saobraćaju, 
17. Doneta je odluka o godišnjem popisu imovine i obaveza za 2012. godinu, 

Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Generalnom direktoru da sa Vojvoñanskom 
bankom potpiše ugovor o bankarskoj garanciji na iznos od 16.000,00 EUR 
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FIZI ČKI OBIM I STRUKTURA VOZNOG PARKA 

Vozni park STUP-a „VRŠAC“ a.d. u 2012. godini su činila 62 autobusa 
različitih tipova i namena, od gradskih i prigradskih preko meñumesnih do visoko 
turističkih autobusa. 
 
Pregled voznog parka 
 
Rb Marka autobusa komada  Rb Marka autobusa komada 

1. MAN 4  7. Fap 3 
2. Sanosa 9  8. Setra 1 
3. Dubrava 3  9. Van Hool 1 
4. Neoplan 15  10. Mercedes 5 
5. Ikarbus 8  11. Isuzzu 2 
6. Neobus 11     

UKUPNO 62 autobusa 

 
Starosna struktura voznog parka 

Godina 
proizvodnje 

Broj 
autobusa Tip autobusa 

1986 3 2 Neoplana; 1 Sanos 
1987 7 1 Sanosa, 1 Dubrava, 4 Neoplana, 1 Setra 

1988 1 1 Dubrava 

1989 5 4 Sanosa, 1 Van Hool 

1990 7 2 Sanosa,  4 Neoplana, 1 Dubrava 
1992 1 1 Sanos 
1995 6 1 IK 301; 2 IK 103P; 3 Neobusa 
1996 5 2 IK 301; 3 Neobusa 

1998 4 2 IK 301; 2 N407VT 

1999 3  3 Fap A747 
2002 2 1 Mercedes Sprinter, 1 Neoplan 316/3 
2003 2 1 Neoplan 116/3HL, 1 Neoplan 117/3H 
2004 6 2 MAN-a Lionscoach ,3 Neobusa Cummins, 1 IK 301 
2006 1 1 Neoplan Trendliner  
2007 2 1 Isuzu, 1 Neoplan Trendliner 

2008 4 2 MAN-a Lionscoach, 2 Mercedes Intouro 
2009 2 1 Mercedes Intouro, 1 Isuzzu 
2011 1 1 Mercedes Intouro  

31.12.2012. godine prosečna starost voznog parka iznosila je: 15,61 godina 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I 
 POSLOVANJA U SAOBRAĆAJU 
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NATURALNI POKAZATELJI RADA SAOBRA ĆAJA U 2012. G. 
 
U 2012. godini sa prosečno 62 autobusom prešli smo ukupno 4.594.496 kilometra 
i prevezli 2.717.053 putnika. 
 
 

UKUPNA KILOMETRAŽA   UKUPAN BROJ PUTNIKA 
  2012 2011 index    2012 2011 index 

januar 360.503 349.973 103%  januar 196.207 184.177 107% 
februar 325.868 342.638 95%  februar 239.475 226.326 106% 
mart 407.774 390.529 104%  mart 284.350 270.282 105% 
april 390.597 381.817 102%  april 226.327 222.559 102% 
maj 421.969 411.189 103%  maj 272.938 246.220 111% 
jun 387.369 397.202 98%  jun 212.468 202.397 105% 
jul 365.878 385.947 95%  jul 146.738 139.307 105% 
avgust 376.932 408.198 92%  avgust 148.192 151.523 98% 
septembar 395.517 418.356 95%  septembar 240.165 267.297 90% 
oktobar 429.782 414.908 104%  oktobar 281.152 265.213 106% 
novembar 360.323 401.680 90%  novembar 248.849 279.245 89% 
decembar 371.984 382.847 97%  decembar 220.192 264.644 83% 

UKUPNO 4,594.496 4,685.284 98%  UKUPNO 2,717.053 2,719.190 100% 

                

Ove godine u odnosu na prethodnu 2011. godinu sa manjom preñenom  
kilometražom (prešli smo 90.000 kilometara manje)  zadržali smo isti broj  
preveženih putnika. U pogledu plana 2012. godina je zadržana u okvirima  
očekivanih vrednosti (plan preñenih kilometara ostvaren sa 97%,  
a preveženih putnika sa 99%). Ovi pokazatelji će biti pretstavljeni  
u narednim graficima. 
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Preñena kilometraža (uporedni grafik) 
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Preveženi putnici (uporedni grafik) 
 

Preñeni kilometri i broj preveženih putnika  u linijsko m  
unutrašnjem saobraćaju. 
          

 KILOMETARA  PUTNIKA 
   2012 2011 index    2012 2011 index 

 januar 333.076 329.837 101%  januar 195.031 183.215 106% 
 februar 307.838 328.763 94%  februar 238.165 225.503 106% 
 mart 360.578 366.566 98%  mart 279.843 268.314 104% 
 april 325.914 329.502 99%  april 219.757 219.622 100% 
 maj 365.520 351.654 104%  maj 266.494 240.939 111% 
 jun 341.518 350.645 97%  jun 207.937 198.258 105% 
 jul 315.228 338.430 93%  jul 143.384 137.006 105% 
 avgust 329.193 345.355 95%  avgust 145.702 148.812 98% 
 septembar 340.107 365.321 93%  septembar 236.272 264.841 89% 
 oktobar 365.153 355.722 103%  oktobar 276.428 262.085 105% 
 novembar 332.638 352.132 94%  novembar 247.045 276.961 89% 
 decembar 331.115 363.244 91%  decembar 217.958 263.594 83% 

 UKUPNO 4,047.878 4,177.171 97%  UKUPNO 2,674.016 2,689.150 99% 

          
          
          

Unutrašnji linijski prevoz putnika nam je i u 2012. godini bio kao i do sada 
okosnica poslovanja. U obavljanju ovog vida saobraćaja prešli smo 88% od ukupne 
kilometraže i prevezli 98% od ukupnog broja preveženih putnika. 
Smanjenje preñenih kilometara od 3% i manji broj preveženih putnika od 1% su 
rezultat manje tražnje za našom uslugom prevoza na kraju godine (novembar i 
decembar). U ovom periodu počinje značajninji prevoz železnicom na relaciji 
Vršac – Beograd kao i promena politike finansiranja ñečkih mesečnih karata od 
strane Opštine Vršac. 
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Raspodela putnika u linijskom unutrašnjem prevozu prema vrsti  
putne isprave koju koriste:  
         

KONDUKTERSKE KARTE   
KARTE IZDATE NA AUTOBUSKIM 

STANICAMA 

  2012 2011 index    2012 2011 index 

januar 77.680 76.530 102%  januar 15.355 13.959 110% 
februar 79.794 75.731 105%  februar 12.689 12.272 103% 
mart 92.953 82.759 112%  mart 15.726 14.021 112% 
april 80.888 75.892 107%  april 16.462 15.748 105% 
maj 87.863 77.997 113%  maj 17.092 15.034 114% 
jun 89.982 81.789 110%  jun 17.657 14.737 120% 
jul 82.594 78.566 105%  jul 19.610 17.318 113% 
avgust 86.630 87.339 99%  avgust 20.531 18.591 110% 
septembar 85.149 92.175 92%  septembar 18.281 15.911 115% 
oktobar 95.389 94.154 101%  oktobar 18.689 16.515 113% 
novembar 82.820 96.542 86%  novembar 17.953 15.552 115% 
decembar 84.102 100.999 83%  decembar 17.043 17.732 96% 

UKUPNO 1,025.844 1,020.473 101%  UKUPNO 207.088 187.390 111% 
 
 
         

MESEČNE KARTE (broj putovanja)  BROJ IZDATIH MESEČNIH KARATA 

  2012 2011 index    2012 2011 index 

januar 101.996 92.726 110%  januar 3589 3292 109% 
februar 145.682 137.500 106%  februar 3685 3596 102% 
mart 171.164 171.534 100%  mart 3918 3786 103% 
april 122.407 127.982 96%  april 3736 3659 102% 
maj 161.539 147.908 109%  maj 3712 3571 104% 
jun 100.298 101.732 99%  jun 3390 3169 107% 
jul 41.180 41.122 100%  jul 941 994 95% 
avgust 38.541 42.882 90%  avgust 857 956 90% 
septembar 132.842 156.755 85%  septembar 3311 3466 96% 
oktobar 162.350 151.416 107%  oktobar 3556 3745 95% 
novembar 146.272 164.867 89%  novembar 3543 3921 90% 
decembar 116.813 144.863 81%  decembar 3456 3908 88% 

UKUPNO 1,441.084 1,481.287 97%  UKUPNO 37,694 38,063 99% 
 
 
         

Još bolju sliku našeg poslovanja pokvarile su tržišne pojave, već pomenute,  
železnica uvodi četiri obrta na relaciji Vršac – Beograd što dovodi do pada  
broja putnika koji kupuju kartu u autobusu, a posle višegodišnjeg potpunog  
finansiranja prevoza učenika srednjih škola Opština Vršac prelazi na delimično  
finansiranje što dovodi i do odreñenog pada broja izdatih mesečnih karata.  
Sve ovo se dogaña u poslednja dva meseca koji su nam u prethodnim godinama  
davali najbolje rezultate. 
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Preñeni kilometri i broj preveženih putnika  u  linijsk om 
meñunarodnom saobraćaju. 
          
 KILOMETARA  PUTNIKA 
   2012 2011 index    2012 2011 index 

 januar 20.896 17.098 122%  januar 126 290 43% 
 februar 10.253 11.325 91%  februar 60 173 35% 
 mart 26.236 11.287 232%  mart 175 225 78% 
 april 42.301 32.685 129%  april 820 926 89% 
 maj 20.757 21.260 98%  maj 184 181 102% 
 jun 24.575 28.812 85%  jun 381 324 118% 
 jul 32.504 35.376 92%  jul 954 905 105% 
 avgust 34.891 34.668 101%  avgust 909 818 111% 
 septembar 21.023 26.286 80%  septembar 293 255 115% 
 oktobar 44.449 43.431 102%  oktobar 824 628 131% 
 novembar 20.693 41.797 50%  novembar 204 592 34% 
 decembar 32.559 15.474 210%  decembar 884 155 570% 

 UKUPNO 331.137 319.499 104%  UKUPNO 5,814 5,472 106% 

          

Preñena kilometraža i broj preveženih putnika u meñunarodnom linijskom 
prevozu su zadržani na nivou prethodne godine. 

Preñeni kilometri u vanlinijskom saobraćaju. 
      
 KILOMETARA  
   2012 2011 index  

 januar 6.531 3.038 215% 
 februar 7.777 2.550 305% 
 mart 20.960 12.676 165% 
 april 22.382 19.630 114% 
 maj 35.692 38.275 93% 
 jun 21.276 17.745 120% 
 jul 18.146 12.141 149% 
 avgust 12.848 28.175 46% 
 septembar 34.387 26.749 129% 
 oktobar 20.180 15.755 128% 
 novembar 6.992 7.751 90% 
 decembar 8.310 4.129 201% 

 UKUPNO 215.481 188.614 114% 

     

Povećanje preñene kilometraže u  
vanlinijskom, ugovorenom prevozu je  
posledica povećane tražnje od strane naših  
lokalnih korisnika, povećala se potreba  
za putovanjem na postojećem tržištu. 
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Komercijalno – tehnički sektor ima zadatak da obezbedi adekvatno 
održavanje voznog parka akcionarskog društva STUP „Vršac” sa fokusom na 
bezbednost u saobraćaju, pouzdanost u radu i stalnu kontrolu troškova održavanja i 
ekploatacije autobusa. Takoñe, u ovom sektoru je i Tehnički pregled i Kontrolno 
telo za tahografe koji vrše uslugu  za naša i vozila trećih lica.  

Zahvaljujući korekciji cenovnika u novembru 2011 godine, prihod 
tehničkog pregleda je utrostručen i dostigao je 4.015.533 dinara. Ako se ostvare 
planovi o delimičnom renoviranju objekta tehničkog pregleda koji bi omogućio 
obavljanje usluge i za vozila većih gabarita, prihod bi u narednoj godini trebao biti 
i veći. Takodje, prihod od kontrolnog tela za tahografe, nakon dobijanja nove 
licence, biće povećan iz razloga očekivane veće kontrole svih vozila u saobraćaju 
koja će morati da rade baždarenja tahografa, a i cena je povećana za 40% po 
kontrolisanom tahografu.  

Što se tiče osnovne delatnosti održavanja voznog parka Stup-a Vršac, 
poslednjih godina se kupovinom novijih autobusa dosta promenila struktura 
kvarova, sve je veće učešće otkaza u sistemima koji su kombinacija elektronike i 
mehanike. Nabavkom univerzalne dijagnostike, zatim pohadjanje obuka i stalno 
dopunjavanje tehničkom dokumentacijom, došli smo do zadovoljavajućeg nivoa 
znanja i rešavanja problema na autobusima. Time smo se obezbedili od zavisnosti 
prema ovlašćenim servisima, što bi bilo i organizaciono teško izvodljivo zbog naše 
dislociranosti. Naravno, sa ovlašćenim servisima imamo odličnu saradnju,  njihove 
usluge koristimo samo kad je neophodno, dok savete i tehničko-dokumentacionu 
podršku dobijamo po potrebi.   

U 2012 godini su započeti radovi na renoviranju velike hale radionice. 
Uradjena je gradjevinska sanacija 3 mehaničarska kanala koji su bili urušeni i 
nebezbedni, sredjenja su pojedina radna odeljenja, renovirana je kuhinja, 
popravljeni su i ofarbani svi zidovi radionice itd.   

OSVRT NA PODATKE O PROIZVODNIM TROŠKOVIMA ZA 
2012 GODINU 

       Poslednjih godina se primećuje povećanje učešća troškova goriva u ukupnim 
troškovima eksploatacije autobusa.  Ukupni troškovi po kilometru su u 2012 godini 
bili 46,59 dinara. Analizom pojedinih vrsta autobusa, najisplativiji za saobraćaj su 
autobusi  Mercedes Intouro čiji je prosečan trošak 37,8 din/km, medjutim 
neophodno je imati u voznom parku i autobuse sa većim brojem sedišta i autobuse 
koji mogu raditi turističke vožnje, a oni imaju skuplji kilometar. U narednoj godini 
verovatno nećemo imati mogućnost nabavke nešto jeftinijeg goriva D2 jer je 
prestala proizvodnja. 

 
 
 
 

ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I  
POSLOVANJA KOMERCIJALNO- 
TEHNI ČKOG SEKTORA 
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-Učešće pojedinih troškova u ukupnim troškovima eksploatacije autobusa 

 
Uporedna tabela godišnjih troškova za autobuse Stup-a Vršac za period 2006-2012 

Godina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukupno rezervni delovi u 
dinarima 

20.347.998 19.632.455 20.992.378 23.300.826 21.666.884 23.522.298 26.423.911 

Gume u dinarima 4.359.749 3.910.738 3.986.475 4.000.432 3.691.162 4.407.749 5.950.425 

Gorivo u litrima  1.572.708 1.563.406 1.496.095 1.522.356 1.403.015 1.391.997 1.371.916 

Gorivo u lit/100km 29.51 29,84 29,35 29,87 29,83 29,71 29,86 

Gorivo u dinarima 95.965.839 91.096.722 103.937.030 98.024.163 114.873.497 141.862.219 166.988.399 

Motorno ulje u litrima  10.518 11.610 10.281 9.044 8.182 7.558 7.370 

Motorno ulje u lit/1000km 1,97 2,22 2,02 1,77 1,73 1,61 1,60 

Motorno ulje u dinarima  1.709.974 1.826.518 1.726.069 1.819.312 1.795.412 2.003.056 2.043.810 

Ostala ulja i masti u din. 1.116.655 1.037.731 1.113.513 1.271.674 1.205.446 1.485.126 1.481.740 

Pomoćni mater. u 
dinarima 

1.481.413 1.379.894 1.521.609 1.802.311 1.387.484 1.517.313 1.632.284 

Usluge u din. 7.714.769 11.151.179 12.763.638 11.741.729 9.478.174 10.486.324 9.578.960 

Ukupni troškovi u 
dinarima 

124.981.628 130.035.237 146.040.712 141.960.447 154.098.059 185.284.085 214.099.529 

Kilometraža 5.329.626 5.238.750 5.097.561 5.096.954 4.702.879 4.685.284 4.594.496 

Ukupno dinara / km puta 23,91 25,22 29,10 27,85 32,76 39,54 46,59 

Ukupni troškovi bez  
usluga u din. 

117.266.859 118.884.058 133.277.074 130.218.718 144.619.885 174.797.761 204.520.569 

Ukupni troš.  bez  usluga i 
goriva u din. 

21.301.020 27.787.336 29.340.044 32.194.555 29.746.388 32.935.542 37.532.170 
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Troškovi rezervnih delova su povećani u nivou rasta kursa evra, s 
obzirom da su to većinom uvozni delovi. I ove godine se pokazuje trend povećanja 
učešća električnih komponetni u ukupnim troškovima rezervnih delova, što će se 
nastaviti i narednih godina u skladu sa sve većim prisustvom elektronike u novijim 
autobusima. Takoñe, bilo je nešto više investicija u sisteme klimatizacije i grejanja, 
a i samo učešće autobusa sa klima uredjajima u saobraćaju je povećano. Uradjeno 
je više generalnih popravki  klima kompresora , zamenjene su upravljačke jedinice, 
elektronske pumpe itd. 
 
 

Troškovi usluga su smanjuju u prethodnih nekoliko godina. Uslužno 
obavljamo isključivo delatnosti za koje nemamo adekvatnu opremu. Ostaje kao 
najveći deo obavezno osiguranje autobusa uključujući i kasko osiguranje za 4 
novija autobusa na koji odlazi oko 40% celog iznosa. Drugi najveći segment 
eksternih  usluga Stup-a Vršac je zamena prednjih vetrobranskih stakala i bočnih 
stakala koji iznosi oko 1.950.000 u 2012 godini,  uključujući tu i cenu samih 
stakala i uslugu ugradnje. Ovu uslugu obavljamo u 3 specijalizovane firme ( 
Beokom Pančevo, Vadijum Pančevo i Euroglass Beograd). Ostale usluge su 
remonti pumpi visokog pritiska, remonti turbina, kompresora klime i centriranje 
trapa. 

 
 
 Troškovi auto guma su povećani u odnosu na prethodnu godinu. Pored 

izvesnog povećanja cena, razlog je primena strožeg pravilnika o zimskim  
pneumaticima  kao i kontrola od strane saobraćajne policije. Imali smo povećane 
troškove kako bi zadovoljili uslov iz pravilnika,  pneumatici su menjani ranije, na 
4mm minimalne šare, a pošto nismo imali dovoljan broj protektiranih pneumatika, 
stavljane su nove pogonske gume na svim autobusima koji se koriste u  
inostranstvu. 

 
                Potrošnja motornog ulja  je na nivou  sa prethodnom godinom, 1,60 
lit/1000km, uključujući tu zamene ulja i dolivanja, a to je preko pola litra manje 
nego pre nekoliko godina. Sredinom godine, zahvaljujući dobijanju jako povoljne 
cene od 1,95 eura/litar, ponovo smo prešli na korišćenje mineralnog ulja marke 
Mobil Delvac MX 15W-40 sa kojim smo imali odlične rezultate u eksploataciji. 
Takoñe, krajem godine smo dogovorili nižu cenu za vrhunsko sintetičko ulje 
Addinol 10W-40, ulje koje se koristi kao prvo sipanje u sve Man-ove motore i dok 
su u garanciji,  za motore Euro3 i Euro 4, pa očekujemo izvesno smanjenje troška 
motornog ulja u narednoj godini. 
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Tabelarni prikaz po grupama rez.delova prikazan je dole. 

Troškovi rezervnih delova po grupama
sa učešćem u ukupnim troškovima

Spojnica;  1.854.196      ; 
7,02%

Ostali troškovi;  
6.594.530      ; 24,96%

Motorna grupa;  
2.122.036      ; 8,03%

Filteri;  1.991.462      ; 
7,54%

Kočnice;  2.284.226      ; 
8,64%

Oslanjanje;  2.002.332      
; 7,58%

Menjači ;  1.472.625      ; 
5,57%

Lezajevi, semerinzi;  
1.877.919      ; 7,11%

Sistem za hladjenje;  
805.857      ; 3,05%

Elektri čna oprema;  
3.261.059      ; 12,34%

Klimatizacija i grejanje;  
2.157.403      ; 8,16%

Motorna grupa

Filteri

Spojnica

Menjači 

Oslanjanje

Kočnice

Sistem za hladjenje

Električna oprema

Klimatizacija i grejanje

Lezajevi, semerinzi

Ostali troškovi

 

Pregled uradjenih  generalnih opravki motora u 2012 godini 

       U prethodnoj godini je uradjeno 9 generalnih opravki motora i 3 delimične 
popravke. Sve popravke su radjene u okviru radionice Stup-a Vršac, a ukupno je za 
potrebne delove potrošeno 2.122.036 dinara. Dole su navedeni autobusi na kojima 
su radjene popravke, po mesecima: 

1. Neoplan VŠ 014-OT, januar 2012, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi, 
ležajevi, uradjena pumpa VP itd, iznos popravke 209.633 dinara 

2. Neoplan VŠ 015-ZH, januar 2012, motor Mercedes, uradjeno osvežavanje 
motora, iznos popravke 103.378 dinara 

3. Sanos  VŠ 006-DĆ, februar2012, motor Fap, uradjeno osvežavanje motora, 
iznos popravke 73.896 dinara 

4. Setra VŠ 014-NE, mart 2012, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi, ležajevi, 
obrasdjene klipnjače ,iznos popr. 173.091 dinara 

5. Ikarbus VŠ 006-ŽB, april 2012, motor Man, zamenjeni sklopovi, ležajevi itd, 
iznos popravke 151.908 dinara 
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6.  Neobus VŠ 011-JĆ, april 2012, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi, ležajevi, 
zamajac, bregasta osovina, iznos popravke 266.033 dinara 

7. Neobus VŠ 016-OB, maj 2012, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi, ležajevi,  
pumpa ulja itd, iznos popravke 175.295 dinara 

8. Ikarbus VŠ 021-SR, maj 2012, motor Man, zamenjeni sklopovi, ležajevi itd, 
iznos popravke 168.649 dinara 

9. Neoplan VŠ 025-ZO, jun 2012, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi, 
ležajevi,zamajac,vijci glave, uradjena pumpa VP, iznos popravke 249.265 dinara 

10. Neoplan VŠ 014-CS, avgust 2012, motor Mercedes, uradjeno osvežavanje 
motora, iznos popravke 74.186 dinara 

11. Dubrava VŠ 014-LG, septembar 2012, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi, 
ležajevi itd, iznos popravke 214.641 dinara 

12. Neoplan VŠ 012-YE, novembar 2012, motor Man, zamenjeni sklopovi, 
ležajevi , uradjena pumpa VP, itd, iznos popravke 262.061 dinara 

 

 

STANJE VOZNOG PARKA   

 
U 2012 godini su rashodovana 2 autobusa marke Sanos S 415, registarske 

oznake VŠ 006 CG, godina proizvodnje 1989 i VŠ 011 DH, god.proizvodnje 1987. 
U pitanju su autobusi bez klima uredjaja, i u narednoj 2013 godini je u planu dalje 
poboljšanje voznog parka rashodovanjem starih Sanosa a kupovinom novijih 
modernih autobusa, u skladu sa zahtevima tržišta, odnosno naših korisnika. 
Takodje, rashodovan je autobus marke Ikarbus, registarske oznake VŠ 022 BR, 
godina proizvodnje 1999. koji je izgoreo u požaru uzrokovanim pucanjem creva za 
gorivo. 

U 2012 godini su kupljena 2 autobusa marke Neoplan Trendliner, godišta 
2006 i 2007. U pitanju su autobusi sa 3 osovine,  kapaciteta 57 odnosno 61 mesta 
za putnike. Ova vozila su se dobro pokazala u eksploataciji,  ali su pokazali  i 
izvesne mane koje ćemo imati u vidu za naredne nabavke. U cilju smanjenja 
prosečne starosti voznog parka, neophodno je kupiti nekoliko novih autobusa u 
narednoj godini. 

I dalje, kao glavni problem se mora navesti velika prosečna starost voznog 
parka, koja je dostigla 15,61 godinu. Ovo zahteva obimno održavanje i ulaganje 
kako bi vozila mogla izvršavati plan saobraćaja. Podatak koji se može videti 
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uporedjujući učešće pojedinih vrsta autobusa 2011 i 2012 godine, pokazuje 
da je upotreba autobusa marke Sanos  smanjena za dodatnih 120.000km , slično je 
i sa autobusima FAP, dok je korišćenje kvalitetnih autobusa u stalnom porastu. To 
je neophodan uslov dobrog funkcionisanja Stup-a Vršac. 

 

Preñeni kilometri po vrsti autobusa i procentualno u češće u ukupno 
preñenim kilometrima

Ikarbus;  507.267      ; 
11,22%

Neobus;  852.246      ; 
18,84%Mercedes;  655.298      ; 

14,49%

Man;  533.458      ; 
11,79%

Sanos;  171.705      ; 
3,80%

Dubrav a;  230.016      ; 
5,09%

Fap;  135.149      ; 
2,99%

Isuzzu;  129.221      ; 
2,86%

Setra;  97.607      ; 

2,16%

Neoplan;  1.159.737      
; 25,64%

Van Hool;  51.107      ; 
1,13%

Neoplan Neobus Ikarbus Mercedes Man Sanos Dubrav a Fap Isuzzu Setra Van Hool

 
 

 
                U cilju poboljšanja kvaliteta voznog parka, pored kupovine novih voznih 
jedinica, radi se generalni remont autobusa.  U prethodnoj godini generalno su 
remontovana sledeća vozila: 

 
- Neoplan Spaceliner, godina proizvodnje 1990, VŠ 024-BH, kompletan 

remont šasije , limarije sa farbanjem, uradjeno u našoj radionici 
- Neoplan Jetliner, godina proizvodnje 1988, VŠ 025-ZO, takodje kompletan 

remont sa farbanjem, u našoj radionici 
- Neobus 407VT, god.proizvodnje 1998, VŠ 012-DB, remont šasije, limarije i 

farbanje, uradjeno uslužno u BIM Servisu, Novi Sad 
-  Neobus 407VT, god.proizvodnje 1998, VŠ 007-WA, remont šasije, limarije 

i farbanje, uradjeno uslužno u BIM Servisu, Novi Sad 
 
      Naravno, neophodne su  stalne manje ili veće  popravke ostalih autobusa kako 
bi vozila bila bezbedna i pouzdana za saobraćaj.    
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U 2012 . godini društvo je pri sprovoñenju mera bezbednosti i zdravlja na 
radu i poslovima fizičkog obezbeñenja obavljalo aktivnosti na unapreñenju i 
očuvanju materijalnih i ljudskih resursa STUP-a „Vršac” AD. 

Planirane aktivnosti i sredstva za njihovu realizaciju sprovodili su se u 
skladu sa Zakonom i drugim propisima iz ove oblasti, a koje su u STUP-u „Vršac” 
AD ureñene Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnikom o zaštiti od 
požara i procenom rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.  

EKOLOGIJA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  

U toku 2012. godine urañeno je: 
− Redovno održavanje ekonomskog dvorišta ( košenje korova i trave, čišćenje 

kanala ) 
− Čišćenje taložnih jama – iznošenje mulja na deponiju 
− Održavanje higijene u objektima, nabavka i korišćenje sredstava za održavanje 

higijene u objektima 
− Sakupljanje, grubo razvrstavanje otpada i predavanje ovlašćenom sakupljaču 

(d.o.o. Todorović Vršac ).  
 
− Uradjen je idejni projekat izgradnje primarnog prečistača otpadnih i 

atmosferskih voda. 
− Deratizaciju objekata izvršio je „ Agrozavod„  d.o.o Vršac. 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 

U toku 2012. godine urañeno je: 
 

-  Obuka i provera obučenosti radnika pri zasnivanju radnog odnosa i promeni 
     radnog mesta. 
-   Periodični i  kontrolni lekarski pregled radnika na radnim mestima sa  
     povećanim rizikom. 
-      Ispitivanje uslova radne okoline – zimsko merenje 
− Ispitivanje – merenje nivoa buke u životnoj sredini po nalogu inspekcije za 

zaštitu životne sredine. 
− Pregled i ispitivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu u trafo stanici TS – 

20/0.4. 
− Redovan pregled i ispitivanje mašina i opreme za rad od strane Instituta za 

bezbednost i humanizaciju rada iz Novog Sada. 
− Godišnji remont trafo stanice i kotlarnice. 
− Nabavka: 

a) sredstava za održanje higijene, 

 
 
 
 

 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE  NA RADU 
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b) ličnih zaštitnih sredstava, obuće i odeće 
c) lekova za priručne apoteke, naočare rukavice 

− Sprovoñenje mera predviñenih Zakonom o zabrani pušenja. 
− Održavanje – popravke na električnim instalacijama i grñevinskim objektima. 
 
ZAŠTITA OD POŽARA 
 
U toku 2012 godine uradjeno je: 
 

- Servisiranje protivpožarnih aparata 
- Servisiranje stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara 
- Ispitivanje hidrantske mreže 
- Nabavke nove opreme (aparati, creve, mlaznice) 
- Obuka- provera obučenosti radnika 
-  Ugradnja automatskog sistema za gašenje požara na 2 autobusa , Ikarbus 

VŠ 021- SR i Ikarbus VŠ 003-ĆX 
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OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 

Saobraćajno turističko i uslužno preduzeće “VRŠAC” Akcionarsko društvo-Vršac (u 
daljem tekstu STUP “VRŠAC” AD, Vršac ili Privredno društvo) se bavi prevozom putnika u 
drumskom saobraćaju.  

STUP “VRŠAC” AD, Vršac (matični broj: 08009961), je upisano u registar privrednih 
subjekata kod Agencije za privredne registre po rešenju BD 2726/2005 od 18. maja 2005. 
godine. 

STUP “VRŠAC” AD, Vršac, je na osnovu zakonom utvrñenih kriterijuma za 
razvrstavanje, razvrstano u srednja preduzeća. 

Sedište Privrednog društva je u Vršcu u ulici Stepe Stepanovića 9.  

Organi Privrednog društva su:skupština odbor direktora i generalni direktor . 

Prosečan broj zaposlenih u toku 2012. godine bio je 230 (u 2001. godini 242). 
 

OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU 
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RA ČUNOVODSTVENI METOD 
 
Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
 

Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS” br. 46, od 02. juna 2006. godine), kojim se ureñuju 
uslovi i način voñenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i 
rashoda, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu 
sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i 
prikazivanje finansijskih izveštaja, Meñunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno 
Meñunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo 
standarda. 

Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj: 401-00-11/2008-16, od 18. januara 
2008. godine) utvrñeni su i objavljeni Meñunarodni računovodstveni standardi (MRS), kao i 
Meñunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) sa tumačenjima koji su sastavni deo 
standarda (“Sl. glasnik RS” br. 16, od 12. februara 2008. godine). 

Iako neki od standarda nisu u potpunosti primenjivi na poslovanje, rukovodstvo Privrednog 
društva procenjuje njihov uticaj i ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti 
priloženih finansijskih izveštaja sa Meñunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i 
Meñunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).  

 
Priloženi finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i 

formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i 
preduzetnike (“Sl. glasnik RS” br. 114, od 22. decembra 2006. godine), koji preuzima zakonom 
definisan potpun skup finansijskih izveštaja koji odstupa od onog definisanog u MRS 1 
“Prezentacija finansijskih izveštaja”, dok u pojedinim delovima, odstupa i od načina prikazivanja 
odreñenih bilansnih pozicija predviñenih navedenim standardom 

 
 
 
 

 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE 
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Privredno društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenjivalo 
računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i 
poreskim propisima Republike Srbije. 

Finansijski izveštaji Privrednog društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) 
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 

 
Korišćenje procenjivanja 

 
Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Privrednog društva korišćenje 

najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti 
sredstava i obaveza, obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i 
pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih 
izveštaja. Meñutim, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procena. 

 

 
PREGLED ZNAČAJNIH RA ČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
 

3.1. Prihodi od prodaje 
 

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za porez na dodatu vrednost. 
 
Rashodi materijala i robe 
 

Rashodi materijala obuhvataju rashode ostalog materijala, rezervnih delova, goriva i 
energije. 

Rashodi se takoñe odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.  
 
Troškovi pozajmljivanja 
 

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću u vezi sa 
pozajmljivanjem finansijskih sredstava. 

Troškovi pozajmljivanja mogu da uključe i kursne razlike koje proizilaze iz pozajmljivanja 
iznosa u stranoj valuti, u onoj meri u kojoj se one smatraju korekcijom kamata. 

Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira na 
to kako se pozajmljena sredstva koriste. 

 
Nekretnine, postrojenja i oprema  

 
Nekretnine, postrojenja i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u 

poslovanju privrednog društva, kao što su: zemljište, grañevinski objekti i oprema. 

Privredno društvo iskazuje stavku na poziciji nekretnine i opreme ukoliko se očekuje da će 
se koristiti duže od jedne godine. 

U trenutku nabavke nekretnine i oprema se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno 
po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

 
Nakon početnog priznavanja nekretnine, i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, 

umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvreñenja. 
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U nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme uključuje se neto fakturna cena 
dobavljača, svi direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke, 
odnosno dovoñenja u stanje funkcionalne pripravnosti. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost umanjena 
za ostatak vrednosti. Obračun amortizacije počinje kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, 
dok se sa obračunom amortizacije prestaje kada je sadašnja vrednost jednaka nuli, kada je 
sredstvo rashodovano ili prodato, ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju. 
Smatra se da je ostatak vrednosti jednak nuli, pošto se u Privrednom društvu sredstva koriste do 
isteka njihovog ekonomskog veka trajanja. 

Amortizacija nekretnina i opreme vrši se za svako posebno sredstvo primenom metode 
proporcionalnog otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog 
veka trajanja, primenom sledećih amortizacionih stopa: 

 

 

Stopa 
amortizacije 

(%) 
  

Grañevinski objekti 1,193- 9,00 
 Autobusi 3,583– 15,00 
 Kompjuteri 1,499 – 30,00 
 Kancelarijska oprema 6,522 – 20,00 

Amortizacione stope se utvrñuju na osnovu preostalog veka trajanja sredstava. Preostali 
vek trajanja sredstava se utvrñuje u okviru godišnjeg popisa sredstava. 

Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrednosti. Prilikom nabavke zemljište se uvek iskazuje 
po nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača, uvećana za zavisne troškove 
nabavke i troškove dovoñenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Kod grañevinskog zemljišta, u 
nabavnu vrednost uračunavaju se svi izdaci koji su izvršeni za nabavku, ali i za pripremu 
zemljišta za korišćenje. U vrednost zemljišta ulaze i eventualni troškovi promene namene 
zemljišta. 

Zemljište ne podleže obavezi obračuna amortizacije.  

Dobit koja nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a 
gubitak nastao prilikom otuñivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda. 
 
Dugoročni finansijski plasmani 
 

Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu ostalih pravnih lica. 

Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva koja nemaju kotiranu tržišnu cenu 
Privredno društvo meri po nabavnoj vrednosti, dok se hartije od vrednosti koje kotiraju na berzi 
mere po poštenoj (fer) vrednosti bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione troškove koji se 
mogu načiniti prilikom prodaje ili drugog otuñenja.  
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Efekti od ulaganja na osnovu učešća u rezultatu zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica 
priznaju se kao prihodi do iznosa primljene dividende u trenutku raspodele dobitka, odnosno kao 
rashodi do iznosa pokrića gubitka. Efekti koji proizilaze iz promena fer vrednosti iskazuju se u 
okviru revalorizacionih rezervi, odnosno uključuju se u bilans uspeha u trenutku kada postanu 
realizovani.  
 
Zalihe 
 

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara, robe i nekretnine pribavljene radi dalje 
prodaje procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine neto fakturna vrednost i 
zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni 
troškovi u postupku nabavke do uskladištenja, uključujući i pripadajuće troškove sopstvenog 
transporta, utovara i istovara do nivoa tržišne cene takve usluge. 

Zalihe se evidentiraju po stvarnim nabavnim cenama a obračun izlaza sa zaliha vrši se po 
metodi ponderisane prosečne cene. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 
 
Potraživanja po osnovu prodaje 
 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode, 
izvršene usluge i korišćenje imovine Privrednog društva. Potraživanja se evidentiraju po 
fakturnoj vrednosti. 

Ispravka vrednosti potraživanja vrši se na osnovu procene naplativosti potraživanja koje 
vrši rukovodstvo Privrednog društva za svako potraživanje zasebno. 
 
Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman 
kursnih  razlika 

 
Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju 

se u njihovu dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj 
valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije. 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunavanjem potraživanja i obaveza u 
stranim sredstvima plaćanja u njihovu dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u 
bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda i rashoda. 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku 
godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda i rashoda. 

Kursevi primenjeni na dan bilansiranja su sledeći: 

 
 
 

 
 

31. decembar 
2012. 

 
 

31. decembar 
2011. 

 
EUR 

 
1 113,7183 104,6409 

SEK 
 
1 13,2203 11,7015 

 
 
Za stanje deviza na računu u banci i blagajni i za potraživanja iz inostranstva obračunate 

kursne razlike po srednjem kursu  NBS. 
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Obračunati efekti ugovorene valutne klauzule 
 

Obračunati efekti valutne klauzule, ugovorene revalorizacije I drugi oblici zaštite 
potraživanja    I obaveza u dinarima iskazuju se kao finansijski prihodi I rashodi u bilansu 
uspeha. Kod obračuna  valutne klauzule korišćeni su sledeći kursevi   na  dan  31.XII  2012 

  
Za finansijski lizing  NBG Leasing           ugovoreni  kurs            prodajni kurs NBS 

  
          Za  l  evro                                                       79,364                                   114,0595 
          Za kredit banka INTEZA                                                            srednji kurs NBS 
          Za 1 EVRO                                                                                                  113.7183 
  
 
Porez na dobitak 
 

Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Privredno društvo samostalno 
utvrñuje porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu 
i mesečnu akontaciju utvrñuje poreski organ. Stopa poreza na dobitak za 2012. godinu je 10% i 
plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom bilansu. Osnovica poreza na dobitak iskazana 
u poreskom bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, korigovan u skladu sa Zakonom 
o porezu na dobit Republike Srbije. Ove korekcije uključuju uglavnom korekcije za rashode koji 
ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke. 

Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao 
povraćaj plaćenih poreza u odreñenom periodu. Meñutim, gubitak tekuće godine može se preneti 
na račun dobitka utvrñenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima, ali ne duže od 
10 godina. 

Obračunati porez može se umanjiti u iznosu od 20% izvršenih investicionih ulaganja, a 
najviše do 50% obračunatog poreza na dobitak za tu godinu, kao i po osnovu zapošljavanja 
novih radnika za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarade, odnosno plata isplaćenih tim 
zaposlenima, uvećanih za pripadajuće javne prihode plaćene na teret poslovanja. 

 
Odloženi porez 

 
Ukupan iznos poreza na dobitak sastoji se od tekućeg poreza na dobitak iskazanog u 

Poreskom bilansu i odloženog poreza na dobitak. Odloženi porezi se obračunavaju i priznaju, po 
metodi obaveza na sve privremene razlike izmeñu vrednosti sredstava i obaveza u finansijskim 
izveštajima i njihove vrednosti za svrhe oporezivanja, na dan bilansa stanja. 

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve privremene razlike koje se priznaju za 
poreske svrhe, pod uslovom da je nivo očekivanog budućeg oporezivog dobitka dovoljan da se 
sve privremene razlike po osnovu poreskih olakšica mogu iskoristiti. 

Odložena poreska sredstva i obaveze izračunavaju se primenom poreske stope za koju se 
očekuje da će biti efektivna u godini ostvarenja poreskih olakšica, odnosno plaćanja odloženih 
poreskih obaveza, a na bazi zvaničnih poreskih stopa na dan ili nakon datuma bilansa 
stanjaOdložena poreska sredstva za 2012 godinu su obračunata u iznosu od 4.070.823,57 dinara 
ali se ne knjiže i ne uvećavaju neto dobit za 2012. godinu.  
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Porez na dodatu vrednost 
 

Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju i spada 
u vrstu poreza na promet.  To je poseban oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i 
prometnog ciklusa, tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je 
ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog 
poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim 
fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po 
opštoj stopi (20%) i po posebnoj stopi (8%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na 
dodatu vrednost i prethodnog poreza. 
 

 
Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih  

 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Privredno društvo je u obavezi 

da plaća poreze i doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbeñuje 
socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju poreze i doprinose za zaposlene na teret 
poslodavca u iznosima obračunatim po stopama utvrñenim zakonskim propisima. Privredno 
društvo je, takoñe obavezno da od bruto plate zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime 
zaposlenih, uplati fondovima. Porezi i doprinosi na teret poslodavca i porezi i doprinosi na teret 
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.  

 
Obaveze po osnovu otpremnina 

U skladu sa Zakonom o radu, Privredno društvo je u obavezi da isplati naknadu 
zaposlenima prilikom odlaska u penziju, u visini tri prosečne mesečne zarade isplaćene u 
Republici. To preduzeće isplaćuje u tekućoj godini. Medjutim dugoročne obaveze  po osnovu 
rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju se ne obračunavaju. Naime ocenjujući 
ravnotežu izmedju koristi i troškova, u slučaju pune primene MRS 19, a zbog nedovoljnih 
elemenata i prevelike neizvesnosti i realne procene izračunavanja, rezervisanja za otpremnine se 
ne vrše, već se ta rezervisanja smatraju budućim potencijalnim obavezama. Takav pristup je 
predvičen i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama čl. 16a. 
 
 
Naknadno ustanovljene greške 

 
Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa 

nerasporeñenog dobitka iz ranijih godina, odnosno gubitka ranijih godina. 

Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja u pojedinačnom iznosu ili u 
kumulativnom iznosu sa ostalim greškama za više od 2% menja oporezivi dobitak, odnosno 
gubitak iskazan u bilansu uspeha.  
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PRIHODI OD PRODAJE 
 
Prihodi od prodaje odnose se na: 

U hiljadama RSD 
  2012  2011 
  

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu:    
   - prihodi od prodaje robe 1.714  1.190 
   - prihodi od prodaje proizvoda i usluga 469.843  441.398 
 Prihodi od prodaje na inostranom tržištu:    
   - prihodi od prodaje proizvoda i usluga 45.575  40.509 

517.132     
483.097 

 

OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 
 Ostali poslovni prihodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 
  2012 

  
2011. 

  
Prihodi od regresa 374  306 

 Prihodi od zakupnina 936  743 
 Prihodi od subvencija    
  1.310  1.049 
                                                                                                                                 
 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LI ČNI 
RASHODI 

 
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 
  2012  2011. 
  

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 133.162 
 

131.980 
 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i  

  naknade zarada na teret poslodavca 25.443 
 

25.149 
 Troškovi naknada po ugovoru o delu 1.112  684 
 Troškovi naknada članovima upravnog odbora i odbora 

direktora 1.933 
 

868 
 Ostali lični rashodi i naknade:    
   - naknada troškova zaposlenima na službenom putu 5.988  5.418 
   - naknade troškova prevoza na rad i sa rada 9.703  9.629 
   - otpremnine 3.402  1.611 
   - jubilarne nagrade 290  434 
   - solidarna pomoć zaposlenom 382  409 
   - stipendije i krediti učenicima i studentima 1.762  1.589 
   - razna davanja fizičkim licima koja nisu zaposleni    
   - sponzorstva 182  170 
  183.359  177.942 
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TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 

Troškovi amortizacije i rezervisanja odnose se na: 
 

U hiljadama RSD 
  2012  2011. 
     
 Troškovi amortizacije 43.165  42.108 
 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaoposlenih    
 Ostala dugoročna rezervisanja    
  43.165  42.108 
 

 
OSTALI POSLOVNI RASHODI 

 
 
Ostali poslovni rashodi odnose se na: 

 
 

U hiljadama RSD  
  2012 

 
 2011. 

 Troškovi usluga peronizacije i prodaje karata 23.250  23.221 
 Troškovi PTT usluga 700  859 
 Troškovi usluga održavanja 9.442  9.547 
 Troškovi komunalnih usluga 813  772 
 Troškovi reklame i propagande 418  720 
 Troškovi registracije  969  1.186 
 Troškovi po osnovu obavljanja prevoza u inostranstvu 10.290  9.052 
 Troškovi pretplata na časopise 280  431 
 Troškovi konsultantskih usluga -  - 
 Troškovi izdataka za novogodišnje paketiće 141  156 
 Trošak izrade akta o proceni rizika na radnom mestu -  - 
 Troškovi zdravstvenih usluga 248  194 
 Troškovi reprezentacije 601  721 
 Troškovi premija osiguranja 5.416  5.853 
 Troškovi platnog prometa 1.213  1.251 
 Troškovi članarina 642  606 

 Troškovi poreza i naknada 1.474  1.138 
 Troškovi doprinosa komorama 919  911 
 Troškovi brokerskih usluga 305  216 
 Troškovi revizije 245  197 

 Troškovi održavanja programa 538  535 
 Troškovi taksi i sudski troškovi 1.172  1.073 

 Ostali troškovi 4.147  1.845 
  63.223  60.484 
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FINANSIJSKI PRIHODI 
 
Finansijski prihodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2012  2011 
 Prihodi od kamata po osnovu oročenih depozita 

  i depozita po viñenju 388  255 
 Pozitivne kursne razlike    
   - po osnovu preračuna obaveza i potraživanja u  

      stranoj valuti na dan bilansa stanja 165  190 
   - po osnovu preračuna novčanih sredstava u  

      stranoj valuti na dan bilansa stanja 23  28 
   - po osnovu potraživanja i obaveza u 

      obračunskom periodu    
 Prihodi po osnovu efekta valutne klauzule 492  417 
  1.068  890 
 
 

FINANSIJSKI RASHODI  
 
Finansijski rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2012   2011.  
 Rashodi po osnovu kamata:     
   - po osnovu obaveza prema dobavljačima 100    
   - po osnovu kredita 345  1.459  
   - ostale kamate     
 Negativne kursne razlike: 1.245    
   - po osnovu preračuna novčanih sredstava u 

    stranoj valuti  79  -  
   - po osnovu potraživanja i obaveza u 

    obračunskom periodu 56  1.151  
 Rashodi po osnovu efekta valutne klauzule 973  507  
  2.809  3.117  
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OSTALI PRIHODI 
 
Ostali prihodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2012   2011. 
 Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja,  
  nekretnina, postrojenja i opreme -  - 

 Prihodi od usklañivanja vrednosti dugoročnih 
  finansijskih plasmana -  - 

 Ostali nepomenuti prihodi 2.093  1.482 
 Dobici od prodaje dugoročnih hartija    
  2.093  1.482 

 
                                                                                                                                 

OSTALI RASHODI 
 
Ostali rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2012.  2011.  
  
Direktan otpis potraživanja 334    

 Obezvreñenje potraživanja      
  334    

 

 
PORESKI RASHOD PERIODA  
 

Usaglašavanje računovodstvenog dobitka pre oporezivanja i tekućeg poreza prema 
poreskom bilansu je sledeće: 

U hiljadama RSD 
  2012  2011. 

  
Dobitak poslovne godine 7.037  6.869 

 Rashodi koji se ne priznaju 458  119 
 Računovodstvena amortizacija 43.165  42.108 
 Amortizacija u poreske svrhe -32.196  -30.621 
 Poreska osnovica 18.464  18.475 
     
 Obračunati porez  1.846  1.848 
 Umanjenje za ulaganja u osnovna sredstva -923  -924 
 Porez po umanjenju 923  924 
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NEKRETNINE I OPREMA 
 

Promene u toku godine na nekretninama i opremi bile su sledeće: 
 

U hiljadama RSD 

 
 

Zemljišta 
 
Grañevinski 

objekti 
Oprema 

alat i 
inventar 

Ukupno 
nekretnine i 

oprema  
Nabavna vrednost     
Stanje 31. decembra 2011. 9.501 93.838 410.241 513.580 
Nove nabavke 2012   30.786 30.786 
Otuñivanje i rashodovanje     -8.020 -8.020 
Korekcija zbog zaokruženja     
Stanje 31. decembra 2012. 9.501 93.838 433.007 536.346 
 
Ispravka vrednosti  

 
  

Stanje 31. decembra 2011. - 51.883 291.278 343.161 
Amortizacija za 2012. godinu  6.576 36.589 43.165 
Otuñivanje i rashodovanje   -8.020 -8.020 
Stanje 31. decembra 2012.  58.459 319.847 378306 
Sadašnja vrednost 
31.12.2011. 9.501 

41.954 
118.964 170.419 

Sadašnja vrednost 
31.12.2012. 9.501 

35.379 
113.160 158.040 

 
U cilju obezbeñenja urednog vraćanja novčanog potraživanja iz Ugovora o deviznom 
robnom kreditu izvršeno je uknjiženje založnog prava – hipoteke nad nekretninama 
Privrednog društva u korist “Vojvoñanske banke” a.d, Novi Sad. 

 
 
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
 Dugoročni finansijski plasmani mogu se prikazati kako sledi: 
 

U hiljadama RSD 
 
 

% 
učešća 2012  2011. 

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica:      
     
Centar “Milenijum”, Vršac beznačaja

n 2.440  2.440 
“Srbija transport”, Beograd beznačaja

n 196  196 
  2.636  2.636 
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ZALIHE 
 
Zalihe se odnose na: 
 

U hiljadama RSD 
  2012  2011 
 Zalihe:    
 Materijal 6.248  5.853 
 Rezervni delovi 13.113  13.026 
 Alat i inventar 82  75 
 Roba 27  33 
  19.470  18.987 
     
 Dati avansi dobavljačima u zemlji 1.211  638 
  20.681  19.625 
 
 

POTRAŽIVANJA 
 
Potraživanja se odnose na: 
 

U hiljadama RSD 
  2012  2011 
 Potraživanja od kupaca    
 Kupci u zemlji  15.440  21.706 
 Ostala potraživanja  2.864  1.407 
 Potraživanja od specifičnih poslova 219  390 
 Druga potraživanja    
 Potraživanja od zaposlenih 18.523  23.503 
 Potraživanja od banaka 3.223  3.043 
 Potraživanja od fondova po osnovu 

  isplaćenih naknada zaposlenima  
   
     

                                                                                                       21.746               26.546 
 
Potraživanja po osnovu prodaje i iz specifičnih poslova iskazana u iznosu od RSD 

____/___ hiljada (bez ispravke vrednosti potraživanja) nisu usaglašena sa dužnicima u iznosu od 
RSD ____/___ hiljada, odnosno nije usaglašeno __/_____ % od ukupnih potraživanja. 
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GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2012 2011   
 Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti 260 655   
 Tekući (poslovni) račun  12.960 6.014   
 Blagajna 1.034 1.879   
 Devizni  račun 13.435 2.372   
 Devizna blagajna 45 264  
  27.734 11.184  

 
 

POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRANI ČENJA 

 
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2012  2011  
  

PDV na usluge stranih lica 3.334  2.532  
 Unapred plaćeni troškovi 2.569  2.740  
 Ostala aktivna vremenska razgraničenja 1.815  268  
  7.718  5.540  
 
 

OSNOVNI KAPITAL 
 

Osnovni kapital STUP “VRŠAC” AD, Vršac obuhvata akcijski kapital. 
 
Struktura osnovnog kapitala na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine bila je sledeća: 

 
  31. decembar 2012.  31. decembar 2011. 
 U hiljadama 

RSD 
 % 

učešća 
U 

hiljadama 
RSD 

 % 
učešća 

 Akcijski kapital        
   - fizičkih lica I pravna lica 163.330  100%  163.330  100% 
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Struktura osnovnog kapitala  u Centralnom registru na dan 31. decembra 2012. bila je 

sledeća: 
 
 

 

 U 
hiljadama 

RSD 
% 

 učešća 

  

 Akcijski kapital        
   - fizičkih lica I pravna lica 36.288  108.864  100,00%   
   - Akcijskog fonda ----------  -----------  -----------   
   - PIO fonda ----------  -----------  -----------   
  36.288  108.864  100,00%   

Osnovni kapital STUP “VRŠAC” AD, Vršac, podeljen je na 36.288 izdate akcije svaka po 
3.000 dinara nominalne vrednosti. 

U Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre upisan je uplaćeni 
kapital u iznosu od 1.844.171,07 EUR koji na dan upisa, odnosno 06. februara 2001. godine 
iznosi RSD 108.864 hiljada. 

Kod Agencije za privredne registre nije upisano povećanje osnovnog kapitala pod 1. 
januarom 2004. godine, po osnovu rasporeñivanja revalorizacionih rezervi zbog prelaska na 
Meñunarodne standarde finansijskog izveštavanja, u iznosu od 54.466 hiljada dinara. Dana 
24.XII 2008 predat je zahtev za registraciju promena kapitala po osnovu revalorizacionih rezervi. 

 

REZERVE  
 
Rezerve iskazane u bilansu stanja na dan 31. decembra 2012. godine u iznosu od RSD 

1.199 hiljade (31. decembra 2011 godine RSD 1.199 hiljade) predstavljaju rezerve iz dobika koje 
su formirane izdvajanjem najmanje 5% iz dobitka ranijih godina. 

 
          Ukupan nerasporeñeni dobitak pod 31.XII 2011 je 6.642 hiljada dinara 
           
Podeljeno  u 2012                                                       5.625 hiljada dinara 
          
 Nerasporeñena dobit prenet pod 31.XII 2011. je       1.017 
          
 Ostvarena dobit za 2012. godinu je                            6.114  
           
 Ukupna nerasporeñena dobit pod 31. XII 2012. je    7.131       
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DUGOROČNA REZERVISANJA 
 

Promene na dugoročnim rezervisanjima bile su sledeće: 
 
 
 

 
 
 

Za svaku vrstu rezervisanja obelodaniti :  
(a) kratak opis prirode obaveze i očekivano rokove svih odliva ekonomskih koristi koji 
mogu da nastanu; 
(b) naznaku neizvesnosti o iznosu ili vremenu ovih odliva. Ukoliko je potrebno obezbediti 
odgovarajuće podatke, Privredno društvo obelodanjuje glavne pretpostavke koje se tiču 
buduiih dogañaja, i 
(c) iznos svih očekivanih nadoknada, navodeći iznos svakog sredstva koje je bilo priznato 
za tu očekivanu nadoknadu.                 

 

DUGOROČNI KREDITI 
 

Obaveze po dugoročnim kreditima su obaveze koje dospevaju u roku dužem od godinu 
dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansiranja. Ove obaveze uključuju: 

 
 2012 2013 
 EVR  DIN EVRO  DIN 
 
Dugoročne obaveze  

 
    

       
       
Finansijski lizing       
NBG Leasing        
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Preduzeće je uzelo finansijski lizing po ug. 10859 i 10860 za nabavku dva autobusa u 
iznosu  od 445.096,00 EVRA 

Rok otplate je 5 godina tj. 60 rata. 
Fiksna kamata je 2.29 % a EURIBOR 4.96 % tj. Ukupno 7.25 % 
Tromesečni EURIBOR se usklañuje kada se isti poveća ili smanji za više od 0.25 %. 
Obaveze po dugoročnim kreditima u stranoj valuti procenjene su po srednjem kursu NBS 

za EUR na dan bilansiranja. 
Deo obaveza po dugoročnim kreditima koje dospevaju za plaćanje u roku od godinu dana 

od dana godišnjeg bilansiranja iskazuje se na kratkoročnim obavezama  koji dospeva do jedne 
godine.do 30.VI 2013. 

Kredit banke INTEZA ug.455/419 kupovina autobusa od SEJARI 36 rata 259.600 EVRA 
30.066 dinara 

Stanje 31.XII 2012      216.333,34 EVRA                 24.601 dinara 
Dugoročni kredit 2013-2013   129.800 EVRA           14.761 DINARA  

 

KRATKORO ČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 

Kratkoročne finansijske obaveze iskazane na dan 31. decembra 2012. godine u iznosu od 
RSD _4.533 hiljade  predstavljaju obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od dana 
činidbe, odnosno od dana bilansa i one su deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne 
godine. 

 
Kratkoročne finansijske obaveze iskazane na dan 31. decembar 2012.godine iznose : 
 
Kratkoročne obaveze                         2013                                 
                                                       EURO            DIN.                             
Od LB Inter Finaz                            -                     -                                
Od fin.lizinga NBG Leasing       39.745,90            4.533          
Kredit INTEZA                           86.533,34           9.840             
 

 
 

OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Obaveze iz poslovanja odnose se na: 

U hiljadama RSD 

 
 
 
 
 

  2012  2011.  
  

Primljeni avansi od ostalih pravnih lica 2.134 
 

1.755  
 Obaveze prema dobavljačima 26.922  42.086  
 Dobavljači u zemlji 749  36  
 Ostale obaveze iz specifičnih poslova 29.805  43.877  

  
Ostale obaveze iz poslovanja    

 
 Ostale obaveze iz poslovanja (osiguranje) 69  14  
  29.874  43.891  
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OSTALE KRATKORO ČNE OBAVEZE  
 
Ostale kratkoročne obaveze odnose se na: 

U hiljadama RSD 
  2012  2011 
  

Obaveze za neto zarade i naknade zarada 
4.238   4668 

 Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine na zarade 3.601  3.948  
 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju   175 
 Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine  

  koje se refundiraju 
80 

 
 

 Obaveze prema zaposlenima 862  666 
 Obaveze za obustave iz neto zarade zaposlenih 13  95 
    - 
 Ostale obaveze  1.223 
  

875 
  

  9.669  10.775 

 
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I 
OSTALIH JAVNIH PRIHODA 

 
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda odnose se na: 

U hiljadama RSD 
   2012.   2011.  
  

Obaveze za porez na dodatu vrednost 2.658  
 

2.205   
 Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 90  72  
  2.748  2.277  

ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
  

 Promene u toku godine na odloženim poreskim obavezama bile su sledeće: 
 

U hiljadama RSD 
  2012.  2011. 
 Stanje 01. januara -  - 
 Povećanje/(smanjenje) u toku godine -  - 
 Korekcija zbog zaokruženja -  - 
 Stanje 31. decembra -  - 

Odložene poreske obaveze obuhvataju iznose poreza iz dobitka koji mogu da se plaćaju u 
narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih poreskih razlika i ostalih odloženih 
poreskih obaveza.  
Odložene poreske obaveze nastaju kada se rashodi uključuju u utvrñivanje oporezivog rezultata 
pre nego što je uključen u utvrñivanje računovodstvenog rezultata (razlika izmeñu 
računovodstvene i poreske amortizacije), kao i kada se prihodi uključuju u utvrñivanje 
oporezivog rezultata nakon što je uključen u utvrñivanje računovodstvenog rezultata 
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Postupajuću prema Zakonu o računovodstvu, MRS i Pravilnika o kontnom 

okviru Privredno društvo je uradilo sve potrebne poslovne promene pod 
31.12.2012. godine izvršen je popis i usglašavanje, obračun amortizacije, 
ukalkulisavanje zarade i troškova, obračun kursnih i valutnih razlika, obračun 
odloženih poreskih sredstava i svih analitičkih konta i glavne knjige, a u cilju 
verodostojnog prikazivanja godišnjih finansijskih izveštaja pod 31.12.2012. 
godine. 

 
Na taj način daje se sledeći prikaz rezultata poslovanja za 2012. godinu sa 

uporednim podatkom za 2011. godinu. 
 

OPIS 2012 2011 
 

Prihodi  521.603.158,89                     486.517.710,96 
201- poslovni prihodi                   518.442.183,41                      484.145.445,75 
215-finansijski prihodi                     1.068.248,93                             890.226,88 
217-ostali prihodi                             2.092.726,55                           1.482.038,29 

 

Rashodi 514.566.393,75 479.648.817,37 
207- poslovni rashodi                    511.423.589,88                      476.532.116,85 
216-finansijski rashodi                      2.808.740,44              3.116.700,80 
218-ostali rashodi                                 334.063,43                             122.667,81 

 
Na osnovu datih podataka prihodi su veći od rashoda za 7.036.765,41 

dinara i predstavljaju dobitak pre oporezivanja. U cilju utvrñivanjaneto dobitka ( 
ostvarena dobit posle oporezivanja ) utvrñeno je vrednovanje imovine, obaveza, 
prihoda i rashoda, utvrñen je obračun odloženih poreskih sredstava u skladu sa 
MRS-12 obračin tekućeg poreza na dobit iz rezultata i na osnovu probnog bilansa, 
PB-1 i PDP – poreske prijave ( porez na dobit iz korekcije rashoda i prihoda ) te se 
iskazuju sledeći pokazatelji. 
 

OPIS 2012 2011 
 

Dobit pre oporezivanja 7.036.765,14 6.868.893,58 
Porez 923.220,00 923.757,0 
Neto dobitak 6.113.545,14 5.945136,59 
Zarada po akciji 168 164 

 

 
 
 
 

 ZAKLJU ČAK FINANSIJSKIH 
 IZVEŠTAJA  



 -61 - 

Neto dobitak od 6.113.545,14 dinara ostaje za rasporeñivanje. 
Prema odredbama našeg osnivačkog akta, a u okviru svojih nadležnosti 

potrebno je da se donesu odluke: 
 

Odbor direktora 
 

− Da razmotri i usvoji godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, 
finansijske izveštaje i izveštaje preduzeća za reviziju i iste dostavi Skupštini 
akcionara na usvajanje. 

− Da predloži Skupštini akcionara rasporeživanje ostvarenog rezultata i neto 
dobitka za 2012. godinu. 

 
Skupštini akcionara 
 

Na osnovu datih predloga Odbora direktora razmatra:  
− godišnji izveštaj o poslovanju Društva,  
− godišnje finansijske izveštaje, 
− izveštaje preduzeća o reviziji 
i donosi odluke o usvajanju ili ne usvajanju istih. 
− Donosi odluku o rasporeñivanju ostvarenog rezultata za 2012. godinu i neto 

dobit za 2012. godinu i prethodnih godina. 
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 IZVEŠTAJ REVIZORA 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
 
Скупштини акционара привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац 

 

Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва СТУП 

Вршац а.д. Вршац (у даљем тексту “Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. 

децембра 2012. године и биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о 

токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 

рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје.  

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових финансијских 

извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за такве 

интерне контроле за које руководство утврди да су неопходне и које омогућавају 

састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 

материјалног значаја, настале услед проневере или грешке. 

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу 

обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа и да ревизију 

планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 

финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.  

 

Ревизија подразумева примену поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Изабрани 

поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика 

материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед 

проневере или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне 

контроле које су релевантне за састављање и објективно приказивање финансијских 

извештаја, у циљу креирања адекватних ревизијских поступака у датим околностима, али 

не за потребе изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола правног лица. 

Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и 

прихватљивости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и 

оцену опште презентације финансијских извештаја. 

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући да 

обезбеде основ за изражавање нашег мишљења са резервом. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК) 

 

  

Скупштини акционара привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац (наставак) 

 

Основа за мишљење са резервом 

 

Као што је приказано у напомени 14 уз финансијске извештаје, обавезе по основу 

финансијског лизинга исказане на дан 31. децембра 2012. године у износу од 4.533 

хиљаде РСД у потпуности доспевају у периоду краћем од годину дана. Услед тога обавезе 

по основу финансијског лизинга су више исказане, а краткорочне финансијске обавезе су 

мање исказане за износ од 4.533 хиљаде РСД. 

 

Приложени финансијски извештаји не укључују резервисања за накнаде запосленима по 

основу отпремнина и јубиларних награда након испуњења услова и одговарајућа 

обелодањивања у складу са захтевима МРС 19 „Примања запослених“. Сагласно томе, 

нисмо могли да се уверимо у потенцијалне ефекте резервисања по наведеном основу на 

финансијске извештаје Друштва за 2012. годину. 

 

Мишљење са резервом 

 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведених у Основи за мишљење са 

резервом, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним 

питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2012. године, као 

и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у 

складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

 

Скретање пажње 

 

Као што је обелодањено у напомени 12 уз финансијске извештаје, основни капитал 

Друштва који на дан 31. децембра 2012. године изнoси 163.330 хиљада РСД укључује 

повећање капитала у износу од 54.466 хиљада РСД настало по основу распоређивања 

ревалоризационих резерви приликом преласка Друштва на Међународне стандарде 

финансијског извештавања. Наведено повећање капитала није регистровано код Агенције 

за привредне регистре. По овом питању није изражена резерва у нашем мишљењу. 

 

 

Београд, 8. aприл 2013. године 

 

 

 

                                                                                                                             Љиља Орешчанин 

Овлашћени ревизор 
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БИЛАНС СТАЊА 

На дан 31. дeцeмбра 2012. гoдинe 

(у хиљадама РСД) 
 

 Напомена 2012.  2011. 

 

АКТИВА     

Стална имовина     

Некретнине и опрема 5 158.040  170.419  

Учешћа у капиталу  2.636    2.636  

  160.676  173.055  

Обртна имовина     

Залихе 6 20.681    19.625  

Потраживања 7 18.523    23.503  

Краткорочни финансијски пласмани 8 3.223    3.043  

Готовина и готовински еквиваленти 9 27.734    11.184  

Порез на додату вредност и АВР 10 7.718    5.540  

  77.879    62.895  

     

Одложена пореска средства 11 4.530    4.530  

     

Укупна актива  243.085  240.480  

     

ПАСИВА     

Капитал     

Основни капитал 12 163.330  163.330  

Резерве  1.199    1.199  

Нераспоређени губитак  7.131    6.642  

  171.660  171.171  

Дугорочне обавезе     

Дугорочни кредити 13 14.761  - 

Финансијски лизинг 14 4.533    4.172  

  19.294    4.172  

Краткорочне обавезе     

Kраткорочне финансијске обавезе 15 9.840    7.904  

Обавезе из пословања 16 29.874    43.891  

Остале краткорочне обавезе 17 9.669    10.775  

Обавезе по основу јавних прихода и ПВР  2.748    2.277  

Обавезе по основу пореза на добитак  -    290  

  52.131    65.137  

     

Укупна пасива  243.085  240.480  

     

Ванбиланснa евиденција  21.159  13.593 

 

Напoмeнe на наредним странама чинe 

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 

 

 

Љиљана Стојановић 

Генерални директор 

Јожеф Лонец 

Финансијски директор 
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БИЛАНС УСПEХА 

За пoслoвну 2012. гoдину 

(у хиљадама РСД) 

 
 
 

 Напомена 2012.  2011. 

 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ     

Приходи од продаје 18 517.132    483.097  

Oстали пословни приходи  1.310   1.049  

  518.442    484.146  

     

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ     

Набавна вредност продате робе  15   14  

Трошкови материјала 19 221.661    195.984  

Трошкови зарада и остали лични расходи  20 183.359    177.942  

Трошкови амортизације   43.165    42.108  

Остали пословни расходи 21 63.223    60.484  

  511.423    476.532  

     

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  7.019   7.614  

     

Финансијски приходи  1.068    890  

Финансијски расходи  (2.809)    (3.117) 

     

Остали приходи  2.093   1.482  

Остали расходи  (334)   -  

     

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  7.037   6.869  

     

Порез на добитак 22 (923)    (924) 

     

НЕТО ДОБИТАК  6.114   5.945  

 

Зарада по акцији (у РСД) 23 168  164 

 

Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 

За пoслoвну 2012. гoдину  

(у хиљадама РСД) 

 

 

 2012.  2011. 

 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ    

Стање на почетку године 163.330  163.330 

    

Стање на крају године 163.330  163.330 

    

РЕЗЕРВЕ    

Стање на почетку године 1.199  1.199 

    

Стање на крају године 1.199  1.199 

    

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК    

Стање на почетку године 6.642          5.702  

Дивиденде (5.625)        (5.005) 

Нето добитак текуће године 6.114          5.945  

    

Стање на крају године 7.131          6.642  

    

УКУПНО КАПИТАЛ 171.660     171.171  

 

Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
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ИЗВEШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

За пoслoвну 2012. гoдину  

(у хиљадама РСД) 

 
ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСTИ    

Приливи од продаје и примљени аванси 577.325        530.410  

Примљене камате из пословних активности 388                255  

Остали приливи из редовног пословања 1.552            1.238  

Исплате добављачима и дати аванси (324.056)      (283.739) 

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (173.870)      (167.168) 

Плаћене камате (1.916)           (2.596) 

Порез на добитак (1.214)              (670) 

Плаћања по основу осталих јавних прихода (29.543)        (25.086) 

    

Нето прилив готовине из пословних активности 48.666          52.644  

    

АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    

Куповина некретнина и опреме, нето (39.299)        (35.049) 

Остали финансијски пласмани, нето  одливи (3.223)           (3.043) 

    

Нето одлив готовине из aктивности инвестирања  (42.522)        (38.092) 

    

АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    

Дугорочни и краткорочни кредити, нето 24.601                      -  

Финансијски лизинг (8.515)           (7.413) 

Исплаћене дивиденде (5.624)           (5.005) 

     

Нето прилив/(одлив) готовине из активности финансирања  10.462        (12.418) 

    

Нето прилив готовине у обрачунском периоду 16.606            2.134  

    

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 11.184            9.022  

    

Курсне разлике по основу прерачуна готовине (56)                  28  

    

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 27.734          11.184  

 

Напoмeнe на наредним странама чинe 

саставни дeo oвих финансијских извeштаjа. 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  

31. децембар 2012. године 

 

 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

СТУП Вршац а.д. Вршац (у даљем тексту „Друштво“) основан је 19. септембра 2001. године. 

 

Друштво је организовано као акционарско друштво и регистровано је код Агенције за привредне 

регистре. Акцијама Друштва се од дана 18. маја 2007. године  тргује на ванберзанском 

тржишту Београдске берзе. 

 

Основна делатност Друштва је превоз путника у друмском саобраћају. 

 

Седиште Друштва је у Вршцу, улица Степе Степановић бр. 9. 

 

Матични број Друштва је 08009961, а порески идентификациони број 100512973. 

 

Финансијски извештаји за пословну 2012. годину одобрени су од стране руководства Друштва 

дана 5. фебруара 2013. године. 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Основе за састављање финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

(Службени гласник РС, бр. 46/2006, 111/2009 и 99/2011) и другим рачуноводственим 

прописима који се примењују у Републици Србији. 

 

              На основу Закона о рачуноводству и ревизији, правна лица и предузетници у Републици 

Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 

обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 

финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 

подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 

Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 

финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  

 

Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда 

финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у 

Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2012. 

годину нису преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 

 

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности 

применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. 

децембра 2012. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања 

рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да  имају на реалност и 

објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не 

могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  

31. децембар 2012. године 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 

 

Презентација финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 

форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 

лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 2/2010, 101/2012 и 

118/2012). 

 

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 

наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 

Рачуноводствени метод 

 

Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим 

уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним 

рачуноводственим политикама. 

 

Начело сталности пословања 

 

 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности 

пословања.   

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Некретнине и опрема 

 

Некретнине и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени 

коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна 

вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових 

средстава у стање функционалне приправности. 

 

Након почетног признавања, некретнине и опрема се вреднују по набавној вредности 

умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 

кумулиране губитке по основу умањења вредности. 

 

Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у 

току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 

Грађевински објекти 1,19-9,0% 

Аутобуси и пратећа опрема 6,25-20,0% 

Остала опрема  6,52-30,0% 

 

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 

стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 

амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и 

преостали намеравани век  њиховог коришћења. 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  

31. децембар 2012. године 

 
 

3.           ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 

Некретнине и опрема (наставак) 

 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују 

будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје 

или отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене 

вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 

 

Залихе 

 

Залихе се вреднују по набавној вредности или нето продајној вредности, у зависности која 

је нижа. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, 

транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Нето продајна вредност 

представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним условима 

пословања, након умањења за трошкове продаје.  

 

Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 

 

Умањење вредности имовине 

 

На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 

материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је 

дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације 

постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални 

губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво 

процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

 

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога 

која је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани 

токови дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања 

која одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике 

специфичне за то средство.  

 

              Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише 

новац)     мањи од књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност 

тог средства умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности 

признају се одмах као расход, осим ако средство претходно није било предмет 

ревалоризације. У том случају део губитка, до износа ревалоризације, признаје 

се у оквиру промена на капиталу 
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Финансијски инструмeнти 

 

Класификација финансијских инструмената 

 

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и 

краткорочне финансијске пласмане готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 

класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер 

вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и 

потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су 

средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава 

приликом иницијалног признавања. 

 

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 

обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује 

финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 

остале финансијске обавезе. 

 

Метод ефективне камате 

 

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 

средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 

током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 

будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 

инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену 

вредност финансијског средства или финансијске обавезе.  

 

Готовина и готовински еквиваленти 

 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства 

на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће 

лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности. 

 

Кредити (зајмови) и потраживања 

 

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или 

одредивим плаћањима  која  се не  котирају  на  активном  тржишту  класификују  се  као  

кредити (зајмови) и потраживања.  

 

Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 

ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од 

камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 

потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 
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Финансијски инструмeнти (наставак) 

 

Умањења вредности финансијских средстава 

 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је 

дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава. 

Обезвређење финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као 

резултат једног или више догађаја који су се десили након почетног признавања 

финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава измењени. 

 

Обезвређење (исправка вредности) потраживања  врши се индиректно за износ доспелих 

потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а 

директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну 

исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. 

Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 

 

Остале финансијске обавезе 

 

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  

по фер вредности примљених  средстава, умањеној за трошкове трансакције. 

 

Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 

вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 

билансу успеха обрачунског периода. 

 

Порез на добитак  

 

Текући порез 

 

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 

опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 

применом пореске стопе од 10% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 

Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 

званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане 

прописима о опорезивању Републике Србије.  

 

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу 

користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 

губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 5 година. 
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Порез на добитак (наставак) 

 

Одложени порез 

 

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза 

према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене 

вредности средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске 

основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се 

признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства 

признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за 

коришћење одбитних привремених разлика. 

 

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 

примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени 

порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције 

које се књиже директно у корист или на терет капитала и у том случају се одложени порез 

такође распоређује у оквиру капитала. 

 

Примања запослених 

 

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

 

У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да 

плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст 

запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у 

изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. 

Друштво јe, такoђe, oбавeзно да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у 

имe запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на 

тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 

 

Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 

овим основама. 

 

Отпремнине 

 

У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом 

исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу три просечне зараде остварене  

у Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво није 

извршило актуарску процену садашње вредности ове обавезе и није формирало 

резервисање по том основу.  
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                    Примања запослених (наставак) 

 

                   Јубиларне награде 

 

                   Пoрeд тoга, Друштво јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 15, 20, 25, 30 и 

35 гoдина нeпрeкиднoг рада у Друштву. Висине јубиларних награда приликом сваке 

исплате утврђује Управни одбор Друштва и то једном годишње најкасније до 20. 

децембра за текућу календарску годину. 

 

                     Лизинг 

 

                      Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о 

лизингу на Друштво преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над 

средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.  

 

                     Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу 

стања Друштва у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку 

периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс 

стања као обавеза по финансијском лизингу. Средства која се држе на бази 

финансијског лизинга амортизују се током периода корисног века трајања или периода 

закупа, у зависности од тога који је од ова два периода краћи. 

 

                      Закупи код којих закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од 

власништва класификују се као оперативни лизинг. Плаћања по основу уговора о 

оперативном лизингу признају се у билансу успеха равномерно као трошак током 

периода трајања лизинга. 

 

                     Приходи и расходи  

 

                     Приходи од продаје робе и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом 

да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у 

моменту испоруке робе или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној 

вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  

 

                      Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 

 

                     Прерачунавање стране валуте 

 

                      Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 

утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне 

промене. 

 

                      Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 

динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 

 

        Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних 

трансакција у    страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања 

исказаних у страној валути, књижене су у корист или на терет биланса успеха. 
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Прерачунавање стране валуте (наставак) 

 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 

валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  

 

Трошкови позајмљивања 

 

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 

позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 

стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у 

набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања 

признају се као расход периода у коме су настали. 

 

 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 

 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 

доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 

обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 

финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 

и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима 

пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских 

извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.  

 

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 

претпоставки представљена су у даљем тексту:  

 

Корисни век некретнина и опреме 

 

Друштво процењује преостали корисни век некретнина и опреме на крају сваке пословне 

године. Процена корисног века некретнина и опреме је заснована на историјском искуству 

са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама 

економских и индустријских фактора. 

 

Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 

књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 

рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан 

ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме као и на износ амортизације 

текућег обрачунског периода.   

 

Умањење вредности имовине 

 

На дан биланса стања, друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне 

имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког средства. 

Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 

генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 

промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова 

могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 

 

у хиљадама РСД 

 Земљиште и 

грађевински 

објекти 

 Аутобуси и 

пратећа 

опрема 

  

Остала 

опрема 

  

 

Укупно 

        

Набавна вредност        

1. јануар 2011. године 103.339  350.260  21.672  475.271 

Набавкe у тoку гoдинe -  42.915  2.220  45.135 

Отуђења и расходовања -  (3.412)  -  (3.412) 

31. децембар 2011. године 103.339  389.763  23.892  516.994 

        

1. јануар 2012. године 103.339  389.763  23.892  516.994 

Набавкe у тoку гoдинe -  30.518  268  30.786 

Отуђења и расходовања -  (8.020)  -  (8.020) 

31. децембар 2012. године 103.339  412.261  24.160  539.760 

        

Исправка врeднoсти         

1. јануар 2011. године 47.177  243.627  17.075  307.879 

Амoртизација  4.706  32.756  4.646  42.108 

Преноси -  (3.412)  -  (3.412) 

31. децембар 2011. године 51.883  272.971  21.721  346.575 

        

1. јануар 2012. године 51.883  272.971  21.721  346.575 

Амoртизација  6.576  36.040  549  43.165 

Преноси -  (8.020)  -  (8.020) 

31. децембар 2012. године 58.459  300.991  22.270  381.720 

        

Садашња врeднoст         

31. децембар 2012. године  44.880  111.270  1.890  158.040 

31. децембар 2011. године 51.456  116.792  2.171  170.419 

 

Као средство обезбеђења за враћање дугорочних кредита Друштво  је дало у хипотеку 

више некретнина чија садашња вредност на дан 31. децембра 2012. године износи 34.065 

хиљада РСД. 

 

Садашња вредност опреме на дан 31. децембра 2012. године укључује средства 

набављена путем финансијског лизинга у износу од 9.362 хиљаде РСД (2011. године – 

13.857 хиљада РСД). 
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6. ЗАЛИХЕ 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Резервни делови  13.113    13.026  

Материјал  6.248    5.853  

Дати аванси  1.211    638  

Алат и инвентар  82    75  

Роба  27    33  

     

  20.681    19.625  

 

 

7. ПОТРАЖИВАЊА 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Потраживања од купаца у земљи  15.440    21.706  

Потраживања из специфичних послова  219    390  

Остала потраживања  2.864    1.407  

     

  18.523    23.503  

 

 

8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

Краткорочни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2012. године у износу 

од 3.223 хиљаде РСД (2011. године – 3.043 хиљаде РСД) у целости се односе на бескаматне 

позајмице одобрене запосленима на период до годину дана. 

  

 

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Текући рачуни  12.960    6.014  

Девизни рачуни  13.435    2.372  

Благајна  1.079    2.143  

Остала новчана средства  260    655  

     

  27.734    11.184  
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10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Унапред плаћени трошкови  2.569    2.740  

Потраживања по основу ПДВ-а  3.334    2.532  

Остала активна временска разграничења  1.815    268  

     

  7.718    5.540  

 

 

11. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

 

Одложена пореска средства на дан 31. децембра 2012. године у износу од 4.530 хиљада 

РСД (2011. године – 4.530 хиљада РСД) у целости се односе на привремене разлике 

настале између основице по којој су некретнине и опрема признати у пореском билансу и 

износа по којима су та средства исказана у финансијским извештајима Друштва. 

 

 

12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2012. године у износу од 163.330 

хиљада РСД (2011. године – 163.330 хиљада РСД) чини 36.288 обичних акција (2011. 

године – 36.288 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 4.500,94 динара.  

 

Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга 

хартија од вредности.  

 

Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 

 2012.  2011. 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

        

Физичка лица 26.159  72,09%  26.328  72,55% 

Еко поље д.о.о. Београд 3.384  9,33%  -  - 

Проинвестментс а.д. Београд 3.150  8,68%  3.151  8,68% 

M Центар д.о.о. Београд -  -  3.384  9,33% 

Остала правна лица 3.595  9,90%  3.425  9,44% 

        

 36.288  100,00%  36.288  100,00% 

 

Повећање капитала у износу од 54.466 хиљада РСД настало по основу распоређивања 

ревалоризационих резерви приликом преласка Друштва на Међународне стандарде 

финансијског извештавања није регистровано код Агенције за привредне регистре. 
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13. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Дугорочни кредити у земљи  24.601  - 

Текућа доспећа дугорочних кредита  (9.840)  - 

     

  14.761  - 

 

Обавезе Друштва по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2012. године  у износу од 

24.601 хиљаду РСД у потпуности се односе на средства одобрена за куповину нових 

аутобуса. 

 

Каматне стопа на одобрена средства на дан биланса стања износи 3М ЕУРИБОР+4,5% годишње.  

 

Целокупан износ обавеза по основу дугорочних кредита деномиран је у ЕУР. 

 

Структура доспећа обавеза по дугорочним кредитима на дан 31. децембра 2012. године дата је у 

следећој табели: 

 

у хиљадама РСД 

   2012. 

 

До 1 године    9.840 

Од 1 до 2 године    9.840 

Од 2 до 5 година    4.921 

     

    24.601 

 

14. ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ 

 

              Обавезе по основу финансијског лизинга на дан 31. децембра 2012. године износе 4.533 

хиљаде РСД (2011. године – 4.172 хиљаде РСД) и односе се на финансирање набавке 

аутобуса. У складу са одредбама уговора о лизингу, предмет лизинга отплаћује се у 

периоду од 5 година, а након истека уговора Друштву је дата могућност да предмет 

лизинга откупи по номиналној вредности.  

у хиљадама РСД 

  

Минимална  закупнина 

 Садашња вредност 

минималнe 

закупнинe 

 2012. 2011.  2012. 2011. 

      

До 1 године -         8.520    -         7.904  

Од 1 до 5 година 4.629    4.260    4.533         4.172  

 4.629 12.780    4.533 12.076  

Минус: будући трошкови (96)           (704)   -                  -  

         

Садашња вредност обавезе 4.533      12.076    4.533      12.076  
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14. ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (НАСТАВАК) 

 

Варијабилна каматна стопа на средства узета на финансијски лизинг на дан биланса стања 

износи тромесечни ЕУРИБОР+7,25% годишње (2011. године - тромесечни ЕУРИБОР+7,25% 

годишње).  

 

Целокупан износ oбавеза по основу дугорочних кредита на дан биланса стања је 

деноминиран у ЕУР. 

 

 

15. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Текућа доспећа:     

   - дугорочних кредита  9.840  - 

   - обавеза по основу финансијског лизинга  -    7.904 

      

  9.840  7.904 

 

 

16. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Обавезе према добављачима у земљи  26.922    42.086  

Примљени аванси  2.134    1.755  

Остале обавезе из пословања  818  50 

      

  29.874    43.891  

 

 

17. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  4.238    4.668  

Обавезе за порезе и доприносе на зараде  3.601    3.948  

Обавезе према запосленима  862    666  

Остале краткорочне обавезе  968    1.493  

      

  9.669    10.775  
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18. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Приходи од продаје робе:     

   - у земљи  1.714   1.190  

Приходи од продаје услуга:     

   - у земљи  469.843    441.398  

   - у иностранству  45.575    40.509  

     

  517.132    483.097  

 

 

19. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Трошкови горива и енергије  179.492    158.847  

Трошкови материјала за израду  40.642    34.945  

Трошкови режијског материјала  1.527   2.192  

     

  221.661    195.984  

 

 

20. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Трошкови бруто зарада   133.162    131.980  

Трошкови доприноса на зараде      

   на терет послодавца  25.443    25.149  

Трошкови накнада за превоз радника  9.703   9.629  

Дневнице за службена путовања  5.988   5.418  

Трошкови отпремнина  3.402   1.611  

Остали лични расходи  5.661  4.155 

     

  183.359    177.942  
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21. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Трошкови услуга перонизације и продаје 

карата  23.250    23.221  

Трошкови превоза у уностранству  10.290   9.052  

Трошкови услуга одржавања  9.442   9.547  

Трошкови премије осигурања  5.416   5.853  

Трошкови пореза и доприноса  2.392   2.049  

Трошкови платног промета  1.213   1.251  

Трошкови такси и судски трошкови  1.172  1.073 

Трошкови комуналних услуга  813    772  

Трошкови транспортних услуга  700    859  

Трошкови чланарина  642    606  

Трошкови репрезентације  601    721  

Трошкови рекламе и пропаганде  418    720  

Остали пословни расходи  6.874  4.760  

     

  63.223    60.484  

 

 

22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

Компоненте пореза на добитак 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Текући порески расход  (923)  (924) 

     

  (923)  (924) 

 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Добитак пре опорезивања  7.037  6.869 

Корекција за сталне разлике   458    120  

Корекција за привремене разлике:     

   - рачуноводствена и пореска амортизација   10.969    11.486  

       

Пореска основица   18.464    18.475  

     

Обрачунати порез (по стопи од 10%)   1.846    1.848  

Умањења по основу пореских кредита  (923)  (924) 

     

Текући порески расход   923    924  
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22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 

 

Неискоришћени порески кредити 

 

Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду  искоришћени 

приказани су као што следи: 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

од једне до пет година  27.425  27.425 

од пет до десет година  22.864  16.819 

     

  50.289  44.244 

 

 

23. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

 

Друштво израчунава основну зараду/(губитак) по акцији као однос нето добитка/(губитка) 

из континуираног пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и 

пондерисаног просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир 

сопствене акције стечене у току године од стране Друштва. 

 

Прорачун зараде по акцији извршен је на основу следећих података: 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Нето добитак текуће године 6.114  5.945 

    

Пондерисани број обичних акција 36.288  36.288 

 

 

24. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 

 

Друштво обавља своју пословну активност као јединствен пословни сегмент, превоз 

путника на домаћем тржишту. Сходно томе, следеће информације представљају  

обелодањивања на нивоу Друштва као целине. 

 

Приходи 

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Превоз путника  469.843  459.364 

Туристичка агенција  45.575  21.499 

Остали приходи  1.714  2.234 

     

  517.132    483.097 
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

Циљеви управљања финансијским ризицима 

 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 

кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 

Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и 

тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 

 

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 

 

Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 

промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину 

прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања 

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

оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 

 

Девизни ризик 

 

Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 

финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 

готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 

финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 

 

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама 

на дан извештавања је следећа: 

 

у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 

 2012.  2011.  2012.  2011. 

        

ЕУР 680  668  29.134  12.076 

СЕК 12.800  1.960  -  - 

Остале валуте -  8  -  - 

        

 13.480  2.636  29.134  12.076 

 

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 

евидентно је да је Друштво осетљиво на промене девизног курса ЕУР и СЕК.  
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 

Тржишни ризик (наставак) 

 

Девизни ризик (наставак) 

 

У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД 

за 10% у односу на ЕУР, односно СЕК. Стопа осетљивости од 10% представља процену 

руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР, односно СЕК. 

 

у хиљадама РСД 

 2012.  2011. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        

ЕУР 2.845  (2.845)  1.141  (1.141) 

СЕК (1.280)  1.280  (196)  196 

        

 1.565  (1.565)  945  (945) 

 

Каматни ризик 

 

Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код 

којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво 

нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

 

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2012. и 2011. године са 

становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 

у хиљадама РСД 

  2012.  2011. 

 

Финансијска средства    

Некаматоносна 49.480         37.730  

     

 49.480         37.730  

 

Финансијске обавезе    

Некаматоносне 37.409         52.911  

Каматоносна (варијабилна каматна стопа) 29.134         12.076  

     

 66.543         64.987  

 

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну 

годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2011. године - 1%), 

почев од 1. јануара. Повећање односно смањење од 1% представља реално 

могућу промену каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова 

анализа примењена је на финансијске инструменте Друштва који су постојали на 

дан биланса стања и претпоставља да су све остале варијабле непромењене 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 

Тржишни ризик (наставак) 

 

Каматни ризик (наставак) 

 

у хиљадама РСД 

 2012.  2011. 

 +1%  -1%  +1%  -1% 

        

Финансијске обавезе             (291)               291               (121)               121  

            

             (291)               291               (121)               121  

 

Кредитни ризик 

 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 

могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 

резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 

финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.    

 

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 

класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да 

користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које 

пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 

одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 

бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са 

пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне  

кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.  

 

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 

кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком. 

 

Друштво  нема  значајнију  концентрацију  кредитног  ризика, јер се његова потраживања 

и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим 

износима дуговања. 

 

Ризик ликвидности 

 

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му 

обезбеђује да Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво 

управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, 

праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног 

односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 
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27. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 

Ризик ликвидности (наставак) 

 

Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 

 

у хиљадама РСД 

 

 

до  

1 године  

од 1 до 2 

године  

од 2 до 5 

година  Укупно 

 

2012. година        

Дугорочни кредити 9.840  9.840  4.921          24.601  

Финансијски лизинг                     

-             4.533   

- 

           4.533  

Обавезе из пословања         27.740   -  -          27.740  

Остале краткорочне обавезе           9.669   -  -            9.669  

            

         47.249           14.373             4.921           66.543  

 

2011. година        

Финансијски лизинг 7.904  4.172  -  12.076 

Обавезе из пословања 42.136  -  -  42.136 

Остале краткорочне обавезе 10.775  -  -  10.775 

        

 60.815  4.172  -  64.987 

 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 

најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 

 

 

28. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 

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

могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући 

приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и 

капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи. 

 

Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се 

као однос нето 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. 
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26. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА (НАСТАВАК) 

 

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2012. и 2011. године су били следећи: 

 

у хиљадама РСД 

 2012.  2011. 

 

Укупна задуженост 29.134       12.076  

Готовина и готовински еквиваленти 27.734       11.184  

    

Нето задуженост 1.400             892  

Капитал 171.660     171.171  

    

Укупан капитал 173.060     172.063 

    

Показатељ задужености 0,81%  0,52% 

 

 

27. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  

 

На дан 31. децембра 2012. и 2011. године Друштво није имало финансијских средстава и 

обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности. 

 

Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања 

Друштва по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима. 

 

 

28. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и 

активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, 

трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен 

додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет  

година, односно пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у 

року од пет година од када је обавеза настала.   

 

 

29. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 

октобра 2012. и 2011. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису 

утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 
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30. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  

 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 

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

следећи: 

 

 2012.  2011. 

    

ЕУР 113.7183  104.6409 

СЕК 13.2203  11.7015 
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