
 
 
 

 
 
 

 
Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева а.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ КОНСОЛИДОВАНИ  

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 
садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 
друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво „Србијапут“ ад , доноси годишњи 
консолидовани извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О КОНСОЛИДОВАНОМ ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2012 ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ КОНСОЛИДОВАНОГ   
ИЗВЕШТАЈA 

4. KOНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ. 

Биланс стања-консолидовани,  

Биланс успеха, -консолидовани  

Извештај о токовима готовине-консолидовани, 

Извештај о променама на капиталу -консолидовани  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

 

Акционарско друштво „СРБИЈАПУТ“ АД Београд (матично правно лице) 

����  Пословни име: „Србијапут“ ад Београд 

����  Седиште и адреса: Београд, Булевар краља Александра 282 

����  Датум оснивања: 31.12.1998. 

����  Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре: БД 59325/2007, 22.06.2007. год. 

����  ПИБ – порески индетификациони број: 100023380 

����  Шифра делатности: 4211  

���� Телефон и факс: 011/3040-645, факс 011/3040-766 

����  Е-маил адреса: office@srbijaput.rs 

����  Текући рачуни и банке код којих се воде 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД : 205-1862-31 

BANCA INTESA AD : 160-320909-74 

ЧАЧАНСКА БАНКА АД: 155-12048-47 

SOCIETE GENERALE BANKA AD: 275-10221230047-50 

СРПСКА БАНКА АД: 295-1243785-56 

���� Име и презиме директора: Драган Вујновић 

  

„ Србијапут логистика и изградња“ доо Крагујевац (Зависно правно лице) 

���� Назив Друштва: Србијапут логистика и изградња д.о.о. 

����  Седиште: Танаска Рајића 16, Крагујевац 

����  ПИБ: 107473385 

����  Матични број: 20810173 

����  Текући рачун: 205-175567-97 Комерцијална банка 

����  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

����  Претежна делатност: 4211 – Изградња путева и аутопутева 



����  Време трајања: неогранично 

����  Основни капитал: Уписан и уплаћен у изнису од 1.000.000,00 динара 

���� Законски заступник: Љубиша Живковић 

 
 

1.1.ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА 
 
„ Србијапут“ ад Београд 

� Јован Горчић, председник 
� Драган Вујновић, члан 
� Драган Рашић члан 

 
„ Србијапут логистика и изградња“ доо Крагујевац 
 

� Љубиша Живковић, директор 
 

 

 

2.  ИЗВЕШТАЈ О КОНСОЛИДОВАНОМ ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2012 ГОДИНУ 

� Представљање Друштва                                                                                                                       

»СРБИЈАПУТ« АД Београд (матично правно лице)  је правни наследник Пословне заједнице 
предузећа за путеве. 1979. године је извршена трансформација Пословне заједнице у СОУР 
»СРБИЈАПУТ«, 1989. СОУР је трансформисан у Сложено предузеће »СРБИЈАПУТ«, а 07.02.2001. у 
»СРБИЈАПУТ« ДОО са структуром капитала: 59,69% друтвени капитал и 40,31% удели предузећа за 
путеве. 

Уговором о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције, бр. 1-591/07-1724/02 од 
23.04.2007. године који је закључен између Агенције за приватизацију и Конзорцијума физичких лица 
извршена је продаја 70% друштвеног капитала субјекта приватизације, што чини 41,78% укупног 
основног капитала Друштва. Наведеним Уговором о продаји друштвеног капитала методом јавне 
аукције утврђена је обавеза купца да инвестира у субјект приватизације у року од 12 месеци од дана 
закључења Уговора Износ од 7.297.000,00 динара. Инвестирање је извршено у основна средства која 
служе искључиво за обављање претежне делатности Друштва. Након поделе бесплатних акција 
запосленима, бившим запосленима и пензионерима због повећаног броја уделичара, а у складу са 
Законом о привредним друштвима, извршена је промена правне форме у отворено акционарско 
друштво, решење Агенције за привредне регистре БД 59325/2007 од 22.06.2007. 

Скупштина акицонара  »СРБИЈАПУТ« АД Београд дана 22.05.2008. године донела је Одлуку о 
издавању обичних акција II емисије по основу извршења обавезе инвестирања купца друштвеног 
капитала у основна средства Друштва, а у складу са тачком 5.2.1. Уговора о продаји друштвеног 



капитала методом јавне аукције, II/1-Ов.бр. 424/07 од 23.04.2007. године. На основу ове Одлуке 
издато је 7.297 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији и укупне номиналне 
вредности од 7.297.000,00 динара. У складу са чланом 41. став 4. Закона о приватизацији, Агенција за 
приватизацију донела је Решење бр. 10-2521/09-1724/02 од 03.09.2008. године којим је утврђено да је 
субјект приватизације »СРБИЈАПУТ« АД Београд  стекао 7.297 обичних акција које су издате по 
основу обавезе инвестирања купца друштвеног капитала.   

Априла месеца 2012. године, а по решењу Агенције за приватизацију број 10-907/12-724/02 од 
18.04.2012. године, извршен је пренос 7.297 обичних, сопствених акција, са рачуна хартија од 
вредности субјекта приватизације „Србијапут“ ад Београд, на рачун хартија од вредности купца 
капитала Конзорцијума физичких лица.  

Основни капитал друштва износи 99.056.000,00 динара и подељен је на 99.056 обичних акција 
номиналне вредности 1.000,00 динара. Акције носе ознаку CFI код: ESVUFR и ISIN број: 
RSSRPUE61724 и укључене су на МTP Belex , Београдске берзе АД Београд. 

 Претежна делатност друштва је Изградња путева и аутопутева. Према критеријуму за 
разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС” бр. 46/2006) друштво је 
разврстано у велико правно лице. 

  “ СРБИЈАПУТ логистика и изградња “д.о.о Крагујевац (зависно повезано правно лице) је 
основано 14.03.2012.године на бази Одлуке о оснивању друштва са ограниченом   одговорношћу од 
12.03.2012. године као Друштво са ограниченом одговорношћу. Оснивач и стопроцентни власник 
предузећа је „Србијапут“ а.д., Београд, Булевар Краља Александра 282, матични број 07065566. 

  Зависно повезано правно лице “ СРБИЈАПУТ логистика и изградња “д.о.о Крагујевац се бави 
изградњом путева и аутопутева.        

   

 

� Подаци о пословању друштва 
 

Акционарско друштво   „СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд 

у хиљадама РСД 

Опис  2012. година 2011. година 
Пословни приходи  2.587.742 2.450.185 
Пословни расходи  2.582.168 2.417.804 
Финансијски приходи  21.628 3.833 
Финансијски расходи  16.443 4.808 
Остали приходи 3.967 1.019 
Остали расходи 7.021 8.782 
Нето добитак (АОП 229) 6.674 22.462 
Нето губитак (АОП 230) - - 
 



 

„ Србијапут логистика и изградња“ д.о.о. Крагујевац                                                                                                       
                                            у хиљадама РСД 

Опис  2012. година 2011. година 
Пословни приходи  1.154.398 - 
Пословни расходи  929.109 - 
Финансијски приходи  362 - 
Финансијски расходи  7.862 - 
Остали приходи 1.785 - 
Остали расходи 185.064 - 
Нето добитак (АОП 229) 31.029 - 
Нето губитак (АОП 230) - - 
 

 

���� Значајни показатељи пословања и успешности консолидованог финансијског 
извештаја 

 

Ликвидност I степена 
 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 019 

АОП 116 

 

= 
0,01 

Ликвидност II степена 
 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 012-АОП 
013 

АОП 116 

 

= 
1,03 

Рацио нето обртног 
фонда 

= 

обртна имовина - краткорочне 
обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 012-АОП 
116 

АОП 012 

 

= 

0,09 

 

 

Финансијска 
стабилност 

= 
сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 101 

АОП 124 

 

= 
0,19 

Рентабилитет укупног 
капитала 
након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

капитал 

 

= 

АОП 229  

АОП101 

 

= 

 

0,17 

 



 

 

 

���� Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог 
учешћа на тржишту 

 „Србијапут“ ад Београд је апсолутни лидер на тржишту Србије  у области заштите путева: 
бројање саобраћаја и мерење осовинског оптерећења, са тренутним тржишним уделом преко 80%. 
Овакав положај на тржишту је резултат, пре свега дугог искуства  у овој области, изузетне стручне 
оспособљености и техничке опремљености, као и коректне и континуиране сарадње са 
инвеститором. 

 

���� Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње 
којима је друштво изложено 

 У наредном периоду се очекује додатно ангажовање у области изградње, одржавања и 
реконструкције путева и путних објеката и обављања комерцијалних послова за инвеститора као и 
проширење делатности у домену интегралног система транспорта. 

 

���� Промене у пословним политикама друштва 

 Није било значајнијих промена у пословним политикама друштва. 

 

���� Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за 
коју се      подноси извештај 

 Није било важних пословних догађаја који су наступили након протека пословне године 

 
���� Значајнији послови са повезаним лицима: испорука стратешких материјала и 

репроматеријала за изградњу и одржавање путева 
 

 

���� Стицање сопствених  акција 

Друштво у претходном периоду није стицало сопствене акције. 

 



3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ КОНСОЛИДОВАНОГ   
ИЗВЕШТАЈА 

                  
Консолидовани финансијски извештај  „Србијапут“ ад Београд  за обрачунски период 

14.03.2012 до 31.12.2012. године састављен је, по свим материјално значајним питањима ,у 
складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ), Међународним 
рачуноводственим стандардима (МРС) и уз поштовање Закона о рачуноводству и ревизији 
(Сл.Гласник РС бр.46/2006), подзаконских аката и интерних актата друштва донетих на основу 
Закона. 

Консолидовани финансијски извештај  „Србијапут“ ад Београд  , даје истините и 
објективне податке о стању имовине и обавеза и одражавају пословање и финансијски положај 
друштва и реално исказују добитке и губитке као и токове готовине  и промене на капиталу . 

На основу  члана 50. ст. 2. тачка 3. Закона о Тржишту капитала ( Сл.Гласник РС бр. 
31/2011) и члана 3. Правилника о садржини ,форми и начину објављивања годишњих 
,полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.Гласник РС бр 14/2012)  

Ову изјаву сачињавају и дају као саставни део Годишњег консолидованог извештаја, 
одговорна лица за састављање консолидованог финансијског извештаја : 
1 Вујновић Драган, генерални директор и   
2 Ивановић Милорад , шеф рачуноводства.  
 
У Београду    30.04. 2013. 
 

 

4. КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ  

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансијске извештаје 



































 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„SRBIJAPUT“ AD 

 
Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje  

na dan 31.12.2012.godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 „SRBIJAPUT“ AD, Beograd 
 
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
31. decembar 2012. godine  

1 

 
 
1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
Daleke 1962. godine, kada su Odlukom vlade Republike Srbije, osnovana Društva za puteve, formirana je i 
poslovna zajednica tih Društava, ''Srbijaput'', sa zadatkom da objedini rad ovih specijalizovanih firmi u cilju 
funkcionalnog i bezbednog odvijanja saobraćaja na putevima Srbije. Godine 1977. od Zajedničkog Društva 
Srbijaput formiraju se Republički SIZ za puteve (Današnja Direkcija za puteve) i SOUR ''Srbijaput''. Od tada 
''Srbijaput'' posluje  kao nezavistan pravni subjekt po tržišnim principima poslovanja. SOUR ''Srbijaput'' se 
1991.godine transformiše izmenom Zakona o preduzećima u složeno Društvo ''Srbijaput''. Vremenom je 
organizacija putne mreže bitno promenjena, čime su se promenili mesto i uloga ''Srbijaputa'', ali odgovornost prema 
korisnicima puteva ostaje osnovna konstanta.  
 
Ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala od 23. aprila 2007. godine 41,78% osnovnog kapitala prelazi u 
vlasništvo Konzorcijuma fizičkih lica. Rešenjem Agencije za privredne registre od 22. juna 2007. godine Društvo 
menja pravnu formu u akcionarsko drušvo.   
 
Osnovna delatnost Društva je izgradnja puteva i autoputeva (šifra delatnosti 4211). 
 
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca u 2012. godini je 34 radnika (u 2011. godini - 29). 
 
Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 282 
 
Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi. 
 
“ SRBIJAPUT logistika i izgradnja “d.o.o Kragujevac se bavi izgradnjom puteva i autoputeva. Društvo je 
osnovano 14.03.2012.godine na bazi Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 12.03.2012. 
godine kao Društvo sa ograničenom odgovornošću. Osnivač i stoprocentni vlasnik preduzeća je „Srbijaput“ a.d., 
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 282, matični broj 07065566. 
 
Podaci o Društvu: 
 
Naziv Društva: Srbijaput logistika i izgradnja d.o.o. 
Sedište: Tanaska Rajića 16, Kragujevac 
PIB: 107473385 
Matični broj: 20810173 
Tekući račun: 205-175567-97 Komercijalna banka 
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću 
Pretežna delatnost: 4211 – Izgradnja puteva i autoputeva 
Vreme trajanja: neogranično 
Osnovni kapital: Upisan i uplaćen u iznisu od 1.000.000,00 dinara 
Zakonski zastupnik: Ljubiša Živković 
 
Ovi pojedinačni konsolidovani finansijski izveštaji su odobreni od strane direktora dana 17.04.2013. godine. 
Konsolidovani finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljenja revizora, a u skladu sa 
važećim propisima. 
 
 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I  UPOREDNI 

PODACI 
 

Osnove za sastavljanje  konsolidovanih finansijskih izveštaja 
 

Konsolidovani finansijski izveštaji pripremljeni su u skladu sa:  
 

• Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije br. 46/06 i broj 111/09), 
• Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (Službeni glasnik Republike Srbije  broj 

77/10 i broj 95/10),  
• Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Društva, zadruge i 

preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije broj 114/06), 
• Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom 

okviru za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike 
Srbije broj 119/08, broj 9/09 i broj 3/11),  



 
         

 „SRBIJAPUT“ AD, Beograd 
 
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
31. decembar 2012. godine  

2 

 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I  

UPOREDNI PODACI (Nastavak) 
 

• Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za društva, zadruge i 
preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije broj 114/06), 

• Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za 
privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije broj 
5/07, broj 119/08 i broj 2/10). 
 

Izuzev kako je navedeno niže, konsolidovani finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim 
standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).  
 
Društvo je sastavilo ove konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji 
Republike Srbije koji zahteva da konsolidovani finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI kao i 
propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Imajući u vidu razlike između ove dve 
regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju od MSFI u sledećem: 

 
1 Društvo je ove konsolidovane finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane 

Ministarstva finansija Republike Srbije, koji nije u skladu sa zahtevima  MRS 1 – “Prikazivanje 
finansijskih izveštaja“. 

 
2 „Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po definiciji 

MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze. 
 

3 U slučaju kada je ukupan kapital Društva manji od nule, u bilansu stanja, u okviru aktive, se iskazuje 
pozicija “Gubitak iznad visine kapitala” u iznosu koji ukupan kapital svodi na nulu. Ova stavka po 
definiciji MSFI nema karakter sredstva.  
 

4 Pozitivne ili negativne kursne razlike na upisanom ali neuplaćenom kapitalu evidentiraju se u okviru 
kapitala. Ovakav tretman nije u skladu sa MSFI. 

 
5 Efekti obračunate ugovorene valutne klauzule po osnovu obaveza po dugoročnom kreditu sa 

ugovorenom valutnom klauzulom, na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine iskazuju se u bilansu 
uspeha, kao rashodi po osnovu efekata valutne klauzule .  

 
 
3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE  
 
Osnovne računovodstvene politike, primenjene prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva 
za 2012. godinu, su sledeće: 
 
3.1.  Poslovni prihodi 
 
Prihodi se priznaju u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca, 
pod pretpostavkom da se iznos prihoda može pouzdano izmeriti. Prihodi od usluga se priznaju kada se usluga izvrši, 
odnosno za usluge koje se vrše u dužem periodu prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla. Prihodi od 
uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od 
subvencija, dotacija, regresa i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga i drugi prihodi 
nezavisno od vremena naplate. 
 
3.2.  Poslovni rashodi 

 
Poslovni rashodi predstavljaju sve troškove nastale u odnosu na fakturisanu realizaciju, a obuhvataju troškove 
materijala, energije i goriva, troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, usluge i amortizaciju 
(Napomena 3.10.). Troškovi poslovanja obuhvataju i troškove opšteg karaktera i to: troškove reprezentacije, 
osiguranja, platnog prometa i bankarskih usluga, članarina, poreza i ostale rashode, nastale u tekućem obračunskom 
periodu. 
 
3.3.  Prihodi od kamata 

 
Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru finansijskih prihoda u 
obračunskom periodu u kome su nastale. Prihodi od kamata priznaju se u periodu na koji se odnose, korišćenjem  
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3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak) 
3.3.  Prihodi od kamata (Nastavak) 
 
metode efektivne kamatne stope, kojom se očekivani budući novčani priliv od finansijskih instrumenata diskontuje 
na neto sadašnju vrednost. 
 
 
3.4.   Rashodi od kamata 

 
Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda. 
Troškovi pozajmljivanja (kamate i drugi troškovi povezani sa kreditnim finansiranjem) priznaju se kao troškovi 
perioda kada su nastali, u skladu sa osnovnim računovodstvenim principom definisanim sa MRS 23. 
 
3.5.  Kursne razlike 

 
Funkcionalna i valuta prikazivanja 
 
Stavke uključene u konsolidovane finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u dinarima („RSD”) bez 
obzira na to da li RSD predstavlja funkcionalnu valutu Društva.  
 
Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju po osnovu kredita i gotovine i gotovinskih ekvivalenata prikazuju se 
u bilansu uspeha u okviru pozicije „Finansijski prihodi / rashodi“. Sve druge pozitivne i negativne kursne razlike 
prikazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije „Ostali prihodi / rashodi“. 
 
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su klasifikovane kao 
raspoložive za prodaju, tretiraju se kao kursne razlike po osnovu promena u amortizovanoj vrednosti hartija od 
vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike koje se odnose na 
promene u amortizovanoj vrednosti se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti se 
iskazuju u okviru kapitala. 
 
Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije od vrednosti po fer 
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo 
gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su vlasničke 
hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u odnosne rezerve u 
okviru revalorizovanih rezervi u kapitalu. 

 
Funkcionalna i izveštajna valuta Društva je dinar (RSD). Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se 
evidentiraju u funkcionalnoj valuti primenom važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i obaveze 
izražene u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu primenom važećeg kursa na dan bilansa stanja. Sve 
kursne razlike priznaju se u bilansu uspeha perioda za koji se izveštava.  
 
Nemonetarne stavke u konsolidovanim finansijskim izveštajima, koje se vrednuju po principu istorijskog troška 
izraženog u stranoj valuti preračunati su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne 
stavke koje su inicijalno priznate u visini procenjene poštene vrednosti izražene u stranoj valuti, preračunate su 
primenom istorijskog kursa važećeg na dan procene. 
 
3.6.  Ostali prihodi 
 
Ostali prihodi obuhvataju dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, učešća u kapitalu, prodaje 
materijala, kao i viškova utvrđenih popisom, naplatu otpisanih potraživanja, prihode od smanjenja obaveza i 
ukidanja dugoročnih rezervisanja i sl. Vanredni prihodi obuhvataju sve prihode koji su posledica raznih 
nepredviđenih okolnosti u skladu sa MRS 8. 
 
3.7.  Ostali rashodi 
 
Ostali rashodi obuhvataju gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, 
učešća u kapitalu i hartija od vrednosti, prodaje materijala, manjkove i druge nepomenute rashode. 
 

 3.8.  Nematerijalna ulaganja 
 

Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u upotrebu softvera. 
Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe (2 do 5 godina).  
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3.8.  Nematerijalna ulaganja (Nastavak) 
 
Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak  u periodu kada 
nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji 
će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. 
Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih 
režijskih troškova. 
 
Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog korisnog veka 
upotrebe (ne duže od tri godine). 
 
3.9.   Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema) su materijalna sredstva koja Društvo drži za isporuku robe ili 
pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti 
duže od jednog obračunskog perioda. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo: (a) kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po 
osnovu tog sredstva priticati u Društvo i (b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može pouzdano da 
se izmeri. 
 
Početno merenje nekretnine, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanja za sredstvo vrši se po 
nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

 
Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se tim izdatkom 
poboljšava stanje sredstva iznad njegovog prvobitno procenjenog standardnog učinka. Izdatak za popravke i 
održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili održavanja budućih ekonomskih koristi koje 
Društvo može da očekuje od prvobitno procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se obično 
priznaje kao rashod u trenutku kada nastane.  
 
Osnovno sredstvo se isknjižava iz evidencija ili otuđenjem ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od 
upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa osnovnog sredstva (kao razlika između neto 
prodajne vrednosti i neto knjigovodstvene vrednosti) priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda. 
 
 
3.10.  Amortizacija osnovnih sredstava 
 
Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode na osnovicu koju čini nabavna, odnosno 
revalorizovana vrednost na početku godine, kao i na osnovna sredstva koja su stavljena u upotrebu u toku godine. 
 
Stope amortizacije koje su u primeni, za glavne grupe osnovnih sredstava, su: 
 U % 
  

Građevinski objekti 1.30-2.50 
Pogonska oprema 11-20 
Putnička vozila  15.50 
 
3.11.  Investicione nekretnine 
 
Investiciona nekretnina je nekretnina koja se drži radi zarade od zakupnine, ili radi povećanja kapitala, ili radi i 
jednog i drugog. 
 
Investiciona nekretnina, koja uglavnom obuhvata administrativne zgrade koje nisu pod hipotekom, drži se radi 
dugoročnih prinosa od zakupa i ne koristi se od strane Društva. 
 
Zemljište koje se drži u operativnom zakupu se klasifikuje i računovodstveno obuhvata kao investiciona nekretnina 
ukoliko ispunjava ostale zahteve iz definicije investicione nekretnine. 
 
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima 
pripasti Društvu i da može pouzdano da se izmeri. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome  
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3.11.  Investicione nekretnine (Nastavak) 
 
 
nastanu. Kada investicionu nekretninu koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i 
njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost koja će se nadalje amortizovati. 
 
 
3.12.  Finansijski instrumenti 
 
a) Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha  
 
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha su finansijska 
sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno 
prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, 
osim ako su određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao tekuća 
sredstva. Na dan 31.decembra 2012. godine Društvo nema finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti 
promene iskazuju u bilansu uspeha. 
 
b) Zajmovi i potraživanja 
 
Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja 
koja ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća 
duži od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva. U bilansu 
stanja Društva zajmovi i potraživanja obuhvataju “potraživanja od prodaje i druga potraživanja“ i “gotovinu i 
gotovinske ekvivalente.“   
 
Potraživanja po osnovu prodaje 
 
Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za prodate proizvode i usluge u zemlji i inostranstvu. 
Potraživanja od kupaca koja se mere po vrednosti iz fakture, situacije, odnosno druge isprave u kojoj je obračunato 
potraživanje. Za vrednost potraživanja iskazanu u stranoj valuti vrši se preračunavanje po kursu važećem na dan 
transakcije (Napomena 3.5.). Ispravka vrednosti se vrši prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja 
za sva potraživanja kod kojih je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana, a po odluci odbora direktora, 
na predlog stručnih službi koje su procenile da je naplata potraživanja neizvesna. Društvo nenaplativa potraživanja 
isknjižava iz evidencije na osnovu sudske odluke ili na osnovu odluke direktora. 
 
Kratkoročni finansijski plasmani 
 
Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća 
do godinu dana od dana bilansa.  
 
Hartije od vrednosti kojima se trguje, iskazuju se po fer (tržišnoj) vrednosti. Efekti promene fer vrednosti obuhvataju se 
kao rashodi i prihodi perioda. 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna 
visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. 
Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu stanja. 
 
c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivativna sredstva koja su svrstana u ovu kategoriju ili 
nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim ukoliko rukovodstvo ima 
nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja. Ukoliko za finansijska sredstva raspoloživa 
za prodaju ne postoji aktivno tržište, ukoliko su sa fiksnim rokom dospeća, finansijska sredstva raspoloživa za 
prodaju se vrednuju po amortizovanoj vrednosti primenom metoda efektivne kamatne stope. 
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d) Finansijska sredstva koja se drže do dospeća  
 
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima 
plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do dospeća. U slučaju da 
Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela kategorija će biti 
reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva koja se drže do dospeća klasifikuju se kao 
dugoročna sredstva, osim ako su rokovi dospeća kraći od 12 meseci od datuma bilansa stanja; tada se klasifikuju kao 
kratkoročna sredstva.  
 
 
e) Priznavanje i merenje  
 
Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj za transakcione troškove za sva finansijska 
sredstva koja se ne iskazuju po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. 
Finansijska sredstva koja se vode po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha 
inicijalno se priznaju po fer vrednosti, a transakcioni troškovi terete troškove poslovanja u bilansu uspeha. 
Finansijska sredstva se ne priznaju po isteku prava na novčani priliv od finansijskog sredstva ili ako je to pravo 
preneto i Društvo je u suštini prenelo sve rizike i koristi od vlasništva nad sredstvima. Finansijska sredstva 
raspoloživa za prodaju i finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu 
uspeha, se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po fer vrednosti. Zajmovi, potraživanja i ulaganja koja se drže do 
dospeća se iskazuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. 
 
Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti kategorije “finansijskih sredstava po fer vrednosti čiji se efekti 
promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha”, prikazani su  u bilansu uspeha u okviru pozicije ostali 
prihodi/(rashodi) neto, u periodu u kome su nastali. 
 
Prihod od dividendi od finansijskih sredstava po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u 
bilansu uspeha priznaje se u bilansu uspeha kao deo ostalih prihoda kada se utvrdi pravo Društva na naplatu. 
 

  
 Obaveze po kreditima 

 
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim 
periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti; sve razlike između ostvarenog priliva 
(umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita 
primenom metode efektivne kamatne stope. 
 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da odloži 
izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 
 

 Obaveze prema dobavljačima 
 
Obaveze prema dobavljačima se vrednuju po nominalnoj vrednosti. 
 
3.13.  Zalihe 
 
Zalihe se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja se utvrđuje primenom metode 
„prva ulazna - prva izlazna“ (FIFO) .Cena koštanja gotovih proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata troškove 
projektovanja, utrošene sirovine, direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove 
proizvodnje (zasnovane na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Za utvrđivanje troškova koji ulaze u 
vrednost zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje koristi se metod radnih naloga, kod pojedinačne 
proizvodnje i kod proizvodnje za poznatog kupca, i metod procesa, pri čemu se utvrđuju ukupni troškovi jedne faze 
proizvodnje za sve proizvodne jedinice. Ona isključuje troškove pozajmljivanja. Neto prodajna vrednost je 
procenjena prodajna cena u uobičajenom toku poslovanja, umanjena za pripadajuće varijabilne troškove prodaje. 
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3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak) 
3.13.  Zalihe(Nastavak) 
 
 
 
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna cena dobavljača, uvozne dažbine i drugi porezi (osim 
onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi 
troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe. 
 
3.14.  Stalna sredstva namenjena prodaji  
 
Društvo priznaje i iskazuje stalno sredstvo kao sredstvo namenjeno prodaji ako se njegova knjigovodstvena vrednost 
može prvenstveno povratiti kroz prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak korišćenja. 
 
Stalno sredstvo namenjeno prodaji meri se po nižem iznosu od knjigovodstvene i fer (poštene) vrednosti umanjene 
za troškove prodaje. 
 
Knjigovodstvena vrednost je sadašnja vrednost iskazana u poslovnim knjigama. Fer (poštena) vrednost je iznos za  
koji sredstvo može da bude razmenjeno ili obaveza izmirena  
 
Troškovi prodaje su troškovi koji se mogu direktno pripisati prodaji sredstva, koji ne obuhvataju finansijske 
troškove i troškove poreza na prihod. 
 
 
3.15.  Dugoročna rezervisanja 
 
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja za troškove obnavljanja 
prirodnih bogatstava, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove restrukturiranja Društva, 
rezervisanja za penzije i ostala dugoročna rezervisanja za pokriće obaveza. 
 
Dugoročno rezervisanje  se priznaje kada Društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog 
događaja, kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza i kada 
iznos obaveze može pouzdano da se proceni. 
           
Merenje dugoročnih rezervisanja vrši se u iznosu koji je priznat kao rezervisanje i on predstavlja    najbolju procenu 
izdataka koji je potreban za izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja. 
 

 3.16.  Penzijske i ostale naknade zaposlenima 
 

Društvo zaračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od 
nezaposlenosti po stopama utvrđenim zakonom, u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade 
zaposlenih. Svi troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u periodu na koji se odnose. Društvo nema dodatnih 
obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu. 
 
U skladu sa Zakonom o radnim odnosima, Društvo ima obavezu da plaća otpremninu zaposlenima prilikom odlaska 
u penziju, u iznosu od 3 mesečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u 
penziju. Društvo nije izvršilo aktuarsku procenu sadašnje vrednosti ove zakonske obaveze u skladu sa zahtevima 
MRS 19 – Naknade zaposlenima. 
 
3.17.  Tekući i odloženi porez na dobit 
 
Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative 
Republike Srbije gde Društvo posluje i ostvaruje oporezivu dobit. Rukovodstvo periodično vrši procenu stavki 
sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti u kojima primenjiva poreska regulativa podleže tumačenju, i vrši 
rezervisanje, ako je primereno, na osnovu iznosa za koje se očekuje da će biti plaćen poreskim organima. 
 
Odloženi porez na dobit se obračunava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje 
nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. 
Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz 
inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku  
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3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak) 
3.17.  Tekući i odloženi porez na dobit (Nastavak) 
 
transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne 
obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma  
bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva 
realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.  
 
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti 
raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.  
 
Odloženi porez na dobit se utvrđuje iz privremenih razlika nastalih na ulaganjima u zavisna i pridružena Društva, 
osim u slučaju kada sinhronizaciju poništenja privremenih razlika kontroliše Društvo i gde je verovatno da se 
privremene razlike neće poništiti u doglednoj budućnosti. 
 
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije Bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI osim 
nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim 
amortizacionim stopama. Shodno tome, odloženi poreski efekti su priznati na razliku između amortizacije 
obračunate u skladu sa politikom obelodanjivanja u Napomeni 3.2. i amortizacije koju priznaju poreski propisi. 
 
Poreski rashod (poreski prihod) je ukupan iznos uključen u određivanje neto dobitka ili gubitka perioda, u vezi sa 
tekućim i odloženim porezom. U skladu sa MRS 12 - Odložena poreska sredstva i poreske obaveze, za iznos 
poreskog rashoda umanjuje se računovodstvena dobit, dok se za iznos poreskog prihoda računovodstvena dobit 
uvećava, što znači da direktno utiču na utvrđivanje iznosa neto dobiti koja ostaje za raspodelu. 
 
 
 
4. PREGLED ZNAČAJNIH RA ČUNOVODSTVENIH PROCENA 
 
Prezentacija konsolidovanih finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva 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 konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i prihoda i 
rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan 
sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.U nastavku su prikazane ključne pretpostavke vezane za 
budućnost i ostali izvori procenjivanja neizvesnosti na datum bilansa stanja koji predstavljaju značajan rizik na 
materijalne korekcije iznosa pozicija bilansa stanja u sledećoj finansijskog godini. 
 
 
4.1. Amortizacija i stope amortizacije 
 
Obračun amortizacije i stope amortizacije su zasnovane na projektovanom ekonomskom veku trajanja nekretnina, 
postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja. Jednom godišnje Društvo procenjuje ekonomski vek na osnovu 
trenutnih predviđanja. 
 
 
4.2. Ispravka vrednosti potraživanja 
 
Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu procene rukovodstva zasnovane na analizi potraživanja od kupaca, 
istorijskih otpisa, kreditnih sposobnosti kupaca i na analizi promena u uslovima prodaje. Ovo uključuje i 
pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i rezultujućim budućim naplatama. 
 
4.3. Ispravka vrednosti zaliha 
 
Ispravka vrednosti zaliha se vrši na osnovu procene njihove neto prodajne cene na tržištu. Jednom godišnje Društvo 
procenjuje opravdanost visine ispravke vrednosti zaliha na osnovu trenutnih predviđanja. 
 
4.4. Fer vrednost 
 
Fer vrednost odgovarajućih finansijskih instrumenata za koje ne postoji aktivno tržište je određena primenom 
odgovarajućih metoda procene. Društvo primenjuje profesionalno rasuđivanje prilikom izbora odgovarajućih 
metoda i pretpostavki.Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o fer vrednosti aktive i pasive za koje 
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4. PREGLED ZNAČAJNIH RA ČUNOVODSTVENIH PROCENA(Nastavak) 
 
4.4. Fer vrednost (Nastavak) 
 postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U 
Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje 
potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku 
raspoložive. Stoga fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Uprava Društva vrši 
procenu rizika, i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti 
realizovana, vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izveštajima 
odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima, najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.  
 
5. PRIHODI OD PRODAJE 
 
Prihodi od prodaje se odnose na:             U RSD 000 

u RSD 000 

 
2012. 2011. 

Prihod od prodaje robe na domaćem tržistu 1.312.462 
  Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržistu 2.050.294 1.054.345 

    Ukupno 3.362.756 2.415.308 
 
6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 
 
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe:            U RSD 000 

u RSD 000 

 
2012. 2011. 

Ostali poslovni prihodi 39.328 
 

34.518 

Ukupno 39.328 34.877 
 
 
7. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 

 
Nabavna vrednost prodate robe se odnosi na:          U RSD 000 

 
 

2012. 

Nabavna vrednost prodate robe 1.478.141 
 

Ukupno 1.478.141 
 
   
8. TROŠKOVI MATERIJALA 
 
Troškovi materijala se odnose na:            U RSD 000 

 2012. 

Troškovi materijala za izradu 277.176 
 Troškovi ostalog materijala (režijskog) 26.320 

Troškovi goriva i energije 194.399 

Ukupno 497.895 
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9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LI ČNI RASHODI 
 
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se odnose na:       U RSD 000 

 2012. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 216.328 
 Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 38.145 
 Troškovi naknada po ugovoru o delu 179 

Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora 2.213 
 Ostali lični rashodi i naknade 15.271 

Ukupno 272.136 
 
 
10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 
Troškovi amortizacije i rezervisanja:            U RSD 000 

 
 

2012. 

Troškovi  amortizacije 7.050 

Ukupno 7.050 
 
 
 
11. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 
Ostali poslovni rashodi se odnose na:            U RSD 000 

 2012. 

Troškovi usluga na izradi učinaka 769.110 
 Troškovi transportnih usluga 17.757 
 Troškovi usluga održavanja 45.296 

Troškovi zakupnina 23.955 
 Troškovi reklame i propagande 191 

Troškovi ostalih usluga 2.040 
Troškovi neproizvodnih usluga 36.199 

 Troškovi reprezentacije 7.920 
Troškovi premija osiguranja 3.353 

 Troškovi  platnog prometa 2.467 
 Troškovi  članarina 1.131 

Troškovi poreza 903 
 Ostali nematerijalni troškovi 5.677 

Ukupno 915.999 
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12. FINANSIJSKI PRIHODI  
 
Finansijski prihodi se odnose na:        U RSD 000 

 2012. 

Prihodi od kamate 10.264 
 Pozitivne kursne razlike 12 
 Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 3.926 

Ostali finansijski prihodi 0 
 

Ukupno 14.202 
 
 
13.  FINANSIJSKI RASHODI  
 
Finansijski rashodi se odnose na:        U RSD 000 
 

 
2012. 

   Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim 
pravnim licima 72 
Rashodi kamata 7.583 
Negativne kursne razlike 2 

 Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 8.089 
Ostali finansijski rashodi 771 

 

Ukupno 16.517 
 
 
 
14.   OSTALI PRIHODI 
 
Ostali prihodi se odnose na:              U RSD 000 

 2012. 
Dobici od prodaje materijala 732 
Viškovi 182 
Ostali nepomenuti prihodi 1.187 
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca 3.651 

 

Ukupno 5.752 
 
15. OSTALI  RASHODI 
 
Ostali rashodi se odnose na:              U RSD 000 

 
 

2012. 

Manjkovi 226 
 Ostali nepomenuti rashodi 2.595 

Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme 4.901 
 Obezvredjenje potraživanja I krat finan plasmana 184.363 

Ukupno 192.085 
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16.  POREZ NA DOBIT 
 
Osnovne komponente poreza na dobit su sledeće:           U RSD 000 
 

2012. 
 
Tekući porez na dobit                                                                                                         3.957 
Odloženi poreski prihod/rashod perioda                                                                                555 

 
 

Ukupno 4.512 
 
   
 

  

   
  
  

  
17. NEMATERIJALNA ULAGANJA 
 
Promene na nematerijalnim ulaganjima su prikazane u sledećoj tabeli: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    U RSD 000 
   

Ostala NU 
 

 Ukupno 
Nabavna  vrednost     
Stanje 01. januara 2012.   /  / 
Nabavke u toku godine  1.194  1.194 
Prenos sa nematerijalnih ulaganja  u pripremi  /  / 
Otuđeno u toku godine  /  / 
Rashodovano u toku godine  /  / 

      31. decembra 2012.   1.194  1.194 
Ispravka vrednosti     
Stanje 01. januara 2012.   /  / 
Tekuća amortizacija   444  444 
Ispravka vrednosti u otuđenim sredstvima  /  / 
Ispravka vrednosti u rashodovanim sredstvima  /  / 
31. decembra 2012.   444  444 
     
Neotpisana vrednost     
31. decembra 2012.   750  750 
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18. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema u toku 2012. godine prikazane su u sledećoj tabeli:     U RSD 000 

 
Preduzeće „Srbijaput logistika i izgradnja“ doo poseduje  u svom vlasništvu samo jedno osnovno sredstvo i to lap 
top marke Tablet Asus. Sva sredstva koja koristi preduzeće su sredstva koja su po osnovu Ugovora o poslovno 
tehničkoj saradnji broj 02-330 uzeta u zakup od preduzeća „Srbijaput“ ad Beograd uz plaćanje mesečne zakupnine. 
 
 
 
19.  DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na:          U RSD 000 
 

2012. 

Ostali dugoročni plasmani 3.967 

Stanje na dan 31. decembra 3.967 
 
 
20.  ZALIHE 
 
Zalihe se odnose na:  U RSD 000 

2012. 

Materijal 18.901 
Rezervni delovi 2.374 

 Alat I inventar 3.041 
Ispravka vrednosti zaliha materijala -1.753 
Dati avansi za zalihe i usluge 32.104 

Stanje na dan 31. Decembra 54.667 
 

           
  

Zgrade  
 

Oprema 
 

 
NPO u 

pripremi  
Avansi 
za NPO  Ukupno 

Nabavna  vrednost           
Stanje 01. januara 2012.   /  /  /  /  / 
Nabavke u toku godine  93.366  52.514  19.561  78.061  243.502 
Prenos sa investicija u toku  -  -  -  -  - 
Otuđeno u toku godine  -  -  -  -  - 
Rashodovano u toku godine  -  296  -  -  296 

      31. decembra 2012.   93.366  52.218  19.561  78.061  243.206 
Ispravka vrednosti           
Stanje 01. januara 2012.   /  /  -  -  / 
Tekuća amortizacija   21.811  29.490  -  -  51.301 
Ispravka vrednosti u 
otuđenim sredstvima 

 
-  -  -  -  - 

Ispravka vrednosti u 
rashodovanim sredstvima 

 
-  77  -  -  77 

31. decembra 2012.   21.811  29.413  -  -  51.224 
           
Neotpisana vrednost           
31. decembra 2012.   71.555  22.805  19.561  78.061  191.982 
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21.  POTRAŽIVANJA 
 
Potraživanja se odnose na:        U RSD 000 

 

2012. 

Kupci - matična i zavisna preduzeća / 
 Kupci u zemlji 1.051.361 
 Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca (192.236) 
 Potraživanja po osnovu prodaje 859.125 

Potraživanja iz specifičnih poslova - 
Potraživanja za kamatu i dividende 9.787 

 Potrazivanja od zaposlenih 1.051 
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 601 

 Ostala potraživanja 204 
Minus: Ispravka vrednosti drugih potraživanja 0 

Druga potraživanja osim potraživanja za više plaćen porez na dobit 11.643 

Stanje na dan 31.decembra 870.768 
 
 
 
 
 
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 

 
Kretanje na računima ispravke vrednosti je bilo sledeće:        U RSD 000 
 
 2012.  
   
Stanje na početku godine  /  
   
Naplaćena otpisana potraživanja  (3.082)  
Ispravka u toku godine 195.318  

   

Stanje 31. Decembra 192.236  
 
 
 
 
 
22.  KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Kratkoročni finansijski plasmani se odnose na:        U RSD 000 

 2012. 

Kratkoročni krediti-zajmovi u zemlji 19.995 
 Ostali kratkoročni finansijski plasmani 20.864 

Minus: Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana 0 

Stanje na dan 31. decembra 40.859 
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23.  POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA R AZGRANI ČENJA 
 
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja se odnose na:     U RSD 000 
 

2012. 

Potraživanja za porez na dodatu vrednost 70 
Unapred plaćeni troškovi 565 

 Odložena poreska sredstva - 

Stanje na dan 31. decembra 635 
 
 
24.  GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina se odnose na:        U RSD 000 

 
2012. 

Tekući (poslovni) računi 7.751 
Blagajna 47 

Stanje na dan 31. decembra 7.798 
 
 
 
 
25.  KAPITAL I REZERVE         U RSD 000 

2012. 
Osnovni kapital 99.056 

 Zakonske rezerve 45.746 
 Statutarne rezerve 45.166 

Nerasporedjeni dobitak 2012 37.703 

Stanje na dan 31. decembra 227.671 
 
 
 
26.  DUGOROČNE OBAVEZE  
 
Dugoročne obaveze se odnose na:        U RSD 000 

2012. 

Dugoročni krediti u zemlji 48.330 
Ostale dugoročne obaveze 4.825 

Stanje na dan 31. decembra 53.155 
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27.   KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE  
 
Kratkoročne finansijske obaveze se odnose na:        U RSD 000  
 2012. 
 

Kratkoročni krediti u zemlji 30.000 
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine 22.306 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 35.961 

Stanje na dan 31. decembra 88.267 
 
Kratkoročni krediti u zemlji odnose se na kredite odobrene od Čačanske banke (okvirni kredit) u iznosu od RSD 
30.000 hiljada. 
 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od RSD 35,961 hiljada odnose se na kratkoročni kredit (overdraft) 
odobren od stane Komercijalne banke u iznosu od RSD 28.961 hiljada, kao i ostale obaveze prema drugom pravnom 
licu u iznosu od RSD 7.000 hiljada. 
 
 
 
28.  OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Obaveze prema dobavljačima se odnose na:        U RSD 000 

 
 

2012. 

Primljeni avansi, depoziti i kaucije 26.946 
Dobavljači u zemlji 420.382 

 Ostale obaveze iz poslovanja 321.661 

Stanje na dan 31. decembra 768.989 
 
 
  
 
 
29.  OSTALE KRATKORO ČNE OBAVEZE 
 
Ostale tekuće obaveze se odnose na:        U RSD 000 
 
 

2012. 

Obaveze za zarade I naknade zarada 10.717 
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 756 
Obaveze za dividende 223 
Obaveze za učešće u dobiti 2.871 

 Obaveze prema zaposlenima 414 
Ostale obaveze 40 

   
Stanje na dan 31. decembra 15.021 
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30.  OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI ČENJA 
       U RSD 000  
        

 
2012. 

 Obaveze za porez na dodatu vrednost 14.157 

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret 
troškova 3.557 

 Obračunati prihodi budućeg perioda 202 
Odložene poreske obaveze 407 

  
Stanje na dan 31. decembra 18.323                 
 
 
31.  VANBILANSNA EVIDENCIJA  
 
Vanbilansna aktiva i pasiva na dan 31. decembra 2012. godine u iznosu od RSD 111.985  hiljada (u 2011. godini je 
RSD 109.211 hiljada) najvećim delom se odnosi na ugovorene, a neiskorišćene zajmove, pozajmice od poslovnih 
banaka i zaloge potraživanja u iznosu od RSD 84.836 hiljada, operativni lizing u iznosu od RSD  23.663 hiljada,  i 
izdate garancije za učešće na tenderu u iznosu od RSD 3.486 hiljada . 
 
 
32.  SUDSKI SPOROVI 
 
„Srbijaput“ ad na dan 31. decembar 2012. godine nema sudskih sporova, ni kao tužena, niti kao tužbena strana. 
„Srbijaput logistika i izgradnja“ doo na dan 31. decembar 2012. godine nema sudskih sporova, ni kao tužena, niti 
kao tužbena strana. 
 
 
33.  TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA 
        U RSD 000 

 
 2012.  

BILANS STANJA   
AKTIVA   
   
Potraživanja od kupaca (Napomena 21)   
- Srbijaput Logistika d.o.o., Kragujevac 107.156  
 107.156  
 
 
 
       U RSD 000 

 
 2012.  

BILANS USPEHA   
PRIHODI   
   
Poslovni prihodi   
- Srbijaput Logistika d.o.o., Kragujevac 252.663  
 252.663  
   
Finansijski prihodi   
- Srbijaput Logistika d.o.o., Kragujevac 7.888  
 7.888  
   
UKUPNI PRIHODI 260.551  
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33.TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA(Nastavak ) 
 
 
RASHODI 

  

   
Poslovni rashodi   
- Srbijaput Logistika d.o.o., Kragujevac 71.616  
 71.616  
   
UKUPNI RASHODI 71.616  
 

 
34. FINANSIJSKI INSTRUMENTI 
 
Upravljanje rizikom kapitala 
 
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom 
periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a 
vlasnicima obezbedi prinos na kapital. Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti koji se izračunava 
kao odnos neto zaduženosti Društva i njegovog ukupnog kapitala. 
 
Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapital na godišnjem nivou. 
 
Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na kraju godine bili su sledeći: 
       U RSD 000 

         
 2012.  
   

Zaduženost a) 141.422 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti (7.798)                 
  
Neto zaduženost 133.624 

  

Kapital b) 227.671  

  
Racio neto dugovanja  prema kapitalu 0.59 

 
 
 
 
(g) Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze 
 
(h) Kapital uključuje udele, revalorizacione rezerve, nerealizovane gubitke po osnovu raspoloživih 

hartija od vrednosti za prodaju i akumuliranu dobit. 
 
 
 
 
 
 
Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima 
 
Detalji značajnih računovodstvenih politika, kao i kriterijumi i osnove za priznavanje prihoda i rashoda za sve vrste 
finansijskih sredstava i obaveza obelodanjeni su u napomeni 3 ovih finansijskih izveštaja. 
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34. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak) 
 
Kategorije finansijskih instrumenata 
       U RSD 000 

         
 2012.  
   

Finansijska sredstva  
Dugoročni finansijski plasmani 3.967   
Potraživanja po osnovu prodaje 859.125   
Druga potraživanja 11.643  
Kratkoročni finansijski plasmani 40.859  
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 7.798                  

  

 923.392 

  
Finansijske obaveze  
Dugoročne obaveze 53.155  
Kratkoročne finansijske obaveze 88.267  
Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa              742.043 
Druge obaveze  4.304  
  
 887.769 

 
Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, obaveze po osnovu 
dugoročnih i kratkoročnih kredita, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze čija je osnovna namena 
finansiranje tekućeg poslovanja Društva. U normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo niže navedenim 
rizicima. 
 
Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima 
 
Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se 
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima. 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz razloga 
što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
 
 
Tržišni rizik 
 
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima od promena kurseva stranih valuta i promena 
kamatnih stopa. 
 
Izloženost tržišnom riziku se sagledava preko analize senzitivnosti. Nije bilo značajnih promena u izloženosti 
Društva tržišnom riziku, niti u načinu na koje Društvo upravlja ili meri taj rizik. 
 
 
Devizni rizik 
 
Društvo je izloženo deviznom riziku prvenstveno preko dugoročnih kredita koji su denominirani u stranoj valuti. 
Društvo ne koristi posebne finansijske instrumente kao zaštitu od rizika, obzirom da u Republici Srbiji takvi 
instrumenti nisu uobičajeni. 
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34. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak) 
 
 
Stabilnost ekonomskog okruženja u koje Društvo posluje, u velikoj meri zavisi od mera Vlade u privredi i postojanja 
odgovarajućeg pravnog i zakonodavnog okvira. 
 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na datum izveštavanja u 
Društvo bila je sledeća: 
       U RSD 000 

 
 

Sredstva Obaveze 

 31. decembar   31. decembar  
 2012.   2012.  
      
EUR 23.831   70.636  
 23.831   70.636  
 
Društvo je osetljivo na promene deviznog kursa evra i dolara (EUR i USD). Sledeća tabela predstavlja detalje 
analize osetljivosti Društva na porast i smanjenje od 10% kursa dinara u odnosu na date strane valute. Stopa 
osetljivosti se koristi pri internom prikazivanju deviznog rizika i predstavlja procenu rukovodstva razumno 
očekivanih promena u kursevima stranih valuta. Analiza osetljivosti uključuje samo nenamirena potraživanja i 
obaveze iskazane u stranoj valuti i usklađuje njihovo prevođenje na kraju perioda za promenu od 10% u kursevima 
stranih valuta. Pozitivan broj iz tabele ukazuje na povećanje rezultata tekućeg perioda u slučajevima slabljenja 
dinara u odnosu na valutu o kojoj se radi. U slučaju jačanja dinara od 10% u odnosu na stranu valutu, uticaj na 
rezultat tekućeg perioda bio bi suprotan onom iskazanom u prethodnom slučaju. Glavni razlog za navedeno leži u 
činjenici da Društvo ima pretežno kratku poziciju u valuti, te su stoga obaveze u stranoj valuti daleko veće od 
potraživanja u istoj.  
       U RSD 000 
 31. decembar   31. decembar  
 2012. 

10% 
  2012. 

(10%) 
 

      
EUR (4.680)   4.680  
 (4.680)   4.680  
 
 
 
Kreditni rizik 
 
Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema 
Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak za Društvo. Izloženost Društva 
ovom riziku ograničena je na iznos potraživanja od kupaca na dan bilansa. Potraživanja od kupaca sastoje se od 
velikog broja komitenata. 
 
Najznačajnija bruto potraživanja od kupaca predstavljena su u sledećoj tabeli: 
        U RSD 000 

         
 2012.  
Tehnogradnja doo Kruševac 203.476  
PZP Požarevac ad, Požarevac 63.217  
Kruševacput ad, Kruševac 62.473 
Putevi Užice ad, Užice 50.481 
PZP Zaječar ad, Zaječar 30.598 
Srbijaautoput doo, Beograd 39.290 
Ostali 601.826 
  
 1.051.361 
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34. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak) 
 
Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2012. godine prikaza je u tabeli koja sledi: 
 
 
         U RSD 000 
 Bruto 

izloženost  
Ispravka 
vrednosti  

Neto 
izloženost 

      

Nedospela potraživanja od kupaca 172.148  172.148 
Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca 192.236 (192.236) - 
Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca 686.977  686.977 
    
 1.051.361 (192.236) 859.125 
 
Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca 
 
Društvo na dan 31. decembra 2012. godine nije izvršilo obezvređenje potraživanja od kupaca za dospela 
potraživanja u iznosu od RSD 686.977 hiljada, jer je utvrdilo da nije došlo do promene u kreditnoj sposobnosti 
komitenata, da su potraživanja procenjena kao naplativa i da će potraživanja u navedenom iznosu biti naplaćena. 
 
Upravljanje obavezama prema dobavljačima 
 
Obaveze prema dobavljačima na dan 31.decembra 2012. godine iskazane su u iznosu od RSD 420.382 hiljada 
.Prosečno vreme izmirenja obaveza prema dobavljačima u toku 2012. godine iznosi  74 dana . 
 
Rizik likvidnosti 
 
Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu Društva koje je uspostavilo odgovarajući 
sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog finansiranja Društva kao i upravljanje 
likvidnošću. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim 
praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijskih 
sredstava i obaveza.  
          
                                                                                                                                                        U RSD 000 
   
 Knjigovodstvena    
 vrednost  Fer vrednost  

     
Finansijska sredstva     
Dugoročni finansijski plasmani 3.967  3.967   
Potraživanja po osnovu prodaje 859.125  859.125  
Potraživanja iz specifičnih 
poslova -   -   
Druga potraživanja 11.643  11.643  
Kratkoročni finansijski 
plasmani 40.859  40.859  
Gotovina i gotovinski 
ekvivalenti 7.798                  7.798                  
     
 923.392  923.392  
     
Finansijska obaveze     
Dugoročne obaveze 53.155  53.155  
Kratkoročne finansijske 
obaveze 88.267  88.267  
Obaveze prema dobavljačima 
bez primljenih avansa 742.043  742.043  
Obaveze iz specifičnih poslova -  -  
Druge obaveze 4.304  4.304  
     
 887.769  887.769  










