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Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2013 godinu i izveštaja o 

poslovanju uradjeno je u skladu sa Zakonom o računovodstvu   sl. Gl. RS 62-
13, Medjunarodnim računovodstvenim standardima MRS, sl. Gl. RS 77/10 
95/10 , Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za 
privredna društva  sl.  Gl. RS 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, i 118/12 
Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladjenja 
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem sl. Gl. RS 106/06, Pravilnikom 
o Kontnom  okviru I sadržini računa  sl. Gl. RS 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 
3/11, 101/12  Zakonom o privrednim društvima  sl. Gl. RS 36/11,  99/11  te 
Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o porezu na dobit, Zakona o 
porezu na dohodak gradjana I ostalih  Zakona koji regulišu poslovanje 
pravnih lica , kao I Zakona o tržištu  kapitala sl. Gl. RS  31/2011  a koji 
reguliše  iskazivanje promene   stanja kapitala I strukturu vlasništva 

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja obaveza pravnog lica je da utvrdi 
sprovede sve poslovne promene pod 31.XII 2013. izvrši popis imovine, obaveza i 
kapitala utvrdi razlike i izvrši potrebna knjiženja., što je i uradjeno. 

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 
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3. 1zjavu lica odgovornih za sastavljanje godisnjih izvestaja  
 

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 2013 je 214 

Broj akcionara je 469 na dan 31.12.2013. 

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 2013 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 
 
 



 -6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -7 - 

 
 
Problematika koja je postojala u prethodnim godinama bila je aktuelna i u 

2013. godini, s obzirom da je svetska ekonomska kriza dobila na intenzitetu i 
prouzrokovala globalnu nestabilnost, smanjen obim kako proizvodnje tako i 
potrebe za uslugama. 

 
U oblasti prevoza putnika i dalje je prisutno ogromno učešće sive 

ekonomije i nelojalne konkurencije, tako da svi subjekti koji se legalno bave 
prevozom putnika u drumskom saobraćaju posluju u totalno netržišnom ambijentu.  

 
U sivoj zoni se nalaze fizička lica koja nelegalno obaljaju prevoz putnika i 

nikome ne plaćaju ništa, kao i pravna lica koja su registrovala linije za obavljanje 
delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, ali na značajan iznos utajenog 
prihoda ne plaćaju PDV i zapošljavaju radnike na „crno“ za koje ne plaćaju poreze 
i doprinose na zarade. Radeći na ovakav način ova lica stiču ogromnu prednost na 
tržištu i predstavljaju nelojalnu konkurenciju  legalnim prevoznicima.  

 
Nelojalnu konkurenciju  javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju 

pretstavlja i prevoz putnika železnicom. Trenutne cene putničkih karata u 
Železnicama Srbije nisu tržišno kreirane, već su (uz subvenciju Vlade) nerealno 
niske. 

 
            Krajem 2012. god. održan  je sastanak predstavnika Asociacije za prevoz 
putnika u drumskom saobraćaju  sa Ministrom saobraćaja, na kom je dogovoreno 
da se, koordiniranom akcijom svih nadležnih državnih organa, nagomilani 
problemi u prvoj fazi značajno umanje, a onda i uz direktno učešće Vlade Srbije 
potpuno neutrališu. Nažalost, ovaj dogovor sa ministrom u 2013.godini nije 
realizovan. 
 

Mi smo se u 2013.godini  trudili da, i pored  svih pomenutih problema koji 
se gomilaju dugi niz godina,  kvalitet naših usluga podignemo na što viši nivo, da 
kontrolišemo i svedemo na najmanju moguću meru troškove na koje smo 
objektivno mogli da utičemo i da uspešnim voñenjem poslovne politike od strane 
Odbora Direktora omogućimo očuvanje likvidnosti i ostvarenje pozitivnog 
rezultata na kraju poslovne godine u iznosu od  4 241 985,25 dinara bruto dobiti. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 UVOD  
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STRUKTURA AKCIONARA 

Saobraćajno turističko i uslužno preduzeće " Vršac " osnovano je 
15.10.1975 godine. Upisano je kod Agencije za privredne registre  kao javno 
akcionarsko društvo. Sedište društva je u Vršcu ul.Stepe Stepanovića 9. Osnovna 
delatnost je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika – šifra delatnosti 4931. 
Društvo obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom. Društvo je obrazovalo i 
dva ogranka i to: Ogranak Turist biroa i ogranak Tehničke kontrole čije sedište je 
na adresi društva. 

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

Akcionari sa najvećim brojem akcija su: 
Prvih 10 akcionara sa učešćem u u kupnoj emisiji akcija STUP Vršac AD 

RB Akcionar Broj 
Akcija  

Procentualno 
Učešće  

  1 Ekopolje doo 3.384 9,33%  od ukupne emisije 
  2 Proinvestments 3.150 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 401 1,11%   od ukupne emisije 
10 Stojanović Ljiljana 194 0,53%   od ukupne emisije 

 

               Procentualno učešće akcionara u ukupnoj emisiji  akcija STUP Vršac AD 
 

Ostali. 24.046. 66,26%

Intercity Broker Ad. 528. 
1,46%

Goldcrest Enterprises 
Limited. 610. 1,68%

Alvarton Trading Limited. 
630. 1,74%

Solarevi ć Milomir. 895. 
2,47%

Promist Doo. 1.120. 
3,09%

Jugoprevoz ad. 401. 
1,11%

Stojanovi ć Ljiljana. 194. 
0,53%

Džudovi ć Mirko. 1.330. 
3,67%

Proinvestments. 3.150. 
8,68%

Ekopolje doo. 3.384. 
9,33%

 

 

 
 
 
 

 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 odlušivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici koji su 
vlasnici ili zastupaju po punomoćju druge akcionare. 
           Odbor direktora ima 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. 
 
ORGANIZACIONA STRUKTURA STUP-A " VRŠAC " AD VRŠAC  

SEKTOR  
FINANSIJA 

 

SEKTOR 
SAOBRAĆAJA 

 

SEKTOR  
KOMERCIJALE 

 

SEKTOR  
OPŠTIH POSLOVA 

 

OPERATVA 
SAOBRAĆAJA 

 

TURIST  
BIRO 

 

AUTOBUSKA  
STANICA  

 

MAMAGACINSKA  
SLUŽBA 

 

 
NABAVKA 

 

TEHTNIĆKI 
PREGLED 

 

KONT. TELO ZA 
BAŽD.TAHOGRAFA 

 

ODRŽAVNJE  I  
REMONT VOZILA 

 

TEHNIČKI 
SEKTOR 

 

GENERALNI DIREKTOR 

IZDAVANJE  
 GORIVA  

 

ODBOR DIREKTORA 

SKUPŠTINA 

 
KNJIGOVODSTVO 

 

 
LIKVIDATURA 

 

 
BLAGAJNA 

 

SLUŽBA ZA RAD 
  I RADNE ODNOSE 

 

ZAŠTITA 
NA RADU 

 

PORTIRSKA 
SLUŽBA 
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RAD SKUPŠTINE I ODBORA DIREKTORA 
 

U toku 2013. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara i 8  
sednica Odbora direktora od čega su 4 bile pisane sednice. 

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 20.06.2013. 
godine doneta je odluka o usvajanju zapisnika i verifikovanju odluka Skupštine 
akcionara od 29.06.2012. godine, doneta je odluka o usvajanju finansijskog 
izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa ostvarenom bruto dobiti od 
7.036.765,14 dinara i neto dobiti od 6.113.545,14 dinara, doneta je odluka o isplati 
iznosa od 6.096.384,00 dinara za isplatu dividende akcionarima, doneta je odluka 
da iznos dobiti od 1.034.418,93 ostaje kao nerasporeñena dobit, doneta je odluka o 
davanju ovlašćenja Prokin Milanu za zastupanje STUP-a pred svim sudovima u 
Republici Srbiji, doneta je odluka o izboru revizora koji će vršiti reviziju 
poslovanja STUP-a "VRŠAC"AD za poslovnu 2013. godinu, doneta je odluka o 
izmeni i dopuni člana 86 Statuta. 

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

1. Doneta je odluka o kupovini dva nova autobusa Mercedes Benz – Intouro, 
2. Doneta je odluka o usvajanju  izveštaja o godišnjem popisu za 2012. godinu 
3. Usvojen je plan poslovanja za 2013. godinu, 
4. Doneta je odluka o davanju  ovlašćenja generalnom direktoru da sa bankom 

Intesa potpiše ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 350.000,00 EURA, 
5. Doneta je odluka o kupovini novog putničkog automobila Škoda Superb 2,0 

TDI CR, 
6. Rashodovano je putničko vozilo Opel Vectra CDX 1,7 TD, 
7. Donete su odluke o pomoći za lečenje, 
8. Doneta je odluka o danu sazivanja redovne godišnje Skupštine sa predlogom 

dnevnog reda i predlogom odluka koje će doneti Skupština, 
9. Doneta je odluka o utvrñivanju dana akcionara, 
10.  Doneta je odluka o visini regresa za korišćenje godišnjeg odmora, o visini 

jubilarnih nagrada u 2013. godini, o isplati poklona u novcu za Novu godinu 
i Božić, 

11.  Doneta je odluka o danu isplate dividende 
12.  Doneta je odluka o visini budžeta stipendija za školsu 2013/2014, 
13.  Doneta je odluka o povećanju cene usluga prevoza putnika u unutrašnjem 

saobraćaju, 
14.  Doneta je odluka o godišnjem popisu imovine i obaveza za 2013. godinu, 
15.  Zsvojen je program poslovanja za 2014. godinu 
16.  Dponete su odluke o rashodovanju 3 autobusa marke SANOS, 
17.  Usvojen je cenovnik usluga remontno – servisne radionice, 
18.  Usvojena je neopoziva ostavka Dragana Mihajlovića na mesto neizvršnog i 

nezavisnog direktora. 
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Komercijalno-tehnički sektor ima u svom sastavu servisnu radionicu, 
kontrolno telo za tahografe, tehnički pregled i nabavku sa magacinom zaliha. U 
saradnji sa sektorom saobraćaja organizuje se servisno održavanje i popravke svih 
vozila STUP-a Vršac, sa naglaskom na pouzdanost vozila, bezbednost u saobraćaju 
i efikasnost u obavljanju posla kako bi autobusi bili što pre osposobljeni za 
upotrebu. U tom delu je značajan rad sektora nabavke koja obezbedjuje rezervne 
delove i materijal u trenutku kada je potreban. I pored uspeha u tome da se 
održavanje relativno starog voznog parka obavlja kvalitetno,  neophodno je  
kontinuirano obnavljati vozni park kupovinom novijih autobusa. Nakon kupovine 
2 nova autobusa Mercedes Intouro i rashodom 3 stara Sanosa, posle dužeg 
vremena je smanjena prosečna starost voznog parka u odnosu na prethodnu 
godinu. 

 
 Nakon usvojenog plana o razvoju servisa za usluge trećim licima, potrebno je 

izvršiti reorganizaciju kako bi se postigla bolja efikasnost u radu i time omogućilo 
dodatno vreme za pružanje usluga.  To je moguće samo boljim planiranjem 
isključenja autobusa za održavanje, kako bi se omogućilo ravnomernije korišćenje 
radne snage u radionici. U svakom slučaju, mora se uraditi sve što je potrebno 
kako bi se ostvario dodatan  prihod akcionarskom društvu. 

 
U 2013 godini su uradjeni  gradjevinski radovi  na prilogodjavanju objekta 

Tehničkog pregleda novom pravilniku o tehničkom pregledu, čije se usvajanje 
očekuje uskoro. Na objektu je izvršeno podizanje visine ,  spuštanje nivoa i novo 
betoniranje poda, remont kanala, izgradnja prostorije za poslove osiguranja,  
stavljanje pločica, montiranje prednjih pokretnih vrata, epoksidni premaz za 
podlogu, farbarski radovi itd. Nakon ovih radova dobili smo dozvolu za vršenje 
tehničkog pregleda za sva vozila, bez ograničenja u visini. 

 
U 2013 godini su nastavljeni radovi na renoviranju velike hale radionice. 

Uradjena je gradjevinska sanacija još 2 mehaničarska kanala koji su bili urušeni i 
nebezbedni, sredjena su pojedina radna odeljenja, popravljeni su i ofarbani 
unutrašnji zidovi radionice itd.   

 

 

 

 
 
 
 

ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I  
POSLOVANJA KOMERCIJALNO- 
TEHNI ČKOG SEKTORA 
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U 2013 . 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 2013. 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 ).  
 
− Deratizaciju objekata izvršio je „ Agrozavod„  d.o.o Vršac. 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 

U toku 2013. 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 i ciljani oftamološki pregledi 
-     Ispitivanje štetnih gasova iz kotlarnice u spoljnu sredinu 
− Ispitivanje – pregled gromobranskih i električnih instalacija 
− Pregled i ispitivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu u trafo stanici TS – 

20/0.4. 
− Procena rizika za rad ( računarska oprema sa ekranom)- Dopuna Akta o proceni 

rizika 
− Godišnji remont trafo stanice i kotlarnice. 
− Nabavka: 

a) sredstava za održanje higijene, 
b) ličnih zaštitnih sredstava, obuće i odeće 
c) lekova za priručne apoteke, naočare rukavice 

− Sprovoñenje mera predviñenih Zakonom o zabrani pušenja. 

 
 
 
 

 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE  NA RADU 
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− Održavanje – popravke na električnim instalacijama i grañevinskim objektima 
(pored ostalog i zamena oluka na zgradi radionice) 

 
ZAŠTITA OD POŽARA 
 
U toku 2013 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 koji zasnivaju radni odnos. 
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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 2013. годину одобрени су од стране 

руководства Друштва дана 4. фебруара 2014. 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 (Службени гласник РС, бр. 62/2013), 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 важећих рачуноводствених прописа, 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 2013. 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 2013. 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. 

 

 
 
 
 

 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE 
 IZVEŠTAJE ZA 2013. GODINU 
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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, 118/2012 и 3/2014). 
 

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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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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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ   
ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
 
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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3 ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
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 15% 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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3.     ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 

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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3.     ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 

 
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. 
 

 
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. 

 
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. 
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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 
грађевинск
и објекти 

 Аутобуси и 
пратећа 
опрема 

  
 

Укупно 

      
Набавна вредност      
1. јануар 2012. године  103.339   413.655   516.994 
Набавкe у тoку гoдинe  -   30.786   30.786 
Отуђења и расходовања  -  (8.020) (8.020)
31. децембар 2012. године  103.339   436.421   539.760 
      
1. јануар 2013. године  103.339   436.421   539.760 
Набавкe у тoку гoдинe 1.985   40.525   42.510 
31. децембар 2013. године  105.324   476.946   582.270 
      
Исправка врeднoсти       
1. јануар 2012. године  51.883   294.692   346.575 
Амoртизација  6.576   36.589   43.165 
Преноси  -  (8.020) (8.020)
31. децембар 2012. године  58.459   323.261   381.720 
      
1. јануар 2013. године  58.459   323.261   381.720 
Амoртизација  4.472   32.733   37.205 
31. децембар 2013. године  62.931   355.994   418.925 
      
Садашња врeднoст       
31. децембар 2013. године   42.393   120.952   163.345 
31. децембар 2012. године  44.880   113.160   158.040 

 
Као средство обезбеђења за враћање дугорочних кредита Друштво  је дало у 
хипотеку више некретнина чија садашња вредност на дан 31. децембра 2013. 
године износи 32.889 хиљада РСД (2012. године – 34.065 хиљада РСД). 
 
 

6. ЗАЛИХЕ 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 
Резервни делови  11.863  13.113 
Материјал  5.810  6.248 
Дати аванси  874  1.211 
Алат и инвентар  69  82 
Роба  14  27 
     
  18.630  20.681 
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7. ПОТРАЖИВАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Потраживања од купаца у земљи  13.567  15.440 
Потраживања из специфичних послова  1.735  219 
Остала потраживања  1.731  2.864 
     
  17.033  18.523 
 

 

8. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Девизни рачуни  15.648  13.435 
Текући рачуни  12.177  12.960 
Благајна  594  1.079 
Остала новчана средства  288  260 
     
  28.707  27.734 
 

 

9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Потраживања по основу ПДВ-а  2.917  3.334 
Унапред плаћени трошкови  2.784  2.569 
Остала активна временска 
разграничења  1.047  1.815 

     
  6.748  7.718 
 

 

10. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 
 

Одложена пореска средства на дан 31. децембра 2013. године у износу од 
4.530 хиљада РСД (2012. 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. 
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11. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2013. године у 
износу од 163.330 хиљада РСД (2012. године – 163.330 хиљада РСД) чини 36.288 
обичних акција (2012. 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: 

 

 2013.  2012. 
 Број 

акција 
 % 
учешћа 

 Број 
акција 

 % 
учешћа 

        
Физичка лица 26.103  71,93%  26.159  72,09% 
Еко поље д.о.о. Београд 3.384  9,33%  3.384  9,33% 
Проинвестментс а.д. 
Београд 

3.150  
8,68% 

 3.150  
8,68% 

Остала правна лица 3.651  10,06%  3.595  9,90% 
        

 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. 
 

 

12. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 

Дугорочни кредити у земљи  45.504  24.601 
Текућа доспећа дугорочних кредита  (16.854)  (9.840) 
     
  28.650  14.761 
 

Обавезе Друштва по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2013. 
године  у износу од 45.504 хиљадe РСД (2012. године – 24.601 хиљаду РСД) 
највећим делом се односе на средства одобрена за куповину нових аутобуса. 

 
Каматне стопе на одобрена средства на дан биланса стања износи 3М 

ЕУРИБОР+4,5% годишње (2012. године -  3М ЕУРИБОР+4,5% годишње).  
 
Целокупан износ обавеза по основу дугорочних кредита деномиран је у 

ЕУР. 
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12. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (НАСТАВАК) 
 

 

Структура доспећа обавеза по дугорочним кредитима на дан 31. децембра 
2013. и 2012. године дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
До 1 године  16.854  9.840 
Од 1 до 2 године  11.894  9.840 
Од 2 до 5 година  16.756  4.921 
     
  45.504  24.601 
 

 

13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Обавезе према добављачима у земљи  25.504  26.922 
Примљени аванси  1.452  2.134 
Остале обавезе из пословања  326  818 
      

  27.282  29.874 
 

 

14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Приходи од продаје робе:     
   - у земљи  1.208  1.714 
Приходи од продаје услуга:     
   - у земљи  434.576  469.843 
   - у иностранству  35.530  45.575 
     
  471.314  517.132 

 

 

15. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Приходи од премија и субвенција  3.557  372 
Приходи од закупнина  1.486  938 
     
  5.043  1.310 
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16. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Трошкови горива и енергије  164.654  179.492 
Трошкови материјала за израду  34.175  40.642 
Трошкови режијског материјала  1.394  1.527 
     
  200.223  221.661 

 
 

17. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Трошкови бруто зарада   128.032  133.162 
Трошкови доприноса на зараде      
   на терет послодавца  24.449  25.443 
Трошкови накнада за превоз радника  10.640  9.703 
Дневнице за службена путовања  5.465  5.988 
Трошкови отпремнина  2.042  3.402 
Остали лични расходи  5.901  5.661 
     
  176.529  183.359  

 
 

18. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Трошкови услуга перонизације и 
продаје карата  23.127  23.250 
Трошкови услуга одржавања  9.129  9.442 
Трошкови превоза у иностранству  8.331  10.290 
Трошкови премије осигурања  5.034  5.416 
Трошкови пореза и доприноса  2.441  2.392 
Трошкови такси и судски трошкови  1.134  1.172 
Трошкови платног промета  1.020  1.213 
Трошкови комуналних услуга  867  813 
Трошкови чланарина  631  642 
Трошкови транспортних услуга  604  700 
Трошкови репрезентације  541  601 
Трошкови рекламе и пропаганде  506  418 
Остали пословни расходи  2.893  6.874 
     
  56.258  63.223 
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19. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 
Расходи камата  1.923  1.256 
Расходи по основу ефеката валутне 
клаузуле  1.209  1.420 
Негативне курсне разлике  611  133 
     
  3.743  2.809 
 

 
20. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 
Компоненте пореза на добитак 
 

Порез на добитак исказан у 2013. години у износ од 799 хиљада РСД (2012. 
године – 923 хиљаде РСД) у целости се односи на текући порески расход.  
 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Добитак пре опорезивања  4.242  7.037 
Корекција за сталне разлике  312   458  
Корекција за привремене разлике:     
   - рачуноводствена и пореска 
амортизација  3.395   10.969  
       
Пореска основица  7.949   18.464  
     
Обрачунати порез - 15% (2012. године - 
10%)  1.192   1.846  
Умањења по основу пореских кредита  (393)  (923) 
     
Текући порески расход  799   923 
 
Неискоришћени порески кредити 
 

Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду  
искоришћени приказани су као што следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 

од једне до пет година  31.006  27.425 
од пет до десет година  24.262  22.864 
     
  55.268  50.289 
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21. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

Друштво израчунава основну зараду по акцији као однос нето добитка 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 

 2013.  2012. 
 
Нето добитак текуће године 3.443  6.114 
    
Пондерисани број обичних акција 36.288  36.288 
 
 

22. 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 
  2013.  2012. 

 
Превоз путника  434.576  469.843 
Туристичка агенција  35.530  45.575 
Остали приходи  1.208  1.714 
     
  471.314   517.132 
 
 

23. 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. 
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23. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
(НАСТАВАК) 
 

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 
 2013.  2012.  2013.  2012. 
        
ЕУР 182  680  45.605  29.134 
СЕК 15.466  12.800  -  - 
        
 15.648   13.480  45.605  29.134 

 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним 

валутама евидентно је да је Друштво осетљиво на промене девизног курса ЕУР и 
СЕК.  

У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и 
депресијацију РСД за 10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости 
од 10% представља процену руководства Друштва у погледу могућих промена 
курса РСД у односу на ЕУР, односно СЕК. 

 
у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 
 +10%  -10%  +10%  -10% 
        
ЕУР (4.542)  4.542  (2.845)  2.845 
СЕК 1.547  (1.547)  1.280  (1.280) 
        
 (2.995)  2.995  (1.565)  1.565 
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23.     УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
(НАСТАВАК) 

 
Тржишни ризик (наставак) 

 
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 2013. и 2012. 

године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Финансијска средства    
Некаматоносна 41.276  49.480 
Каматоносна (варијабилна каматна стопа)  7.000  - 
    
 48.276  49.480 
 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 25.830  37.409 
Каматоносна (варијабилна каматна стопа) 45.504  29.134 
    
 71.334  66.543 
 

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну 
годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2012. 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. 

 
у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 
 +1%  -1%  +1%  -1% 
        
Финансијска средства 70              (70)  -  - 

Финансијске обавезе 
            

(455) 
             455        

(291) 
              

291  
            

 
            

(385)  
             

385  
             

(291)  
             

291  
 

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.    
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23. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
(НАСТАВАК) 

 
Кредитни ризик (наставак) 
 

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.  

 
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 

 
2013. година        
Дугорочни кредити 16.854 

 11.894  16.756  
        

45.504 
Обавезе из пословања 25.830 

 
- 

 
- 

 
        

25.830 
            
         

42.684  
        

11.894  
         

16.756  
        

71.334 
 
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 
 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на 
основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
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24. 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. 

 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2013. и 2012. године су били 

следећи: 
 

у хиљадама РСД 
 2013.  2012. 

 
Укупна задуженост 45.504  29.134 
Готовина и готовински еквиваленти 28.707  27.734 
    
Нето задуженост 16.797  1.400 
Капитал 169.007  171.660 
    
Укупан капитал 185.804  173.060 
    
Показатељ задужености 9,04%  0,81% 
 
 

25. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

На дан 31. децембра 2013. и 2012. 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. 
 

 
26. 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.   
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27. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са 
стањем на дан 31. октобра 2013. и 2012. године. У поступку усаглашавања са 
пословним партнерима, нису утврђена материјално значајна неусаглашена 
потраживања и обавезе. 

 
 

28. 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: 

 
 2013.  2012. 
    
ЕУР 114,6421  113,7183 
СЕК 12,9403  13,2203 
 
 
 
  Вршац, 4. фебруар 2014. године 
 
 
 

Љиљана Стојановић 
Генерални директор 

Љиљана Калањ 
Финансијски директор 
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Postupajuću prema Zakonu o računovodstvu, MRS i Pravilnika o kontnom 

okviru Privredno društvo je uradilo sve potrebne poslovne promene pod 
31.12.2013. 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 31.12.2013. 
godine. 

 
Na taj način daje se sledeći prikaz rezultata poslovanja za 2013. godinu sa 

uporednim podatkom za 2012. godinu. 
 

OPIS 2013 2012 
 

Prihodi  478.233.517,28 521.603.158,89                     
201- poslovni prihodi                   476.356.358,67 518.442.183,41                      
215-finansijski prihodi          591.951,83 1.068.248,93                             
217-ostali prihodi                             1.285.206,78 2.092.726,55                           

 

Rashodi 473.991.532,03 514.566.393,75 
207- poslovni rashodi                    470.229.579,11 511.423.589,88                      
216-finansijski rashodi                      3.742.642,87 2.808.740,44                          
218-ostali rashodi                                 19.310,05 334.063,43                             

 
Na osnovu datih podataka prihodi su veći od rashoda za 4.241.985,25 

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 2013 2012 
 

Dobit pre oporezivanja 4.241.985,25 7.036.765,14 
Porez 798.918,00 923.220,00 
Neto dobitak 3.443.067,25 6.113.545,14 
Zarada po akciji 95 168 

            Neto dobitak od 3.443.067,25 dinara ostaje za rasporeñivanje. 
Prema odredbama našeg osnivačkog akta, a u okviru svojih nadležnosti 

potrebno je da se donesu odluke: 

 
 
 
 

 ZAKLJU ČAK FINANSIJSKIH 
 IZVEŠTAJA  
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Odbor direktora 
 

− Da razmotri i usvoji godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. 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 2013. 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 2013. godinu i neto 

dobit za 2013. godinu i prethodnih godina. 
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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 2013. 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. 
 

 

 
 
 
 

 IZVEŠTAJ REVIZORA 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК) 

 
 
Скупштини акционара привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац 
(наставак) 
 
Основа за мишљење са резервом 
 

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 2013. годину. 
 

Мишљење са резервом 
 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведеног у Основи за 
мишљење са резервом, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан 
31. децембра 2013. 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 11 уз финансијске извештаје, основни 
капитал Друштва који на дан 31. децембра 2013. 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. 
 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 
Годишњи извештај о пословању за 2013. годину, састављен од стране 

Друштва на основу захтева датих у члану 29 Закона о рачуноводству и члану 50 
Закона о тржишту капитала, усклађен је са финансијским извештајима Друштва за 
пословну 2013. годину.  
 
 
Београд, 16. април 2014. године 
 
 

                                                                                                                          Љиља Орешчанин 
Овлашћени ревизор 
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