






































































































































ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА АД „ДРАГАН МАРКОВИЋ“ 
ОБРЕНОВАЦ 

1. Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито 
финансијско стање у коме се оно налази, као и подаци важни за процену стања 
имовине друштва: 

1.1.Приказ развоја пословања друштва:  
 
Натурални показатељима производње у периоду пре 2002. и после 2004.год., предузеће 
може бити релативно задовољно, док су финансијски показатељи знатно испод 
производних, тако да последњих 20 година предузеће послује на граници 
рентабилности. 
Од 2002.год. до 2004.год. остварен је кумулативни губитак од 789 милиона динара што 
се након 2004.год. знатно променило, то се из приложене табеле може и закључити. 

 

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ 2003. – 2014. ГОД. У 000. ДИН. 

 

ВРСТА ПРОИЗВОДА ГОДИНА  

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Млеко 21.031 9.277 17.218 34.297 33.304 62.347 64.066 78.820 111.677 80.623 90.085 89.462 

Јабуке 4.426 967 11.729 20.654 12.916 11.754 16.157 37.352 24.526 28.814 33.810 12.710 

Хлеб и пециво 2.955 0 21.967 27.948 27.736 31.634 29.368 27.885 48.970 36.827 18.705 23.324 
Товне свиње 69.228 30.317 54.248 174.373 202.728 274.080 284.108 298.931 309.120 342.535 359.804 666.675 
Концентр. 66.098 36.532 71.059 173.752 227.020 319.446 214.177 254.290 558.346 554.728 576.860 348.672 
Кланични 
производи 

0 7.256 12.084 18.548 14.461 25.966 50.717 32.950 57.947 52.808 55.091 41.672 

УКУПНО: 163.738 84.349 188.305 449.572 518.165 725.227 658.593 730.228 1.110.586 1.096.335 1.134.355 1.182.515 

 

Акционарско друштво је у 2014. години пословало у складу са усвојеним пословним 
плановима. 

1.2.Финансијско стање у којем се друштво налази: 

Акционарско друштво је у 2014. години исказало укупан губитак у износу од 489.592 
хиљада динара. Док је из редовног пословања остварило добит од 138.160 хиљада динара. 

У последњих 9 година Друштво је остваривало позитивне резултате пословања.  

 

 



И поред штете од поплава у износу од 343.294.544,66 динара, Друштво је и ове године 
остваривало позитиван резултат из пословања, али због ванредних трошкова, пре свега из 
ранијег периода Друштво је исказало у укупном пословању губитак. 

Ванредни трошкови и расходи састоје се из следећег: 

- Директни трошкови од поплава 343 милиона динара 
- Камате 374 милиона динара 
- Курсне разлике 15 милиона динара 
- Укупно 732 милиона динара 

Високи износи камата и курсних разлика су резултат промене Закона о приватизацији. По 
старом Закону о приватизацији Друштво је у изради Програма реструктурирања 
потписало Записнике о условном отпусту дуга у вредности од 504.652.995,80 динара и то 
са државним повериоцима, који су били дужни да отпусте дуг, износ од 277.221.119,33 
динара и са комерцијалним повериоцима који нису били дужни да отпусте дуг, већ су 
добровољно прихватили износ од 227.431.876,47 динара.  

У међувремену је затворен део обавеза према овим повериоцима тако да је дуг у отпусту 
на дан 01.01.2014. године износио 457 милиона динара. 

Износ од 457 милиона водио се у билансу као ставка обавеза без икаквих промена везано 
за камате и курсне разлике од 31.12.2004. године, јер је стари Закон дефинисао да ће се тај 
износ исплатити из продајне цене предузећа у износима који ће се формирати у 
зависности од висине продајне цене.  

Нови Закон о приватизацији не познаје условни отпуст дугова већ је као меру 
релаксирања пословања предузећа увео условни отпис дугова државних повериоца. 

Израдом структуре државних повериоца који су по Закону дужни да изврше отпис дугова, 
а по налогу Агенције за приватизацију, утврђено је да ће укупан отпис дугова државних 
повериоца ако се предузеће прода бити у динара: 

 Главни дуг   880.038.000 

 Камате   315.936.000 

 Курсне разлике  14.834.000 

 Укупно  1.210.808.000 

Овако високе камате и курсне разлике резултат су обрачуна камата на све обавезе које су 
биле предмет условног отпуста дуга пре 31.12.2014. године, пре свега државних 
повериоца. Са комерцијалним повериоцима у већини случајева сачињени су нови ИОС-и 
без камата, односно камате и курсне разлике су нам отписане. У структури дугова према 



државним повериоцима има обавеза и из 1996. и 1997. године, а све обавезе су пре 2004. 
године. 

На све ове обавезе су приписиване камате, а где је било предвиђено уговором обрачунате 
су и курсне разлике, како би се у случају продаје Друштва извршио и отпис камата и 
курсних разлика, што је резултирало врло високим њиховим износима. 

Све ово је код билансирања у 2014. години утицало на резултате укупног пословања. 

Да на крају закључимо: 

- Предузеће је и у 2014. години остварило позитиван резултат из пословања и поред 
високих штета од поплава. То показује да је предузеће уређено, пословно жилаво и 
да у нормалним условима може остваривати просечну добит од 3 милиона евра. 

- Због приписа камата и курсних разлика из ранијег периода  у износу од 389 
милиона динара у укупном пословању као и због поплава предузеће је исказало 
губитак од 489 милиона динара. Као резултат тога дошло је до смањења висине 
укупног капитала са 1.490 милиона динара на 1.001 милиона динара. 

- Када се предузеће прода створиће се предуслов за отпис дугова државних 
повериоца и тиме ће се повећати капитал на 2.212 милиона динара (садашња 
вредност плус отпис).  

- Истовремено ће нестати и сви негативни утицаји обрачуна камата и курсних 
разлика из ранијег периода на пословни резултат, који ће након продаје бити 
изузетно повољан. 
 

1.3.Подаци о релевантним подацима за процену стања имовине друштва: 

На дан 31.12.2014.год. обртна имовина је мања од краткорочних обавеза за 1.245.021 
динара. 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 

ПОКАЗА- 
ТЕЉИ 

                                                                                                               ГОДИНА                                                    у 000. 000  
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Вредност 
имовине 

1.392 1.426 1.448 1.393 1.339 1.292 1308 1.372 1.940 1.999 2.003 3.276 2.564 

Вредност 
капитала 

1.425 1.496 717 768 448 452 455 461 909 912 919 1.553 1.001 

Ук. приход 668 282 145 496 695 877 1.123 1.130 1.227 1.635 1.776 1.877 1.536 
Ук. расход 977 478 406 496 694 874 1.121 1.027 1.221 1.633 1.769 1.719 2.026 
Добит 0 0 0 0,33 1,76 2,96 2,35 5,69 6.407 2,49 7,09 12.02 0,00 
Губитак 309 198 261 0 0 0 0 0 / 0 0 0 489 
Прос. број 
запослених 

800 628 582 311 331 314 309 292 280 274 260 251 165 

Прос. мес.   
зарада,дин. 

9.275 8.496 8.793 9.332 13.887 18.514 20.968 22.108 26.020 27.840 35.482 38.770 43.152 



 

2. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним 
политикама друштва, као и главни ризици и претње којима је пословање 
друштва изложено. 

2.1.Опис очекивано развоја друштвау наредном периоду: 

Планови акционарског друштва за 2015.год. усмерени су ка томе да се припреми 
власничка трансформација друштва.  

Дана 27.01.2015. године Влада Републике Србије донела је Закључак 05 бр. 023-
14982/2014-1 којим је одређено да ће се поступак приватизације субјекта 
приватизације АД „Драган Марковић“ Обреновац спровести моделом продаје капитала 
и методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и да су државни 
повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. 
године. У законском року Друштво је доставило Агенцији за приватизацију 
приватизациону документацију. Очекује се објављивање огласа за прикупљање понуда 
са јавним надметањем. 

Сви напори у Друштву усмерени су на отклањање последица од поплава 

2.2.   Опис промена у пословним политикама друштва: 
 
У 2014.год. није било промена у пословној политици друшта осим оне да је планирано 
да се друштво организационо и власнички трансформише 

2.3.Опис главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено: 

Екстремно неповољни климатски услови са свим утицајима елементарних  непогода    
(рани и  позни мразеви, пополаве, суше). 

Друштво је претрпело велику штету од поплава у мају 2014. године. 

Укупна штета која је евидентирана Записником комисије ГО Обреновац износила је 
343.294.544,66 динара. 

Тренутно је забарено 1050 ха што значајно успорава сетву. Од 1700 ха посејано је око 
500 ха пролећне сетве 

Диспаритети цена пољопривредних производа и производних инпута на штету 
примарне производње, посебно изражена у производњи и свежег млека, живе стоке, 
житарица и др. 

 



3. Сви важнији пословни догађаји који су наступили након протока пословне 
године за коју се извештај припрема: 

Обезбеђени су сви инпути за пролећну сетву, стање озимих усева који су посејани на 
1015 ха је добро, осим оаза које су под водом у површини од око 50 ха. 

4. Сви значајни послови са повезаним лицима: 

Са АД “Драган Марковић“ је повезано лице ветеринарска служба “Екстер-вет“ ДОО 
Обреновац и у сталном су пословном односу. „Екстер-вет“ пружа услуге из области 
ветеринарства на све три фарме, истовремено контролише рад кланице. 

5. Активности друштва на пољу истраживања и развоја: 

У 2014.год. настављене су активноси на увођењу HACCP у Кланици и Пекари. 

Остале активности су ограничене због великих штета од поплава.  

Предузете су све мере у циљу отклањања последица и то: 

- Рекултивација земљишта – узроковано је поплављено земљиште и извршене су 
потребне анализе у Институту за земљиште, у складу са препорукама спроведене 
су потребне мере. 

- Појачано ђубрење минералним ђубривима, ради побољшања бонитета земљишта. 
- Због тотално нарушеног биланса сточне хране пословна политика усмерена је на 

промену структуре оброка, изналажење најприступачнијих начина обезбеђења 
компонената за концентрована хранива пре свега кукуруза, сачми и минерално 
витаминских компоненти. 

 
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
Финансијски извештај привредног Друштва за период од 01.01.2014.год. до 
31.12.2014.год, усвојен је од стране Надзорног одбора и у законсом року достављен 
Агенцији за привредне регистре. Годишњи извештај привредног Друштва у моменту 
објављивања још није усвојен од Скупштине акцинара. Привредно Друштво ће у 
целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Годишњег 
извештаја. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
 
Према нашем најбољем сазнању финансијски извештај је састављен уз применну 
одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и 
објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима 
и губицима, токовима готовине и промена на капиталу јавног друштва. 
 
 
 
 
 

                                                                                            ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
                                                                                             др Драган Миливојчевић 
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