
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2016.ГОДИНУ

у Крушевцу, априлa 2017.



У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (''Службени гласник
РС'' број 31/2011), чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања
годишњих и кварталних извештаја јавних друштава (''Службени гласник РС''  број
14/2012 и 5/2015) и чланом 29. Закона о рачуноводству (''Службени гласник РС''
број 62/2013), ''Југопревоз Крушевац'' а.д. из Крушевца, МБ: 07292660 објављује

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.ГОДИНУ

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ
(Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о 
токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз 
финансијске извештаје)

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ 

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА * (Напомена)

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА * (Напомена)



1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА   2016  .ГОДИНУ



Период извештавања:                                    од 01.01.2016. до 31.12.2016.

      -Годишњифинансијски извештај за привредна друштва ГФИ ПД

Пословно име: 'JUGOPREVOZ KRUŠEVAC''AD 

Матични број (МБ): 07292660

Поштански број и место: 37000 KRUŠEVAC

Улица и број: JUG BOGDANOVA 45

Адреса е-поште: adjugoprevozks@gmail.com

Интернет адреса: www.jugoprevozks.rs

Консолидовани/Појединачни: Pojedinačni

Усвојен (да/не): ne

Седиште: МБ:

Особа за контакт: Gordana Savić
(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 037/421-555 Факс: 037/429-993

Адреса е-поште: adjugoprevozks@gmail.com

Презиме и име: Cvetković Života

(особа овлашћена за заступање)

Документација за објаву ( у ПДФ формату, као један документ):

2. Извештај ревизора у целини,

3. Извештај о пословању,

4. Изјава лица одговорних за састављање извештаја,

5. Одлука надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја,

6. Одлука о расподели добити или покрићу губитака.

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

М.П. (потпис особе овлашћене за заступање)

Друштва субјекта консолидације:*

1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, 
извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје),



БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Позиција АОП

Износ
Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

АКТИВА 

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 201,788 195,405 195,271

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003

1. Улагања у развој 0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005

3. Гудвил 0006

4. Остала нематеријална имовина 0007

5. Нематеријална имовина у припреми 0008

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 0010 200,046 194,291 194,212

1. Земљиште 0011 12,013 12,013 12,013

2. Грађевински објекти 0012 22,153 23,250 24,418

3. Постројења и опрема 0013 160,841 135,621 152,006

4. Инвестиционе некретнине 0014 5,039 5,407 5,775

5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

2. Основно стадо 0021

3. Биолошка средства у припреми 0022

4. Аванси за биолошка средства 0023

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033) 0024 1,169 1,114 1,059

1. Учешће у капиталу зависних правних лица 0025

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027 1,167 1,112 1,057

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032 2

9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033 2 2

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) 0034 573

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

5. Потраживања по основу јемства 0039

6. Спорна и сумњива потраживања 0040

7. Остала дугорочна потраживања 0041 573

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 11,923 10,579 8,620

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) 0043 236,079 229,528 195,795

I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050) 0044 42,323 37,765 38,639

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 37,849 32,264 31,130

2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

3.Готови производи 0047

4. Роба 0048 13 101 151

5. Стална средства намењена продаји 0049

Крајње стање 
______.20___.

Почетно стање 
01.01.20___.



Позиција АОП

Износ
Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

Крајње стање 
______.20___.

Почетно стање 
01.01.20___.

6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 4,461 5,400 7,358

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) 0051 68,415 71,720 101,845

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица 0052

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица 0053

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица 0054

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица 0055

5. Купци у земљи 0056 68,179 71,664 101,845

6. Купци у иностранству 0057 236 56

7. Остала потраживања по основу продаје 0058

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 9,125 7,652 1,612

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 0061

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067) 0062

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица 0063

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица 0064

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 87,131 99,999 44,420

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 17,348 2,356 904

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 11,737 10,036 9,375

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043) 0071 449,790 435,512 400,686

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

0401 322,754 248,951 202,187

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 0402 76,138 76,138 76,138

1. Акцијски капитал 0403 76,138 76,138 76,138

2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу 0404

3. Улози 0405

4. Државни капитал 0406

5. Друштвени капитал 0407

6. Задружни удели 0408

7. Емисиона премија 0409

8. Остали основни капитал 0410

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

IV. РЕЗЕРВЕ 0413 611 611 611

0414

0415

0416 716 772 827

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) 0417 246,721 172,974 126,265

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 164,016 117,308 117,065

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 82,705 55,666 9,200

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

X. ГУБИТАК (0422+0423) 0421

1. Губитак ранијих година 0422

2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) 0424 32,383 55,582 60,972

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) 0425

1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)



Позиција АОП

Износ
Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

Крајње стање 
______.20___.

Почетно стање 
01.01.20___.

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

6. Остала дугорочна резервисања 0431

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 0432 32,383 55,582 60,972

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 32,383 55,582 60,972

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

8. Остале дугорочне обавезе 0440

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) 0442 94,653 130,979 137,527

I. КРАТКОРЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449) 0443 24,043 38,616 45,938

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 0448

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 24,043 38,616 45,938

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 146 92 265

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) 0451 32,897 54,038 54,641

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи 0452

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству 0453

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи 0454

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству 0455

5. Добављачи у земљи 0456 32,471 53,730 54,322

6. Добављачи у иностранству 0457 426 308 319

7. Остале обавезе из пословања 0458

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 35,255 32,290 33,053

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1,117 1,159 2,440

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 925 2,765 942

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 270 2,019 248

0463

0464 449,790 435,512 400,686

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = 
(0441+0424+0442-0071) ≥ 0

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0



БИЛАНС УСПЕХА
од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година
1 2 3 4

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) 1001 1,042,924 1,036,162

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) 1002 2,162 3,528

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 2,162 3,528

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010+1011+1012+1013+1014+1015) 1009 1,012,784 1,005,627

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 1,006,519 998,331

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 6,265 7,296

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 27,263 26,163

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 715 844

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

1018 970,977 965,363

I . НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 2,372 3,527

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 100,091 103,606

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 323,995 337,036

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 402,488 382,900

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 56,823 55,224

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 52,630 50,654

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 32,578 32,416

1030 71,947 70,799

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) 1032 518 857

1033

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

4. Остали финансијски приходи 1037

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 333 618

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 185 239

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) 1040 4,478 5,966

1041

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

4. Остали финансијски расходи 1045

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 3,101 5,245

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 1,377 721

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) 1049 3,960 5,109

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
(1034+1035+1036+1037)

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година
1 2 3 4

1050 10,851 4,862

1051 31,938

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 8,340 20,444

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1,950 5,242

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) 1054 85,228 53,816

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) 1055

1056 407 5,722

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) 1058 85,635 59,538

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 4,274 5,831

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 1,344 1,959

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) 1064 82,705 55,666

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА



ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 82,705 55,666

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018 55 55

2019

2020 55 55

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

2022

2023 55 55

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

2024 82,650 55,611

2025

2026

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)-
(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)-
(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 0



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 1,079,169 1,231,060

1. Продаја и примљени аванси 3002 1,050,803 1,202,022

2. Примљене камате из пословних активности 3003 333 618

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 28,033 28,420

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 986,025 1,109,026

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 556,462 650,197

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 402,541 382,886

3. Плаћене камате 3008 3,101 5,244

4. Порез на добитак 3009 7,744 3,745

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 16,177 66,954

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 93,144 122,034

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 11,287

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3015 11,287

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 58,385 53,600

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3021 58,385 53,600

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 58,385 42,313

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 33,188

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 33,188

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 47,627 57,330

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 39,077 47,362

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036 1,368

6. Исплаћене дивиденде 3037 8,550 8,600

III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 47,627 24,142

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) 3040 1,079,169 1,275,535

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) 3041 1,092,037 1,219,956

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041) 3042 55,579

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040) 3043 12,868

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 99,999 44,420

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046) 3047 87,131 99,999



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

ОПИС

Компоненте капитала 

АОП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Почетно стање на дан 01.01. _______

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037 4055 4073 4091 4109 4127 4145 4163 4181 4199 4217 827

4235 202,187 4244

б) потражни салдо рачуна 4002 76,138 4020 4038 611 4056 4074 4092 126,265 4110 4128 4146 4164 4182 4200 4218

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039 4057 4075 4093 4111 4129 4147 4165 4183 4201 4219

4236 4245

б) исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040 4058 4076 4094 4112 4130 4148 4166 4184 4202 4220

Кориговано почетно стање на дан 01.01. _______

4005 4023 4041 4059 4077 4095 4113 4131 4149 4167 4185 4203 4221 827

4237 202,187 4246

4006 76,138 4024 4042 611 4060 4078 4096 126,265 4114 4132 4150 4168 4186 4204 4222

Промене у претходној _______ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043 4061 4079 4097 8,957 4115 4133 4151 4169 4187 4205 4223

4238 46,764 4247

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044 4062 4080 4098 55,666 4116 4134 4152 4170 4188 4206 4224 55

Стање на крају претходне године 31.12. _______

4009 4027 4045 4063 4081 4099 4117 4135 4153 4171 4189 4207 4225 772

4239 248,951 4248

4010 76,138 4028 4046 611 4064 4082 4100 172,974 4118 4136 4154 4172 4190 4208 4226

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047 4065 4083 4101 4119 4137 4155 4173 4191 4209 4227

4240 4249

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048 4066 4084 4102 4120 4138 4156 4174 4192 4210 4228

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _______

4013 4031 4049 4067 4085 4103 4121 4139 4157 4175 4193 4211 4229 772

4241 248,951 4250

4014 76,138 4032 4050 611 4068 4086 4104 172,974 4122 4140 4158 4176 4194 4212 4230

Промене у текућој _______ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051 4069 4087 4105 8,958 4123 4141 4159 4177 4195 4213 4231

4242 73,803 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052 4070 4088 4106 82,705 4124 4142 4160 4178 4196 4214 4232 56

Стање на крају текуће године 31.12. _______

4017 4035 4053 4071 4089 4107 4125 4143 4161 4179 4197 4215 4233 716

4243 322,754 4252

4018 76,138 4036 4054 611 4072 4090 4108 246,721 4126 4144 4162 4180 4198 4216 4234
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а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0

а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0

б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0

а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0

б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0



Напомене уз финансијске извештаје

1.Опште информације
''Југопревоз  Крушевац''  а.д.  Крушевац (У  даљем  тексту:  Друштво)  је  основано
21.04.1998.године Одлуком скупштине деоничког друштва ''Југопревоз Крушевац''  
број одлуке 1-792/98 од 21.04.1998. као акционарско друштво у мешовитој својини са
29,58% акцијског и 70,42% друштвеног капитала. 
Приватизација  остатка  друштвеног  капитала  извршена  је  новембра  новембра
2005.године,  а  регистрована код Агенције  за  привредне регистре  решењем бр.  БД
102848/2006 дана 04.01.2006.године.
Купопродајну цену остатка друштвеног капитала, купац је отплатио у 6 годишњих
рата, закључно са  2010. годином.
Усклађивање са новим Законом о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр.
36/2011 и 99/11)  извршено је  у  остављеном року,  регистрацијом код  Агенције  за
привредне  регистре  Оснивачког  акта  -  решењем   бр.  БД  96774/2012  од
19.07.2012.год.,   Статута  -  решењем  бр.  БД  96769/2012  од  19.07.2012.год  и
регистрацијом  нових  органа  за  дводомни  начин  управљања  -  Извршног  одбора  и
Надзорног одбора - решењем бр. БД 106293/2012од 09.08.2012.год.

Основна делатност којом се Друштво бави је  49.31 -  Градски и приградски копнени
превоз путника,  а поред тога регистровао је и за обављање следећих делатности:
49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила
52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају
71.20 - Техничко испитивање и анализе
49.32 - Такси превоз
49.41 - Друмски превоз терета
53.20 - Поштанске активности комерцијалног сервиса
79.11 - Делатност путничких агенција
47.11  -  Трговина  на  мало у  неспецијализованим продавницама,  претежно храном,
пићима и дуваном
47.29 - Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
56.10 - Делатност ресторана и покретних објеката
56.30 - Услуге припремања и послуживања пића

Седиште друштва је у Крушевцу, ул. Југ Богданова 45.

Матични број Друштва је  07292660, а ПИБ 100477562.

Финансијски извештаји за 2016. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени
су од стране Надзорног одбора Друштва дана 27.02.207.год .

На дан 31. децембар 2016. године Друштво има запослених 521 (на дан 31. децембар
2015. године број запослених у Друштву био је 511).

2. Основе за састављање финансијских извештаја 
Изузев  како  је  наведено  ниже,  финансијски  извештаји  Друштва  састављени  су  у
складу  са  Међународним  стандардима  финансијског  извештавања  (МСФИ).
Финансијски  извештаји  су  састављени  према  концепту  историјских  трошкова
модификованом за ревалоризацију  некретнина, постројења и опреме, финансијских
средстава  расположивих  за  продају и  финансијских  средстава  и  обавеза   чији  се
ефекти промена у фер вредностима исказују у билансу успеха.

Друштво  је  саставило  ове  финансијске  извештаје  у  складу  са  Законом  о
рачуноводству и ревизији који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у
складу са свим МСФИ као и прописима издатим од стране Министарства финансија
Републике  Србије.  Имајући  у  виду  разлике  између  ове  две  регулативе,  ови
финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем:



1 Друштво  је  ове  финансијске  извештаје  саставило  у  формату прописаном од
стране  Министарства  финансија,  који  није  у  складу са  захтевима  МРС  1  –
“Приказивање финансијских извештаја.“

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних
кључних  рачуноводствених процена.  Оно,  такође,  захтева  да  Руководство  користи
своје  просуђивање  у  примени  рачуноводствених  политика  Друштва.  Области  које
захтевају просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима
претпоставке  и  процене  имају  материјални  значај  за  финансијске  извештаје
обелодањени су у напомени 4.

2.1.Прерачунавање страних валута
(а) Функционална и валута приказивања

Ставке  укључене  у  финансијске  извештаје  Друштва   се  одмеравају и  приказују у
валути  примарног  економског  окружења  у  којем  Друштво  послује  (функционална
валута).  Функционална  валута,  односно  извештајна  валута  Друштва  је  динар,  а
извештаји су приказани у хиљадама динара, уколико није другачије наглашено.

(б) Позитивне и негативне курсне разлике 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову
динарску противвредност  по  средњем курсу на  дан  биланса  стања.  Позитивне  и
негативне  курсне  разлике  настале  прерачуном потраживања  и  обавеза  у  страним
средствима плаћања које нису измирене до краја године, исказују се у билансу успеха
као финансијски приходи односно расходи. 

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати
потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у
билансу успеха као финансијских приходи односно расходи.

3.Преглед значајних рачуноводствених политика
Основне  рачуноводствене  политике  примењене  за  састављање  ових  финансијских
извештаја наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на
све приказане године, осим ако није другачије назначено.

3.1.Стална имовина
(а)  Нематеријална улагања

Почетно  вредновање  нематеријалних  улагања  врши  се  по  набавној  вредности,
односно цени коштања. 

Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности
или  цени  коштања  умањеној  за  укупну  амортизацију  и  укупне  губитке  због
обезвређења. На крају пословне године преиспитује се корисни век трајања сваког
нематеријалног улагања.

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. 
У  погледу  утврђивања  и  рачуноводственог  евидентирања  обезвређења
нематеријалног улагања, примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава.

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:
Назив Стопа амортизације

Лиценцеи апликациони програми  20%

(б) Некретнине, постројења и опрема 



Почетно  вредновање некретнина,  постројења  и  опреме  врши  се  по  набавној
вредности или по цени коштања. 

Накнадно вредновање некретнина врши се по основном поступку, који је предвиђен у
МРС  16  –  Некретнине,  постројења  и  опрема,  односно  по  по  набавној  вредности
умањеној за укупан износ исправке вредности по основу обезвређивања.

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном
методом  током  процењеног  корисног  века  употребе  средстава.  Основицу  за
амортизацију  некретнина,  постројења  и  опреме  чини  поштена,  односно  набавна
вредност умањена за преосталу вредност уколико постоји.

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује
се периодично.

На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема
обезвређени у складу са МРС 36 – Обезвређење средстава.

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су
следеће: 

Назив Стопа амортизације
Грађевински објекти      2,5 – 4,5%; 10%; 20%

           Транспортна опрема 14,3%; 15,5%; 16%; 24% 
           ПТТ опрема 7-20%; 6,6%

Канцеларијска опрема
12,50%; 14,3%; 20%; 15%; 10%;

16,5%; 18%; 7%
Опрема угоститељства 7%; 15%; 10%; 12,5%
Остала опрема 20%; 12,5%, 14,3%, 18%

в) Инвестиционе некретнине
Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или
цени коштања. При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у
набавну вредност или цену коштања.

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се
по  моделу  поштене  вредности  у  складу  са  МРС  40  Инвестициона  некретнина.
Добитак  или  губитак  настао  због  промене  поштене  вредности  инвестиционе
некретнине укључује се у нето добитак или губитак периода у којем је настао.

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи
повезане са тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви
остали трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану.  Када
инвестициону некретнину користи њен власник, она се рекласификује на некретнине,
постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност на дан рекласификације постаје
њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати.

(г)  Дугорочни финансијски пласмани
У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу других
правних лица,  хартије  од  вредности које  се  држе до доспећа  и остали дугорочни
финансијски пласмани.

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана
врши се по методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде
која је дата за њих. У билансу успеха исказује се приход од улагања само у оној мери



у  којој  Друштво  прими свој  део  из  расподеле  нераспоређеног  добитка  корисника
улагања, до које дође након дана стицања. Део из расподеле који се прими у износу
који је већи од таквог добитка сматра се повраћајем инвестиције и исказује се као
смањење набавне вредности инвестиције.

Почетно  признавање  хартија  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа  врши  се  по
набавној  вредности  која  представља  вредност  надокнаде  која  је  дата  за  њих.
Накнадно  мерење  хартија  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа  се  врши  по
дисконтованој  амортизованој  вредности.  Власничке  хартије  од  вредности
расположиве за продају накнадно се вреднују по поштеним тржишним вредностима у
корист или на терет сопственог капитала.

3.2.Обртна имовина

(а) Залихе
Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе.

Залихе материјала
Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или
по нето продајној вредности, ако је нижа.
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови
производње  (конверзије)  и  други  трошкови  настали  довођењем залиха  на  њихово
садашње место и стање.

Трошкови  набавке  материјала  обухватају  набавну  цену,  увозне  дажбине  и  друге
порезе (осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као
што  је  ПДВ  који  се  може  одбити  као  претходни  порез),  трошкове  превоза,
манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати набавци
материјала.  Попусти,  рабати  и  друге  сличне  ставке  одузимају се  при  утврђивању
трошкова набавке.
Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења
вредности и сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује
Генерални директор Друштва.
Обрачун излаза  (утрошка)  залиха материјала,  врши се  по  методи просечне  улазне
цене. 

(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља
Друштво признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство
намењен
о продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која
престају ако се његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз
продајну трансакцију, а не кроз наставак коришћења.
Да  би  средство  било  класификовано  (признато)  као  стално  средство  намењено
продаји,  поред  услова  из  става  1.  овог  члана  који  проистиче  из  дефиниције  тог
средства, потребно је да буду испуњени још и следећи услови:
–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању;
–  продаја  средства  мора  бити  јако  вероватна  у  року  од  једне  године  од  дана
признавања као средства намењеног продаји.  Овај  услов подразумева да се донесе
одлука  о  продаји  средства  и  да  се  започне  са  тражењем  купаца  (јавна  продаја,
непосредни преговори са потенцијалним купцима и сл.). Да би продаја средства била
јако вероватна мора постојати тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити
разумно утврђена, тако да омогућава продају средства у року од годину дана.

Средство  које  је  отписано  (амортизовано),  односно  средство  чија  је  неотписана
(садашња,  односно  књиговодствена)  вредност  безначајна  неће  бити  признато  као
средство намењено продаји.
Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по



нижем износу од књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за
трошкове продаје. 
Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама.
 Фер (поштена)  вредност  је  износ  за  који средство може да  буде  размењено,  или
обавеза измирена, између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј.
тржишна вредност на дан продаје. 
 Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и
који не обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови
продаје одмеравају се према садашњој висини, а не према висини која се очекује у
моменту будуће продаје.

(в) Краткорочна потраживања и пласмани
Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају
се  на  основу  рачуноводственог  документа  на  основу  кога  настаје  дужничко  –
поверилачки однос. Ако се вредност у документу исказује у страној валути, врши се
прерачунавање у извештајну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције.
Промене  девизног  курса  од  датума  трансакције  до  датума  наплате  потраживања
исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода.

Отпис  краткорочних  потраживања  и  финансијских  пласмана  код  којих  постоји
вероватноћа  ненаплативости  врши  се  индиректним  отписивањем,  док  се  у
случајевима када је немогућност наплате извесна и документована, отпис у целини
или делимично врши директним отписивањем. 

Индиректан  отпис  се  утврђује  за  сва  потраживања  од  чијег  је  рока  за  наплату
протекло најмање 60 дана, при чему се има у виду старост потраживања, економски
положај и солвентност дужника као и немогућност наплате редовним путем.

Индиректан отпис врши се на основу одлуке управног одбора Друштва, док предлоге
за отпис у току године дају директори организационих јединица, а на крају године
централна пописна комисија.

(г) Готовина и готовински еквиваленти
Готовина  и  готовински  еквиваленти  обухватају:  новац  у  благајни,  депозите  по
виђењу  код  банака,  друга  краткорочна  високо  ликвидна  улагања  са  првобитним
роком доспећа до три месеца или краће и прекорачења по текућем рачуну. 

Прекорачења  по  текућем  рачуну  класификована  су  као  обавезе  по  кредитима  у
оквиру текућих обавеза, у билансу стања.

3.3.Основни  капитал
Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво /
односно чине га уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал. 

Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним
Законом о привредним друштвима а све промене на основном капиталу региструју се
код одговарајућег Регистра.

Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако
је у Регистру уписана и вредност у еврима.

3.4  Обавезе по кредитима
Обавезе  по  кредитима  се  иницијално  признају  по  фер  вредности  прилива,  без
насталих трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се
исказују  по  амортизованој  вредности.  Све  разлике  између  оствареног  прилива
(умањеног за трансакционе трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха
у периоду коришћења кредита применом  методе ефективне каматне стопе.



Обавезе  по  кредитима се  класификују као  текуће  обавезе,  осим уколико Агенција
нема  безусловно право  да  одложи измирење обавеза  за  најмање  12 месеци  након
датума биланса стања.

3.5. Порез на добит
Текући порез на добит
Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о
порезу на добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2016. годину
износи 15% и плаћа се на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска
основица  приказана  у  пореском  билансу  укључује  добит  приказану  у  званичном
билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност 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 пренети на рачун добитака
из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет, односно десет година.

3.6.   Одложени порез на добит
Одложени  порез  на  добит  се  обрачунава  коришћењем методе  утврђивања  обавеза
према билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске
основе потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. 

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог
датума ступиле  на снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на
добит. 

Одложена пореска средства су износи пореза из добити који могу да се поврате у
наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, расхода по основу
обезвређења имовине,  расхода  на  име  јавних прихода,   неискоришћених пореских
кредита који се преносе у наредни период и признатих пореских губитака. 

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добити који се плаћају у наредним
периодима по основу опорезивих привремених разлика. 

Одложене  пореске  обавезе  се  признају  за  све  опорезиве  привремене  разлике.
Одложена пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте
пренетог  губитка  и  пореских  кредита  на  порески  биланс  Друштва,  који  се  могу
преносити, до степена до којег ће вероватно постојати опорезива добит од  које се
одложена пореска средства могу искористити.

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.

3.7. Примања запослених
Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване
обавезе на дан 31. децембар 2016. године.

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези
да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност
запослених.  Ове  обавезе  укључују доприносе  за  запослене  на  терет  послодавца  у
износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима.
Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да
их,  у  име  запослених,  уплати  тим  фондовима.  Доприноси  на  терет  послодавца  и
доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе.
Након  извршених  уплата  доприноса,  Друштво  нема  даљих  законских  обавеза  у



погледу  будућег  плаћања  доприноса  уколико  фонд  нема  довољно  средстава  да
исплати  све  бенефиције  запосленима  који  су  се  пензионисали.  Више  плаћени
доприноси се признају као средство у износу који се може рефундирати или у износу
за који се може умањити будућа обавеза за плаћање доприноса.

У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да
исплати отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по
сили закона због  губитка радне способности – у висини  три просечне зараде по
запосленом исплаћене у привреди у Републици Србији према последње објављеном
податку надлежног републичког органа.

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у износу од  35 -
75%  просечне месечне зараде по запосленом остварене код послодавца у месецу који
претходи месецу у ком је донешена одлука о исплати. Износ нето зарада за јубиларне
награде одређује се на основу броја година које је запослени провео у Друштву, што је
приказано у следећој табели:

Број година Износ зараде
10 35,00%
20 50,00%
30 75,00%

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина и јубиларних
награда није извршено у складу са захтевима МРС 19-Накнаде запосленима.

3.8.  Признавање прихода
Приход  укључује  фер  вредност  примљеног  износа  или  потраживања  по  основу
продаје роба и услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без
ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и попуста у тренутку преласка власништва и значајних
ризика везаних за дати производ са продавца на купца.

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је
вероватно да ће у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени
посебни критеријуми за  сваку од активности Друштва као што је  у  даљем тексту
описано.  Износ прихода се не сматра поуздано мерљивим све док се не реше све
потенцијалне обавезе које могу настати у вези са продајом. Своје процене Друштво
заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у обзир тип купца, врсту
трансакције и специфичности сваког посла. 

Друштво  остварује  приходе  по  основу пружања  услуга  услуга  превоза  путника  у
копненом саобраћају на домаћем и иностраном тржишту, по основу  продаје робе на
домаћем  тржишту,  по  основу  пружања  услуга  из  области одржавања  и  поправке
моторних  возила,  услужних  делатности  у  копненом  саобраћају  и  услужних
делатности - техничког прегледа возила.

Такође, Друштво остварује приходе и по следећим основама: закупнине,  приходи од
камата, добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме,
добици од продаје материјала, од вишкова, наплаћених отписаних потраживања, по
основу  ефеката  продаје  уговорене  заштите  од  ризика  осим  валутне  клаузуле,  од
усклађивања  вредности  потраживања  и  краткорочних  финансијских  пласмана,  од
осталих непоменутих прихода.

3.9. Признавање расхода
Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са  оствареним пословним
приходима и односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и
накнада  зарада,  амортизацију,  производне  услуге  и  нематеријалне  трошкове.
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти



расходи настали (принцип сучељавања прихода и расхода).

3.10.Приходи и расходи камата
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у
оквиру финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале.

Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови
позајмљивања који  се  непосредно  могу приписати  стицању,  изградњи или изрaди
средстава класификованог за приписивање трошкова позајмљивања (средство за које
је  потребно  значајно  време  да  би  се  оспособило  за  употребу,  односно  продају)
капитализују се као део набававне вредности тог средства, а сви остали иду на терет
расхода периода у коме су настали.

3.11. Закупи
(а) Некретнине, постројења и опрема
Закупи  где  закуподавац задржава  значајнији  део  ризика  и  користи  од  власништва
класификују се  као оперативни закупи.  Плаћања извршена по основу оперативног
закупа  (умањена  за  стимулације  добијене  од  закуподавца)  исказују  се  на  терет
биланса успеха на пропорционалној основи током периода трајања закупа. 

Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања
закупа. 

(б) Право на коришћење земљишта
Право  на  коришћење  земљишта  стечено  у  поступку  статусне  промене  и/или  као
одвојена  трансакција  кроз  исплату  трећој  страни   третира  се  као  нематеријално
улагање. Нематеријално улагање има неограничен корисни век употребе и подлеже
ревидирању у погледу умањења вредности на годишњем нивоу.

Право  на  коришћење  земљишта  стечено  кроз  одвојену  трансакцију  исплатом
локалним органима унапред за цео период коришћења третира се ка нематеријално
улгање и отписује у току периода на који је добијено на коришћење. 

3.12.  Накнадно установљене грешке 
Исправка  накнадно  установљених  материјално  значајних  грешака  врши  се  преко
резултата ранијих година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене
рачуноводствених процена и грешке.

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет
расхода , односно у корист прихода периода у којем су идентификоване.

4. Управљање финансијским ризиком 

4.1.Фактори финансијског ризика
Пословање  Друштва  је  изложено  различитим  финансијским  ризицима:  тржишни
ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер
вредности каматне стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и
ризик од промене курсева страних валута),  кредитни ризик,  ризик ликвидности и
ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање
да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни
утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум. 

Управљање  ризицима  обавља  Финансијска  служба  Друштва. Финансијска  служба
Друштва идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите
од ризика тесно сарађујући са пословним јединицама Друштва. 



(а) Тржишни ризик
 Ризик од промене курсева страних валута

Друштво  послује  у  међународним  оквирима  и  изложено  је  ризику  промена
курса страних валута који проистиче из пословања са различитим валутама. 

 Ризик од промене цена
Друштво је изложено и ризику промена цена власничких хартија од вредности с
обзиром  да  су  улагања  Друштва  класификована  у  билансу  стања  као
расположива за продају или као финансијска средства по фер вредности чији се
ефекти  промена  у  фер  вредности  исказују  у  билансу успеха.  Друштво  није
изложено ризику промена цена робе.
 

 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе
Будући  да  Друштво  нема  значајну каматоносну имовину,  приход  и  новчани
токови у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.

(б) Кредитни ризик 
Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик
настаје: код готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и
депозита у банкама и финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на
велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. 

(ц) Ризик ликвидности
Опрезно  управљање  ризиком  ликвидности  подразумева  одржавање  довољног  износа
готовине и хартија од вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора
финансирања преко одговарајућег износа кредитних обавеза и могућност да се изравна
позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања Друштва, Финансијска служба
тежи  да  одржи  флексибилност  финансирања  држањем  на  располагању  утврђених
кредитних линија. 

5. Управљање ризиком капитала
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у
неограниченом  периоду у  предвидљивој  будућности,  како  би  акционарима  обезбедило
повраћај (профит), а осталим интересним странама повољности, и да би очувало оптималну
структуру капитала са циљем  да  смањи трошкове капитала.

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал
на основу коефицијента нето задужености. Овај коефицијент се израчунава из односа
нето дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се
укупна  пасива  умањена  за  капитал,  дугорочна  резервисања  и  одложене  пореске
обавезе умањи за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал  је исказан у
билансу стања. Израчунати коефицијент за 2016.годину износи 0,12  , а за 2015. годину
износио је   0,35  .

6. Земљиште

Набавна вредност
Стање 31.12.2015. 
године ___  _12.183  ______
Повећања
Смањења ________________
Стање 31.12.2016. 
године ___  12.183  _______

Исправка вредности
Стање 31.12.2015. ____  170_________



године
Повећања _____    _________
Смањења ________________
Стање 31.12.2016. 
године _____170________

Садашња вредност
31.децембар 2015. 
године ___12.013_______
31.децембар 2016. 
године ____12.013______

Земљиште  на дан 31. децембар 2016. године износе _  12.013  хиљада динара и односи се на 
право коришћења градског грађевинског земљишта.

7. Некретнине, постројења и опрема 

Амортизација за 2016. годину износи _52.630_ хиљада динара  (за  2015. износила је  50.654
хиљада динара) и укључена је у трошкове пословања.

8.Инвестиционе некретнине
Промене на рачуну су биле као што следи:

2016 2015

Стање на почетку године 14728 14728
Повећање
Смањење 9689 9321
Стање на крају године 5039 5407

9. Дугорочни финансијски пласмани
2016 2015

Учешћа у капиталу зависних правних
лица 
Учешћа у капиталу осталих 
повезаних правних лица
Учешћа у капиталу осталих правних 
лица и друге хартије од вредности 

6093 6093

 

Земљиште
грађ.објекти

и станови Опрема
Остала
опрема

Улагања 
у туђе нек.
и опрему

НПО у 
припреми Аванси Укупно

Набавна вредност
Стање на дан 31.12.2015. г 86643 753171 14728 854542
Повећања 58385 58385
Активирања
Средства примљена без накнаде
Отуђења 17282 17282
Пренос (са)/на

Стање на дан  31.12. 2016. г 86643 794274 14728
895645

Акумулирана исправка 
вредности
Стање на дан 31.12. 2015. г 51380 599550 9321 660251
Активирања

Амортизација 1097 51165 368
 

52630
Отуђења 17282 17282
Пренос (са)/на
Стање на дан 31.12.2016. г 52477 633433 9689 695599

Неотписана вредност на дан:
31. децембра 2016. године 34166 160841 5039 200046
31. децембра 2015. године 35263 153621 5407 198701

 



расположиве за продају
Дугорочни  кредити  матичним,
зависним  и  осталим  повезаним
правним лицима
Дугорочни кредити у земљи
Дугорочни кредити у иностранству
Хартије од вредности које се држе до
доспећа
Откупљене  сопствене  акције  и
откупљени сопствени удели
Остали  дугорочни  финансијски
пласмани /специфицирати/ 2 2
Минус: Исправка вредности (по 
ставкама) 4926 4981

1169 1114

Учешћа у капиталу  зависних правних лица односе се на акције/уделе у следећим
друштвима:

Назив Друштва
2016

Учешће
%

Комерцијална банка АД Београд 4699
Агробанка АД Београд 1394

6093

Остали дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембар 2016. године износе __2_
хиљаде динара  и односе се на дате стамбене кредите и откуп станова на рате.

10. Потраживања
(а) Потраживања од купаца

2016 2015

Купци зависна правна лица 
Купци остала повезана правна 
лица 
Купци у земљи 125674 139914
Купци у иностранству 236 56

125910 139970

Минус: Исправка вредности 
купаца - зависна правна лица
Минус: Исправка вредности 
купаца - повезана правна лица
Минус: Исправка вредности 
купаца у земљи

57495 68250

Минус: Исправка вредности 
купаца у иностранству

57495 68250

68415 71720

Друштво је формирало исправку вредности на терет расхода за сва потраживања од
чијег  је  рока  за  наплату протекло  више  од  60 дана,  у  складу са  Правилником о
рачуноводству.

(б) Остала потраживања



Обухватају потраживања од радника за аконтације за службено путовање и обуставе
из зарада, бонове за гориво и путарину, потраживања од банака по основу платних
картица, потраживања од државних фондова по основу законског боловања на терет
фонда, накнада за породиљско одсуство, накнада за инвалидност.  

(в) ПДВ и АВР

Обухватају  усклађивање  трошкова  за  наредну  годину,  разграничени  ПДВ,
разграничене еефекте валутне клаузуле за дугорочне кредите са валутном клаузулом.

11. Готовински еквиваленти и готовина
2016 2015

Хартије од вредности – 
готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни 71132 86406
Издвојена новчана средства и 
акредитиви
Благајна 3476 1680
Девизни рачун 12400 11838
Девизни акредитиви
Девизна благајна 123 75
Новчана средства чије је 
коришћење ограничено или 
вредност умањена
Остала новчана средства

87131 99999

12. Капитал и резерве 
Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2016. године има следећу структуру:

2016 2015

Основни капитал 76138 76138
Неуплаћени уписани капитал
Резерве 611 611
Ревалоризационе резерве 
Нереализовани Добици по основу хартија од вредности
Нереализовани Губици по основу хартија од вредности 716 772
Нераспоређени добитак 246721 172974
Губитак
Откупљене сопствене акције

322754 248951

Основни капитал Друштва чини акцијски капитал.   

13. Дугорочна резервисања
Друштво  није  извршило  резервисање  за  накнаде  запосленима за  будуће  отпремнине
будућим пензонисаним радницима, будуће јубиларне награде и будући прековремени рад,
из разлога неизвесности дугорочног предвиђања издвајања средстава. 
Сматрамо да је прогноза будућих трошкова у постојећим условима пословања немогућа и
непримењљива, а с обзиром да су трошкови израде актуарског извештаја  за постојећи број
радника високи, одлучили смо да не вршимо дугорочна резервисања, а настале издатке и
трошкове по овим основама  вршимо из текућег пословања.  

14.  Дугорочни кредити
Дугорочни кредити се односе на: 2016 2015

Финасијски кредит од:



  -   банака у земљи    32383 55582
  -   банака у иностранству 
Робни кредити од:
  -   добављача у земљи     
  -   добављача у иностранству 
Остали дугорочни кредити 
(навести)

Укупно дугорочни кредити 32383 55582

Преглед дугорочних кредита у 000 дин. приказан је у следећој табели:

Дугорочни кредити у
земљи

Број и датум уговора
Каматна

стопа
Рок

отплате
ЕУР

Дуг 
на дан 31.12.2016.

AИK банка а.д. Ниш 105070458002408576
08.06.11.

08.06.16 289218 0

Kомерцијална банка а.д. 
Београд

007410900041.1
20.10.11. 20.10.16 186000 0

AИK банка а.д. Ниш
105070458002478222

21.11.11.
21.11.16 199400 0

Kомерцијална банка а.д. 
Београд

00-410-7200004,6
01.10.12

07.11.17 195000 4.904.600

AИK банка а.д. Ниш
105070458002607620

09.05.13

тромесчни
EURIBOR
+ 4,85%

09.05.18 200000 7.774.199

Kомерцијална банка а.д. 
Београд

00-410-72000186 01.06.19 250000 17.148.929

Kомерцијална банка а.д. 
Београд

00-418-00009055 25.06.20 275000 26.597.997

УКУПНО 56.425.725

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном
кредиту бр.00-410-7200004.6 од 01.10.12.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д.
Београд, уписано је заложно право на купљеној опреми -аутобусу. У складу са Решењем
регистра заложног права на покретним стварима и правима, уписано је заложно право на
опреми број ЗЛ.бр. 19220/2012.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном
кредиту бр.00-105070458002607620 од  09.050.13.год.  одобреном од стране  Комерцијалне
банке а.д.  Београд, уписано је заложно право на купљеној опреми -аутобусу. У складу са
Решењем регистра заложног права на покретним стварима и правима, уписано је заложно
право на опреми број ЗЛ.бр. 11262/2013.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном
кредиту бр.00-410-72000186 од 10.06.14.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д.
Београд, уписано је заложно право на купљеној опреми -аутобусу. У складу са Решењем
регистра заложног права на покретним стварима и правима, уписано је заложно право на
опреми број ЗЛ.бр. 8388/2014.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном
кредиту бр.00-418-00009055 од 25.06.15.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д.
Београд, уписано је заложно право на купљеној опреми -аутобусу. У складу са Решењем
регистра заложног права на покретним стварима и правима, уписано је заложно право на
опреми број ЗЛ.бр. 12756/2015.

15. Краткорочне финансијске обавезе
2016 2015

Краткорочни кредити у земљи револвинг у 000 0 0



Део дугорочних кредита који доспева до једне године 24043 38616

Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне
године
Остале краткорочне финансијске обавезе
Укупно 24043 38616

Део  дугорочних  кредита  који  доспевају  до  једне  године  приказан  је  у  следећој
табели:

Број и датум
уговора

Каматна
стопа

Рок
отплате

ЕУР 2017

Дугорочни кредити у 
земљи
Kомерцијална банка а.д. 
Београд

00-410-7200004,6
07.11.11.

07.11.17 195000 4.904.600

AИK банка а.д. Ниш
10507045800260762

0
09.05.13

тромесчни 
EURIBOR
+ 4,85%

09.05.18

200000 5.487.652
Kомерцијална банка а.д. 
Београд

00-410-72000186 01.06.19
250000 6.859.573

Kомерцијална банка а.д. 
Београд

00-418-00009055 25.06.20
275000 6.790.972

24.042.797

16. Обавезе из пословања
2016 2015

Примљени аванси, депозити и кауције 146 92
Добављачи у земљи 31446 53730
Добављачи у иностранству 426 308
Добављачи – матична и зависна правна лица
Добављачи – остала повезана правна лица
Остале обавезе из пословања
Обавезе из специфичних послова

Укупно 32018 54130

17. Остале краткорочне обавезе
2016 2015

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, 
бруто 33139 30517
Остале обавезе /по основу дивиденде/ 2116 1773

35255 32290

18. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и 
пасивна  временска разграничења

2016 2015



Обавезе за порез на додату вредност 1117 1159
Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге 
дажбине /навести и обелоданити материјално значајне 
ставке/:
-   Обавезе за порезе и царине
-  Обавезе за доприносе
-   Остале обавезе за порезе и доприносе /навести и  
обелоданити материјално значајне ставке/ 925 2765
Пасивна временска разграничења (навести материјално 
значајне ставке) 270 2019

Обавезе за порез из добитка
2312 5943

19. Одложена пореска средства и обавезе
Одложена
пореска
средства

Одложене
пореске
обавезе

Стање 31. децембра 2014. године 8620

Промена у току године 1959

Стање 31. децембра 2015. године 10579

Промена у току године 1344

Стање 31. децембра 2016. године 11923 0

Текући порески расход периода

2016 2015

Бруто резултат пословне године 85635 59538
Капитални добици и губици 11288
Усклађивање расхода 53 91
Рачуноводствена амортизација 52630 50653
Пореска амортизација 43668 40970
Корекција расхода по основу трансферних цена
Корекција расхода по основу спречавања утањене 
капитализације
Корекција расхода по основу камата применом правила 
о трансферним ценама
Усклађивање расхода
Корекција прихода по основу трансферних цена
Капитални добици и губици
Пореска основица 94983 58026
Пореска стопа 15,00% 15,00%
Обрачунати порез 14247 8704
Укупна умањења обрачунатог пореза 4352 2872
Текући расход периода 9546 5831
Одложен порески приход (расход) периода 1344 1959
Нето добит без одложеног пореског прихода (расхода) 76089 53707
Нето добит 77433 55666

20. Усаглашавање потраживања и обавеза
Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10 .
2016. 

21. Пословни приходи



2016 2015

Приходи од продаје производа и услуга 1012784 1005627
Приход од активирања учинака и робе
Повећање вредности  залиха учинака (напомена ..)
Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)
Остали пословни приходи 30140 30535
Укупно 1042924 1036162

22. Остали пословни приходи
2016 2015

Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. 27263 26163
Приходи од закупнина 715 844
Приходи од чланарина 
Приходи од тантијема и лиценцних накнада
Остали пословни приходи

27978 27007

23. Пословни расходи
2016 2015

Набавна вредност продате робе 2372 3527
Трошкови материјала 424086 440642
Трошкови  зарада,  накнада  зарада  и  остали  лични
расходи 402488 382900
Трошкови амортизације и резервисања 52630 50654
Остали пословни расходи 89401 87640

970977 965363

24.  Остали пословни расходи
2016 2015

Производне услуге 56823 55224
Услуге на изради учинака
Транспортне услуге
Услуге одржавања
Закупнине 4541 4296
Трошкови сајмова
Реклама и пропаганда 1095 1419
Трошкови истраживања
Трошкови развоја који се не капитализују 
Остале услуге
Непроизводне услуге 
Репрезентација 251 861
Премије осигурања 20010 19127
Трошкови платног промета 1578 1674
Трошкови чланарина
Трошкови пореза 4244 4487
Трошкови доприноса

Остали нематеријални трошкови 859 552
89401 87640

25. Финансијски приходи
2016 2015

Финансијски  приходи  из  односа  са  матичним  и
зависним правним лицима 
Финансијски  приходи  из  односа  са  осталим
повезаним
правним лицима



Приходи камата 333 618
Позитивне курсне разлике 185 239
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Учешћа у добитку зависних правних лица
Остали финансијски приходи

518 857

26. Финансијски расходи
2016 2015

Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним
правним лицима 
Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним
правним лицима
Расходи камата 3101 5245
Негативне курсне разлике 721 721
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
Учешћа у губитку зависних правних лица
Остали финансијски расходи

4478 5966

27. Остали приходи
2016 2015

Остали приходи:
Добици од продаје:
-  нематеријалних  улагања,  некретнина,  постројења  и
опреме 11288
- биолошких средстава
- учешћа и дугорочних хартија од вредности
- материјала 2148 1664
Вишкови 1806 1584
Наплаћена отписана потраживања
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 4552
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменуту приходи 
Приходи од усклађивања вредности:
- биолошких средстава
- нематеријалних улагања 
- некретнина, постројења и опреме
- дугорочних фин. пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају
- залиха
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана 10851 4862
- остале имовине
Остало 8340 20444

19191 25306

28. Остали расходи
2016 2015

Губици од продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме
- биолошких средстава
- учешћа и дугорочних хартија од вредности



- материјала 
Мањкови 234 293
Исправка вредности потраживања
Исправка вредности залиха
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
Остало

Умањење вредности:
- биолошких средстава
- нематеријалних улагања
- некретнина, постројења и опреме 
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од 
вредности 
  расположивих за продају
- залиха
- остале имовине
Остало 1716 4949

1950 5242

29. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

2016 2015

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 323078 303220
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 62986 59812
Трошкови накнада по уговору о делу 522 890
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима
Трошкови  накнада  физичким  лицима  по  основу  осталих
уговора 3320 2558
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 380 380
Остали лични расходи и накнаде 12202 16040

402488 382900

30.  Зарада по акцији
(a) Основна зарада по акцији
Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак/(губитак) који припада
акционарима  Друштва  подели  пондерисаним  просечним  бројем  обичних  акција  у
оптицају за период искључујући обичне акције које је Друштво откупило и које се
држе као откупљене сопствене акције .

2016 2015

Добитак који припада акционарима 82705 55666
Добитак из обустављеног пословања који припада 
акционарима друштва
Укупно
Пондерисани просечни број обичних акција у оптицају (у 
000) 76 76
Основна зарада по акцији (РСД по акцији) 1088 732

31. Дивиденде по акцији 
У 2016.години је исплаћена међудивиденда  и износила је  РСД  117,65 дин. бруто по
акцији. 

32. Потенцијалне обавезе - судски спорови



На  дан  31.12.2016.год.  нема  значајнијих судских спорова који  могу  утицати  на
пословни и финансијски резултат.

33. Догађаји након датума биланса стања

Након  дана  билансирања  наплаћена  су  исправљена  потраживања  у  износу  од
6.  835.379,19 динара до дана одобравања финансијског извештаја.

Шеф књиговодства
Драган Тодоровић

Генерални директор
 Живота Цветковић
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 2 9 2 6 6 0 Шифра делатности 4 9 3 1 ПИБ 1 0 0 4 7 7 5 6 2 

Назив ‚‚Jugoprevoz Kruševac“ AD 

Седиште Kruševac, ul. Jug Bogdanova 45 

 
БИЛАНС СТАЊА 

 

на дан 31.12. 2016. године 
 

                                             - у хиљадама динара -  

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање  
31.12.2015. 

Почетно стање 
01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 
  АКТИВА       

00 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0001 

 
 
 

   

 

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 

0002 

  

201788 195405 195271  
 

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 

0003 

 

   
 
  

010 и 
део 019 

1. Улагања у развој 0004 

 
 
 

   

011, 012 
и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне 
и услужне марке, софтвер и остала 
права 

0005 

  
 
 

   

013 и 
део 019 

3. Гудвил 0006 

 
 
 

   

014 и 
део 019 

4. Остала нематеријална имовина 0007 
 
 
  

   

015 и 
део 019 

5. Нематеријална имовина у 
припреми 

0008 

                                                  
 
 

   

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 
  
 
 

   

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 

 
7 
 
 

200046 194291 194212 

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 

 
6 
  

12013 12013 12013 

022 и 
део 029 

2. Грађевински објекти 0012 

 
 
 

22153 23250 24418 

023 и 
део 029 

3. Постројења и опрема 0013 
 
 
  

160841 153621 152006 

024 и 
део 029 

4. Инвестиционе некретнине 0014 

 
 
8 

5039 5407 5775 

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

0015 
  
 
 

   

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 

 
 
 

   

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0017 

 
 
  

   

028 и 
део 029 

8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

0018 
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03 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 

0019 

 
 
  

   

030, 031 
и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 

 
 
  

   

032 и 
део 039 

2. Основно стадо 0021 
 
 
  

   

037 и 
део 039 

3. Биолошка средства у припреми 0022 

 
 
  

   

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка средства 0023 
 
 
  

   

04. осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 
0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 
0033) 

0024 

 
 

 9 1169 1114 1059 

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу зависних 
правних лица 

0025 
 
 
  

   

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026 

 
 
  

   

042 и 
део 049 

3. Учешћа у капиталу осталих 
правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027 

 
 
  

1167 1112 1057 

део 043, 
део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

0028 

 
 
 
  

   

део 043, 
део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 

0029 

 
 
     

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 

 
 
  

   

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 

0031 

 
 
  

   

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 

0032 
 
 
  

  2 

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033 

 
 
  

2 2  

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 
0040 + 0041) 

0034 

 
 
  

573   

050 и 
део 059 

1. Потраживања од матичног и 
зависних правних лица 

0035 
  
 
 

   

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних лица 

0036 
 
 
  

   

052 и 
део 059 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0037 

  
 
 

   

053 и 
део 059 

4. Потраживање за продају по 
уговорима о финансијском лизингу 

0038 
 
 
  

   

054 и 
део 059 

5. Потраживања по основу јемства 0039 

 
 
  

   

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040 
 
 
  

   

056 и 
део 059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041 

 
 
  

573   

288 
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 

0042 
  
19 
 

11923 10579 8620 
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Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070)  

0043 

  
 
 

236079 229528 196795 

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 

0044 

  
 
 

42323 37765 38639 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0045 

 
 
 

37849 32264 31130 

11 
2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 

0046 
 
 
  

   

12 3. Готови производи 0047 
 
 
 

   

13 4. Роба 0048 
 
 
  

13 101 151 

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 

 
 
  

   

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 

 
 
  

4461 5400 7358 

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 
+ 0056 + 0057 + 0058) 

0051 

  
10 
 

68415 71720 101845 

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

0052 

 
 
  

   

201 и 
део 209 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

0053 

  
 
 

   

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

0054 
 
 
  

   

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

0055 

  
 
 

   

 
204 и 

део 209 
5. Купци у земљи 0056 

  
 
 

68179 71664 101845 

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 

 
 
  

236 56  

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 

0058 
  
 
 

   

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

0059 

 
 
 

   

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 

 
10 
  

9125 7652 1612 

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА 
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061 

 
 
  

   

23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 

 
 
  

   

230 и 
део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матична и зависна правна лица 

0063 

 
 
  

   

231 и 
део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

0064 

  
 
 

   

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0065 
 
 
  

   

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0066 
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234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

0067 

  
 
    

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 
  
11 
 

87131 99999 44420 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 
 
10 
  

17348 2356 904 

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 

 
10 
  

11737 10036 9375 

  

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 
0043) 

0071 

  
 
 449790 435512 400686 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 

 
 
  

   

  ПАСИВА 
   

 
  

   

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 
0442) 

0401 

  
 
12 322754 248951 202187 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 

 
 
 

76138 76138 76138 

300 1. Акцијски капитал 0403 
 
 
  

76138 76138 76138 

301 
2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404 

  
 
 

   

302 3. Улози 0405 

 
 
  

   

303 4. Државни капитал 0406 

 
 
  

   

304 5. Друштвени капитал 0407 
 
 
  

   

305 6. Задружни удели 0408 
 
 
  

   

306 7. Емисиона премија 0409 
 
 
  

   

309 8. Остали основни капитал 0410 

 
 
  

   

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 

 
 
  

   

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 
 
 
  

   

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 
 
 
  

611 611 611 

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 

  
 
    

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 
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31.12. 2015. 
Почетно стање 

01.01.2015. 
1 2 3 4 5 6 7 

33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 

  
 
 

716 772 827 

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 

  
 
 

246721 172974 126265 

340 
1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

0418 
  
 
 

164016 117308 117065 

341 
2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419 

 
 
  

82705 55666 9200 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 

  
 
 

   

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 
 

0421 

  
 
 

   

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
 
 

   

351 2. Губитак текуће године 0423 

 
 
  

   

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

0424 

  
 
 

32383 55582 60972 

40 
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 

 
 

 13 
   

400 
1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 

0426 

  
 
 

   

401 
2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 

0427 

  
 
 

   

403 
3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 

 
 
  

   

404 
4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429 

 
 
  

   

405 
5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

0430 
 
 
  

   

402 и 
409 

6. Остала дугорочна резервисања 0431 
  
 
 

   

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 
0439 + 0440) 

0432 

 
 
  

32383 55582 60972 

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

0433 

  
 
 

   

411 
2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

0434 
 
 
  

   

412 
3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

0435 

 
 
  

   

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама 
од вредности у периоду дужем од 
годину дана 

0436 

 
 
  

   

414 
5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0437 
 
 14 
 

32383 55582 60972 

415 
6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438 
 
 
  

   



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 
Крајње стање 

31.12.2015. 
Почетно стање 

01.01.2015. 
1 2 3 4 5 6 7 

416 
7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

0439 
 
 
  

   

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
 
  

   

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

   

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 

 
 
  94653 130979 137527 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 
+ 0448 + 0449) 

0443 

 
15 
  

24043 38616 45938 

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 

  
 
 

   

421 
2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

0445 

 
 
 

   

422 
3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0446 
 
 
  

   

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 

 
 
  

   

427 
5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

0448 

  
 
 

   

424, 
425, 

426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 

  
 
14 24043 38616 45938 

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 

  
 
 

146 92 265 

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 

  
16 
 

32897 54038 54641 

431 
1. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 

  
 
 

   

432 
2. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у иностранству 

0453 
  
 
 

   

433 
3. Добављачи - остала повезана 
правна лица у земљи 

0454 
  
 
 

   

434 
4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 

0455 

  
 
 

   

435 5. Добављачи у земљи 0456 

 
 
  

32471 53730 54322 

436 6. Добављачи у иностранству 0457 

  
 
 

426 308 319 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

   

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 
  
17 
 

35255 32290 33053 

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 
 
18 
  

1117 1159 2440 

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 

  
18 
 

925 2765 942 

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 

  
 
18 

270 2019 248 
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rqaHa 20-ro4hHe

O6pasaq nponHcaH [lpaarnriuxou o caApxuH14 ra $opnan o6pa3aqa $rnancrjcxrx r,lsBeuJraja 3a nphBpeAHa ApyuJrBa, 3aApyre 14 npeAy3erHhKe
("Cnpx6exu TnacH14K PC", 6p. 9512014 v 14412014)



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 2 9 2 6 6 0 Шифра делатности 4 9 3 1 ПИБ 1 0 0 4 7 7 5 6 2 

Назив ‚‚Jugoprevoz Kruševac‚‚ AD 

Седиште Kruševac, ul. Jug Bogdanova 45 

   
БИЛАНС УСПЕХА 

за период од  01.01 до 31.12. 2016. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

И з н о с  

Текућа година Претходна година  

1 2 3 4 5 6  

  
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

    
  

 

60 до 65, осим 62 
и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 
 
21 
 

1042924 1036162  

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 
  
 
 

2162 3528  

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на домаћем тржишту 

1003 
 
 
  

  
 

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1004 

 
 
  

  
 

602 
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1005 

  
 
 

  
 

603 
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1006 

  
 
 

  
 

604 
5. Приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

1007 

 
 
  

2162 3528  

605 
6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008 
  
 
 

  
 

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 
1015) 

1009 

  
 
 

1012784 1005627 
 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010 

  
 
 

  
 

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011 

 
 
  

  
 

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1012 

  
 
 

  
 

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013 

  
 
 

  
 

614 
5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 

1014 

  
 
 

1006519 998331  

615 
6. Приходи од продаје готових производа и 
услуга на иностраном тржишту 

1015 

  
 
 

6265 7296  

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016 
  
22 
 

27263 26163  

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
 
22 
  

715 844  

  
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

    
 
 

  
 



 
50 до 55, 62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 
+ 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 

1018 

  
23 
 

970977 965363 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна година 
1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 

  
 
 

2372 3527 

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 
 
 
  

  

630 
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021 
  
 
 

  

631 
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022 

  
 
 

  

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 

 
 
  

100091 103606 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 
  
 
 

323995 337036 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 
  
29 
 

402488 382900 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 

 
24 
  

56823 55224 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 

  
 
 

52630 50654 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 

  
 
 

  

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 

 
 

 24 
32578 32416 

  
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 

  
 
 

71947 70799 

  
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 

  
 
 

  

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 
  
25 
 

518 857 

66, осим 662, 
663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

1033 

  
 
 

  

660 
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

1034 
  
 
 

  

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035 
  
 
 

  

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1036 

  
 
 

  

669 4. Остали финансијски приходи 1037 

  
 
 

  

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 
  
25 
 

333 618 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039 

  
25 
 

185 239 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 
  
26 
 

4478 5966 

56, осим 562, 
563 и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 

 
 
 

  

560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

1042 

  
 
 

  

561 
2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043 
  
 
 

  

565 
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1044 
  
 
 

  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна година 
1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 

  
 
 

  

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 
  
26 
 

3101 5245 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047 

  
26 
 

1377 721 

  
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 

  
 
 

  

  
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 

 
 
  

3960 5109 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050 

  
27 
 

10851 4862 

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 

  
 
 

 31938 

67 и 68, осим 
683 и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 
  
27 
 

8340 20444 

57 и 58, осим 
583 и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 

  
28 
 

1950 5242 

  Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 
1051 + 1052 - 1053) 

1054 

 
 
  

85228 53816 

  Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 
1050 + 1053 - 1052) 

1055 

  
 
 

  

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

  
 
 407 5722 

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 

  
 
   

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 
- 1057) 

1058 
  
 
 

85635 59538 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 
- 1056) 

1059 
  
 
 

  

  
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

    
 
 

  

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 
  
 
 

4274 5831 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 
  
 
 

  

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 

  
 
 

1344 1959 

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 
 

  

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 

1064 

  
 
 

82705 55666 

  
Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 

1065 

  
 
 

  

  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066 
  
 
 

  

  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067 

  
 
 

  

 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1068 
 
 
 

  

 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1069 
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("Cnyx6enra rnacHuK PC", 6p. 9512014 w 14412014)



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 2 9 2 6 6 0 Шифра делатности 4 9 3 1 ПИБ 1 0 0 4 7 7 5 6 2 

Назив ’’JUGOPREVOZ KRUSEVAC’’ AD 

Седиште  ul. Jug Bogdanova br. 45 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

за период од  01.01 до  31.12  2016. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ  

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година  

1 2 3 4 5 6  

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  
 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 

 
 
  

82705 55666  

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 

  
 
 

  
 

  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК 

  
 
 
  

  
 

а) Ставке које неће бити рекласификоване у 
Билансу успеха у будућим периодима 

  
  
 
 

  
 

330 

1. Промене ревалоризације нематеријалне 
имовине, некретнина, постројења и опреме 

  
 
 
  

  
 

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 

 
 
  

  
 

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

  
 

331 

2. Актуарски добици или губици по основу планова 
дефинисаних примања 

  
 
 
  

  
 

а) добици 2005 

 
 
  

  
 

б) губици 2006 

  
 
 

  
 

332 

3. Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала 

  
 
 
  

  
 

а) добици 2007 
  
 
 

  
 

б) губици 2008 
  
 
 

  
 

333 

4. Добици или губици по основу удела у осталом 
свеобухватном добитку или губитку придружених 
друштава 

  

 
 
  

  
 

а) добици 2009 

  
 
 

  
 

б) губици 2010 

  
 
 

  
 

  
б) Ставке које накнадно могу бити 
рекласификоване у Билансу успеха у будућим 
п. 

  

 
 
  

  

 

334 
 

1. Добици или губици по основу прерачуна 
финансијских извештаја иностраног пословања 

  
  
 
 

  
 

а) добици 2011 
  
 
 

  
 

б) губици 2012 
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335

2. Eo6uqu unn ry6nqn oA ilHcrpyMeHara 3a[!rr4Te Hero
/Jraratba y uHocTpaHo nocfloBatbe

)ao6ur.lu ,,2013.

i) ry6rqh 2014

JJb

l.,4o6rqn rnr,t ry6uqu no ocHoBy r4HcrpyMeHara 3auJThre
>usnxa (xeprnra) noevaxor roxa

) Ao6nqu 2015

) ry6nqr 2A1B

141

t. Eo6ur.ln unu ry6vttqu no ocHoBy xapruja oA BpeAHocrh
)acnoroxr4Br4x aa npo4ajy

r) Ao6rqn '201,.7,

) ry6utqr 2018 55 AE

. ocTAJIt4 EPyTO CBEOEyXBATHT/ AOSI4TAK
1005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018

2003 +
| - (2004 +

r>0
2019

I. OCTAflt4 EPYTO CBEOSYXBATH14 TYEI/TAK
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017

2004 +

- (2003 +

>0
2020 55 55

il noPE3 HA OCTAIT1 CBEOSyXBATHI4 AOSI4TAK hnh
-YEI4TAK NEPilOEA

2021

v. HETO OCTAnil CBEOSyXBATHI4 EOEI4TAK (2019 - 202(
2021) > 0

202.?:

/. HETO OCTAIkl CBEOSyXBATHI/ TyS[4TAK (2020 - 2019
- 2021) > 0

2023 R( 55

3. yKynAH HETO CBEOEyXBATHI,I PE3yITAT nEPI1OEA

yKynAH HETO CBEOEyXBATHkI AOSI4TAK (2001 - 2002
,_022-2023)>0 2024 82650 556'1'1

l. yKvnAH HETO CBEOByXBATHh ryErTAK (2002 - 2001 t

!.023 -2022)>0
2025

-" yKynAH HETO CBEOEyXBATHH EOE]4TAK hAH
YE],1TAK (2027 + 2A2$ = AOn 202420 unu AOn 2025 > 0

2026

1 . flpurnncan geh nncxnnt BaacHh L{r4Ma Kan[Tafl a 2027

. Epunucan BracHIq[Ma xoju neuajy KoHrpony 2:028

Y KruSevcu

AaHa _2}-ro4nHe

.. :,1 I I ..-.."r' *.-".:
, i': -. .

' ,-+ il
r'-gi;j1j "

:L.' '' M.n.

O6pasaq nponhcaH llpaannxuxou o caApxr4Hh u $oprr.rra oopasal{a Snuancrjcxux ueeeuraja 3a np[BpeAHa ApyuJrBa, 3aApyre u npeAy3erHilKe
("Cnyx6enra rflacHuK PC", 6p. 9512014 n 14412014)



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 2 9 2 6 6 0 Шифра делатности 4 9 3 1 ПИБ 1 0 0 4 7 7 5 66 22222 

Назив ’’JUGOPREVOZ KRUSEVAC’’ A.D. 

Седиште ul. Jug Bogdanova br. 45 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

за период од  01.01 до 31.12  2016. године  

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 

Износ 

Текућа година 
Претходна 

година 
1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 1079169 

 
1231060 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 1050803 
1202022 

 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 333 
 

618 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 28033 
 

28420 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 986025 
1109026 

 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 556462 
 

650197 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 402541 
 

382886 

3. Плаћене камате 3008 3101 
 

5244 

4. Порез на добитак 3009 7744 
 

3745 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 16177 
 

66954 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 93144 
 

122034 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012  
 
 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013  

 
 

11287 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014  
 
 

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3015  
 

11287 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016  
 
 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017  
 
 

5. Примљене дивиденде 3018  
 
 

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 58385 
 

53600 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020  
 
 

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3021 58385 
 

53600 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022  
 
 

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023  
 
 

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 58385 
 

42313 
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

3025  
 

33188 
 

I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 

1. Увећање основног капитала 3026  
 
 

 



2. .Qyropovnn (peAhrr4 (Hero npr4nuBl4) ',:3027t,
331 88

;,,ll,ia:.il':.i1 ?,...: |:::,r::.,,3ir,EZl

3. Kparxopovnu KpeAHrr4 (uero npunusu) !,,,qi8

4. Ocrane AyropoqHe 06aBese :],]9029]

5. Ocrane KparKopoqHe o6aaese 2 nan

ll. OAnraeh roroB[He h3 afi[BHocrt Qranancupaua (1 4o 6) :::3031 47627 57330

1. Orxyn concrBeHilx axqrja u y4ena 3032

2. Ayropoqnu KpeArl4 (o4nuen) 3033 39077 47362

3. Kparxopo.riil KpeAnru (oAnIeh) 3034

4. Ocrane o6aBe3e (o4nrer) 3035

5. Ounancrjcxu nueunr 3036 '1368

6. lzlcnrahene AUB[AeHAe 11,3Qp7 8550 8600

lll. Hero nprnhB roroBr4He ta3 aKrhBHocru $unancrpaua (l-ll) 'SO:3lg'

lV. Hero oAruB roroBr4He h3 aKThBHocru Sunancnpan a (ll-l) .,3039 47627 24142

r. cBErA nPrn],1B roToBtlHE (3001 + 30'13 + 3025) 3040 1079169
1275535

E. CBErA OEnl4B roToBtlHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 1092037
1 21 9956

T". HETO nPhnIB TOTOBI4HE (3040 - 3041) 3442 55579

E. HETO O[nl4B TOTOBhHE (3041 - 3040) 3043 1 2868

X OTOBHHA HA NOqETKY OEPAqYHCKOT NEPHOIA 3044 99999 44420

3, NO3ilTHBHE KYPCHE PA3NHKE NO OCHOBY NPEPALIYHA TOTOB14HE 3045

h, HETATL1BHE KYPCHE PA3I|l,lKE nO OGHOBy nPEPAqyHA TOTOBI4HE 3046

J. roroBt4HA HA KPAJy OEPAL{yHCKOr nEPUOEA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047 87131
99999

v
,1 ,i.'

,/.' .,'.

l;'
li '*

3aKoHrxr 3acrynHH--\ ,'' 't'- **;' --,.\-7
M.n.

14aHa 20-rogilHe
,-.-, ...1.]

O6paoar.l nponr4caH npaBhnHhKoM o caApx!4H14 r,,l $oprvrra o6pa3aqa Sr,lnancrajcxr,lx useeuraja 3a npr4BpeAHa Apyl"IJrBa, 3aApyre I npeAy3erH14Ke

("Cnyx6enla macHrK PC", 6p. 9512014 n 14412014)



Попуњава правно лице - предузетник 
 

Матични број 0 7 2 9 2 6 6 0 
Шифра 
делатности 

4 9 3 1 ПИБ  1 0 0 4 7 7 5 6 2 
 

Назив  ’’JUGOPREVOZ KRUSEVAC’’ A.D. 
 

Седиште  ul. Jug Bogdanova br. 45 
 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период  01.01 до 31.12  2016. године 

                                                                                                                                                                                            - у хиљадама динара – 

 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала   

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32  

Основни капитал 
Уписани а 

неуплаћени 
капитал 

Резерве 
 

1 2   3   4   5  

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2015. 

             

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 
 

4019  4037  
 

б) потражни салдо рачуна 4002 
 

76138 
4020  4038 611  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    
 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
 
 

4021  4039  
 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 
 

4022  4040  
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2015. 

 
 
 

    
 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4005 
 
 

4023  4041  
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4006 
 

76138 
4024  4042 611  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 
 

4025  4043  
 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 
 
 

4026  4044  
 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2015 

 
 
 

    
 

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4009 
 
 

4027  4045  
 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4010 
 

76138 
4028  4046 611  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    
 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 
 

4029  4047  
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 
 

4030  4048  
 

7. 
Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. 2016. 

 
 
 

    
 



а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4013 
 
 

4031  4049  
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4014 
 

76138 
4032  4050 611  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
 

    
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 
 

4033  4051  
 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 
 
 

4034  4052  
 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2016.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4017 
 
 

4035  4053  
 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4018 
 

76138 
4036  4054 611  

Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала   

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34  

Губитак 
Откупљене 
сопствене 

акције 
Нераспоређени добитак 

 

 

2   6   7   8  

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2015. 

    
 

         

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 
 

4073  4091  
 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 
 

4074  4092 126265  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    
 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057  4075  4093  
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 
 
 

4076  4094  
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2015. 

 
 
 

    
 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4059 
 
 

4077  4095  
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4060 
 
 

4078  4096 126265  

4. 

Промене у претходној 2015. години  
 
 

    
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 
 

4079  4097 8957  

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 
 

4080  4098 55666  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2015. 

 
 
 

    
 

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4063 
 
 

4081  4099  
 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4064 
 
 

4082  4100 172974  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    
 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 
 

4083  4101  
 



б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 
 

4084  4102  
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2016 

 
 
 

    
 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4067 
 
 

4085  4103  
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4068 
 
 

4086  4104 172974  

8. 

Промене у текућој 2016. години       
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 
 

4087  4105 8958  

б) промет на потражној страни рачуна 4070 
 
 

4088  4106 82705  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2016 

 
 
 

    
 

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4071 
 
 

4089  4107  
 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4072 
 
 

4090  4108 246721  

 

 

 

 

 

Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 

губици 

Добици или губици по 
основу улагања у 

власничке 
инструменте капитала 

1 2   9   10   11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 
 

4127  4145  

б) потражни салдо рачуна 4110 
 
 

4128  4146  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 
 

4129  4147  

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 
 

4130  4148  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4113 
 
 

4131  4149  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4114 
 
 

4132  4150  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 
 

4133  4151  

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
 
 

4134  4152  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

 
 
 

    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4117 
 
 

4135  4153  



б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4118  4136  4154  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 
 

4137  4155  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 
 

4138  4156  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 
 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4121 
 
 

4139  4157  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4122 
 
 

4140  4158  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 
 

4141  4159  

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 
 

4142  4160  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

      

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4125 
 
 

4143  4161  

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4126 
 
 

4144  4162  

 



 

 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 

добитку или губитку 
придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 

прерачуна 
финансијских 

извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 

новчаног тока 

1 2   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 
 

4181  4199  

б) потражни салдо рачуна 4164 
 
 

4182  4200  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 
 

4183  4201  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 
 

4184  4202  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 

4167 
 
 

4185  4203  

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 

4168 
 
 

4186  4204  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 
 

4187  4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 
 

4188  4206  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

 
 
 

    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4171 
 
 

4189  4207  

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4172 
 
 

4190  4208  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 
 

4191  4209  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 
 

4192  4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 
 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 

4175 
 
 

4193  4211  

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 

4176 
 
 

4194  4212  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 
 

4195  4213  

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 
 

4196  4214  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

      

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4179 
 
 

4197  4215  

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4180 
 
 

4198  4216  
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aax 01.01.2015

a) 4yroexr canAo paqyHa 4217 827
4235

202187
4244

6) norpaxuu canAo parryHa 4218

2. a) ucnpaaxe ua 4yroaxoj crpaHI paqyHa 4219
4236 4245

6) rcnpasxe Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa 4220

J.
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a) ropnroeaxur AyroBH14 can4o pavyna (1a
+2a-26)>0 4221

827

4237
zo2t87

4246
6) xopuroeanu norpaxHI canAo paqyHa
(16 -2a + 26) > 0

4222

4. a) nponrer Ha AyroBHoj crpaH14 paqyHa 4223 4238

46764
4247

6) npouer na norpaxnoj crpaHil paqyHa 4224
55

Crase xa rpajy nperxogHe roAxHe
31.12.201s

a) AyroBH14 carAo paqyHa
(3a + 4a - 46) > 0

4225
772

4239
248951

4248
6) norpaxxn canAo paqyHa

G6-4a+46)>0 4226

6.

U Ciibfi'6r*:intt6rtrj an Ac,:lia *tdiH rfr',i i i iii : if:

rpeuJaKa x npoMeHa
paqyHoBoAcTBeHHx non}lTHKa

a) rcnpaaxe Ha AyroBHoj crpaHh parryHa 4227
4240 4249

6) rcnpaexe xa norpaxnoj crpaH14 paqyHa 4228

7.

Kopr,lroeaHo',nolerHo crabe Te$rjle
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772
4241

lilriiliiiiitut,i.:

24895t
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6) xoprroaanu norpaxHu canAo pa\ryHa
(56-6a+66)>0 4230

8. a) npouer xa 4yroexoj crpaHI paqyHa 4231
4242

73803
4251

6) nponrter na norpaxnoj crpaHil paqyHa 4232
56

o

Crax,e xa xpajy rexyhe rogr4He
31.12.2016
a) AyroBHr4 canAo pa'.ryHa
(7a + 8a - 86) > 0

4233
776

4243 322754 4252
6) norpaxxu canAo paqyHa
(76-8a+86)>0 4234
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v

AaHa 20-ro414He

O6pasaq nponr4caH l-lpaeunxnxoru o ca4pxrrH14 u Qoplrr o6paeaqa Quxancujcxux uoeeu.raja 3a nphBpeAHa ApyrurBa, 3aApyre I npeAy3erHuKe
("Cryx6enu rnacHuK PC", 6p. 9512014 u 14412014)



  1 

 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

„ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ“АД 
КРУШЕВАЦ 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  2 

 

1. Опште информације 

 

''Југопревоз Крушевац'' а.д. Крушевац (У даљем тексту: Друштво) је основано 21.04.1998. године 

Одлуком скупштине деоничког друштва ''Југопревоз Крушевац'' број одлуке 1-792/98 од 21.04.1998. 

као акционарско друштво у мешовитој својини са 29,58% акцијског и 70,42% друштвеног капитала. 
Приватизација остатка друштвеног капитала извршена је новембра новембра 2005.године, а 

регистрована код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 102848/2006 дана 

04.01.2006.године. 

Купопродајну цену остатка друштвеног капитала, купац је отплатио у 6 годишњих рата, закључно 

са  2010. годином. 

Усклађивање са новим Законом о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011 и 

99/11) извршено је у остављеном року, регистрацијом код Агенције за привредне регистре 

Оснивачког акта - решењем бр. БД 96774/2012 од 19.07.2012.год., Статута - решењем бр. БД 

96769/2012 од 19.07.2012.год и регистрацијом нових органа за дводомни начин управљања - 

Извршног одбора и Надзорног одбора - решењем бр. БД 106293/2012од 09.08.2012.год. 

 

Основна делатност којом се Друштво бави је 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника,  

а поред тога регистровао је и за обављање следећих делатности: 
49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају 
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила 
52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају 
52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају 

71.20 - Техничко испитивање и анализе 
49.32 - Такси превоз 

49.41 - Друмски превоз терета 

53.20 - Поштанске активности комерцијалног сервиса 

79.11 - Делатност путничких агенција 

47.11 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном 

47.29 - Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 

56.10 - Делатност ресторана и покретних објеката 

56.30 - Услуге припремања и послуживања пића 

 

Седиште друштва је у Крушевцу, ул. Југ Богданова 45. 
 

Матични број Друштва је 07292660, а ПИБ 100477562. 
 

Финансијски извештаји за 2016. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од стране 

Надзорног одбора Друштва дана 27.02.207.год . 
 

На дан 31. децембар 2016. године Друштво има запослених 521 (на дан 31. децембар 2015. године 

број запослених у Друштву био је 511). 
 

  

 

2. Основе за састављање финансијских извештаја 
 

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

у формату прописаном од стране Министарства финансија који су највећим делом усклађени са 

Међународним стандардима финансијског извештавања, односно Међународним рачуноводственим 

стандардима. Финансијски извештаји су састављени према концепту историјских трошкова. 
 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 

рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 

примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена 

или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај 

за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 
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2.1. Прерачунавање страних валута 
 

(а) Функционална и валута приказивања 
 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва се одмеравају и приказују у валути примарног 

економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). Функционална валута, 

односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су приказани у хиљадама динара, уколико 

није другачије наглашено. 

  

(б) Позитивне и негативне курсне разлике 

 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову динарску 

противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне разлике 

настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до 

краја године, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи. 
 

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати потраживања 

у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у билансу успеха као 

финансијских приходи односно расходи. 

 
 
3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 

наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, осим 

ако није другачије назначено. 

 

3.1. Стална имовина 
 

(а)  Нематеријална улагања 
 

Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 

коштања. 

 

Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или цени 

коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. На крају пословне 

године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. 

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 

примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава. 

 

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће: 

Назив Стопа амортизације 

Лиценце и апликациони програми          20% 

 

(б) Некретнине, постројења и опрема 
 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 

коштања. 

 

Накнадно вредновање некретнина врши се по основном поступку, који је предвиђен у МРС 16 – 

Некретнине, постројења и опрема, односно по по набавној вредности умањеној за укупан износ 

исправке вредности по основу обезвређивања. 

 

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом током 

процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина, постројења 

и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност уколико постоји. 

 

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се 

периодично. 
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На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у 

складу са МРС 36 – Обезвређење средстава. 

 

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће: 

 

 

Назив Стопа амортизације 

Грађевински објекти       2,5 – 4,5% 

           Транспортна опрема 6%-17% 

           ПТТ опрема 7-20%; 6,6% 

Канцеларијска опрема 
12,50%; 14,3%; 20%; 15%; 10%; 

16,5%; 18%; 7% 

Опрема угоститељства 7%; 15%; 10%; 12,5% 

Остала опрема 20%; 12,5%, 14,3%, 18% 

 

 

в) Инвестиционе некретнине 

 

Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени коштања. 

При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или цену 

коштања. 

 

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по 

алтернативном моделу набавне вредности умањене за амортизацију у складу са МРС 40  

 

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са 

тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви остали трошкови текућег 

одржавања терете трошкове периода у коме настану. Када инвестициону некретнину користи њен 

власник, она се рекласификује на некретнине, постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност 

на дан рекласификације постаје њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати. 
 

 

(г)  Дугорочни финансијски пласмани 
 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу других правних лица, 

хартије од вредности које се држе до доспећа и остали дугорочни финансијски пласмани. 

  

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се по 

методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. У 

билансу успеха исказује се приход од улагања само у оној мери у којој Друштво прими свој део из 

расподеле нераспоређеног добитка корисника улагања, до које дође након дана стицања. Део из 

расподеле који се прими у износу који је већи од таквог добитка сматра се повраћајем инвестиције 

и исказује се као смањење набавне вредности инвестиције. 

 

Почетно признавање хартија од вредности које се држе до доспећа врши се по набавној вредности 

која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Накнадно мерење хартија од вредности које 

се држе до доспећа се врши по дисконтованој амортизованој вредности. Власничке хартије од 

вредности расположиве за продају накнадно се вреднују по поштеним тржишним вредностима у 

корист или на терет сопственог капитала. 

 

 

3.2. Обртна имовина 
 

(а) Залихе 

 
 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 
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Залихе материјала 

 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето 

продајној вредности, ако је нижа. 

Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње 

(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 

 

Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим оних 

које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може одбити 

као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу 

директно приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 

утврђивању трошкова набавке. 

Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења вредности и 

сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује Генерални директор 

Друштва. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене. 

 

 

(б) Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се на основу 

рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. Ако се вредност 

у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по средњем 

курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате 

потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода. 
 

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 

наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем. 
 

Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60 

дана, при чему се има у виду старост потраживања, економски положај и солвентност дужника као 

и немогућност наплате редовним путем. 

 

Индиректан отпис врши се на основу одлуке управног одбора Друштва, док предлоге за отпис у току 

године дају директори организационих јединица, а на крају године централна пописна комисија. 
 

 

(г) Готовина и готовински еквиваленти 
 

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код банака, 

друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три месеца или краће 

и прекорачења по текућем рачуну. 

 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих 

обавеза, у билансу стања. 

 

 

3.3. Основни капитал 
 

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво / односно чине га 

уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал. 

 

Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним Законом о 

привредним друштвима а све промене на основном капиталу региструју се код одговарајућег 

Регистра. 
 

Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у Регистру 

уписана и вредност у еврима. 
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3.4    Обавезе по кредитима 
 

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 

трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 

амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 

трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита применом 

методе ефективне каматне стопе. 
 

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Друштво нема безусловно 

право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса стања. 

 

 

3.5. Порез на добит 
 
Текући порез на добит 

 

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на добит 

важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит за 2016. годину износи 15% и плаћа се на 

пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу 

укључује добит приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским 

прописима Републике Србије. 

 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност 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 пренети на рачун добитака из будућих обрачунских периода, али 

не дуже од пет, односно десет година. 

 

Одложени порез на добит 

 

Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 

стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза 

у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. 

 

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог датума ступиле 

на снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. 

 

Одложена пореска средства су износи пореза из добити који могу да се поврате у наредним 

периодима по основу одбитних привремених разлика, расхода по основу обезвређења имовине, 

расхода на име јавних прихода, неискоришћених пореских кредита који се преносе у наредни период 

и признатих пореских губитака. 

 

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добити који се плаћају у наредним периодима по 

основу опорезивих привремених разлика. 

 

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 

средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских 

кредита на порески биланс Друштва, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно 

постојати опорезива добит од које се одложена пореска средства могу искористити. 

 

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. 

 

 

3.7. Примања запослених 
  

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 

31. децембар 2016. године. 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 

доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе 

укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама 

прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата 
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запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на 

терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се 

односе. Након извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих законских обавеза у погледу 

будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције 

запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство у износу 

који се може рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање 

доприноса. 

 

У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по сили закона због 

губитка радне способности – у висини три просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у 

Републици Србији према последње објављеном податку надлежног републичког органа. 

 

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у износу од 35 - 75% просечне 

месечне зараде по запосленом остварене код послодавца у месецу који претходи месецу у ком је 

донешена одлука о исплати. Износ нето зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја 

година које је запослени провео у Друштву, што је приказано у следећој табели: 

 

 

Број година Износ зараде 

10 35.00% 

20 50.00% 

30 75.00% 

 

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда није 

извршено у складу са захтевима МРС 19-Накнаде запосленима. 
 

 

3.8.   Признавање прихода 
 

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и услуга 

у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и 

попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са продавца 

на купца. 
 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да ће у 

будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми за сваку 

од активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ прихода се не сматра поуздано 

мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које могу настати у вези са продајом. Своје 

процене Друштво заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у обзир тип купца, 

врсту трансакције и специфичности сваког посла. 
 

Друштво остварује приходе по основу пружања услуга услуга превоза путника у копненом 

саобраћају на домаћем и иностраном тржишту, по основу  продаје робе на домаћем тржишту, по 

основу пружања услуга из области одржавања и поправке моторних возила, услужних делатности у 

копненом саобраћају и услужних делатности - техничког прегледа возила. 

 

Такође, Друштво остварује приходе и по следећим основама: закупнине, приходи од камата, добици 

од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, добици од продаје 

материјала, од вишкова, наплаћених отписаних потраживања, по основу ефеката продаје уговорене 

заштите од ризика осим валутне клаузуле, од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана, од осталих непоменутих прихода. 

 

 

 

3.9. Признавање расхода 
 

Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са оствареним пословним приходима и 

односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада зарада, 

амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се 

истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања 

прихода и расхода). 
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3.10. Приходи и расходи камата 
 

Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 

финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 

 

Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови позајмљивања 

који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава класификованог за 

приписивање трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно време да би се 

оспособило за употребу, односно продају) капитализују се као део набававне вредности тог средства, 

а сви остали иду на терет расхода периода у коме су настали. 

 
 
 

3.11. Закупи 
 

(а) Некретнине, постројења и опрема 
 

Закупи где закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују се као 

оперативни закупи. Плаћања извршена по основу оперативног закупа (умањена за стимулације 

добијене од закуподавца) исказују се на терет биланса успеха на пропорционалној основи током 

периода трајања закупа. 
 

Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа. 
 

 

3.12 Накнадно установљене грешке 
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата ранијих 

година, у складу са МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и 

грешке. 

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, 

односно у корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 

 

4. Управљање финансијским ризиком 
 

 

4.1. Фактори финансијског ризика 
 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 

обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе, 

каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева страних 

валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у 

Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта 

потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум. 

 

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва. Финансијска служба Друштва 

идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно 

сарађујући са пословним јединицама Друштва. 

 

(а) Тржишни ризик 
 

 Ризик од промене курсева страних валута 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних 

валута који проистиче из пословања са различитим валутама. 

 

 Ризик од промене цена 

Друштво није изложено ризику промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да 

улагања Друштва нису класификована у билансу стања као расположива за продају или као 

финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у 

билансу успеха. 
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 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у великој 

мери су независни од промена тржишних каматних стопа. 

 

 

(б) Кредитни ризик 

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код готовине 

и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и финансијским 

институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања 

и преузете обавезе. Друштво као гаранцију за своја потраживања узима менице од купаца. Механизми 

смањења ризика: компензације, утужења, наплата меница, прекид пружања услуга... 
 

 

(ц) Ризик ликвидности 

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и хартија од 

вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања 

Друштва, Финансијска служба тежи да одржи флексибилност финансирања држањем на располагању 

утврђених кредитних линија. 
 

 

5. Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 

периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 

интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем  да  смањи 

трошкове капитала. 
Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 

коефицијента нето задужености. Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Друштва 

и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупна пасива умањена за капитал, 

дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе умањи за готовину и готовинске еквиваленте. 

Укупни капитал је исказан у билансу стања. Израчунати коефицијент за 2016.годину износи 0,12, а 

за 2015. годину износио је 0,35. 
 

 

6. Земљиште 
   

Набавна вредност   

Стање 31.12.2015. 

године 

 

____12.013______ 

Повећања   

Смањења  ________________ 

Стање 31.12.2016. 

године 

 

___12.013_______ 

   

Исправка вредности   

Стање 31.12.2015. 

године 

 

____  0_________ 

Повећања  _____    _________ 

Смањења  ________________ 

Стање 31.12.2016. 

године 

 

_____0________ 

   

Садашња вредност   

31.децембар 2015. 

године 

 

___12.013_______ 

31.децембар 2016. 

године 

 

____12.013______ 

 

Земљиште на дан 31. децембар 2016. године износе _12.013  хиљада динара и односи се на градско 

грађевинско земљиште. 
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7. Некретнине, постројења и опрема 
 

 

 

 

Амортизација за 2016. годину износи _52.630_ хиљада динара  (за 2015. износила је 50.654 хиљада 

динара) и укључена је у трошкове пословања. 

 
 

8. Дугорочни финансијски пласмани 
 

  2016  2015 

Учешћа у капиталу зависних правних 

лица 

 

 

 

 

Учешћа у капиталу осталих повезаних 

правних лица 

 

 

 

 

Учешћа у капиталу осталих правних 

лица и друге хартије од вредности 

расположиве за продају 

 

6.093 

 

6.093 

Дугорочни кредити матичним, зависним 

и осталим повезаним правним лицима 

 

 

 

 

Дугорочни кредити у земљи     

Дугорочни кредити у иностранству     

Хартије од вредности које се држе до 

доспећа 

 

 

 

 

Откупљене сопствене акције и 

откупљени сопствени удели 

 

 

 

 

Остали дугорочни финансијски 

пласмани  

 

2 

 

2 

Минус: Исправка вредности (по 

ставкама) 

 

4.926 

 

4.981 

  1.169  1.114 

 

 

 

  

Земљиште 

грађ.објект

и и станови  Опрема  

Инвест. 

некретн.  

Улагања 
у туђе нек. 

и опрему  

НПО у  

припреми  

 

 

Аванси  

 

 

Укупно 

Набавна вредност              

Стање на дан 31.12.2015. г 74.460  753.171  14.728        842.359 

Повећања   58.385          58.385 

Активирања              
Средства примљена без 

накнаде           
   

Отуђења   17.282          17.282 

Пренос (са)/на              

Стање на дан  31.12. 2016. г 74.460  794.274  14.728      
  883.462 

              
Акумулирана исправка 

вредности           
   

Стање на дан 31.12. 2015. г 51.210  599.550  9.321        660.081 

Активирања              

Амортизација 1.097  51.165  368      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

52.630 

Отуђења   17.282          17.282 

Пренос (са)/на              

Стање на дан 31.12.2016. г 52.307  633.433  9.689        695.429 

              
Неотписана вредност на 

дан:           
   

31. децембра 2016. године 22.153  160.841  5.039        188.033 

31. децембра 2015. године 23.250  153.621  5.407        182.278 
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Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на акције/уделе у следећим друштвима: 

 

Назив Друштва  2016 

Комерцијална банка АД Београд  4699 

Агробанка АД Београд  1394 

  6093 

 

Остали дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембар 2016. године износе __2_ хиљаде 

динара  и односе се на дате стамбене кредите и откуп станова на рате. 

 
 

 

9. Потраживања 

 

 

(а) Потраживања од купаца 
  2016  2015 

Купци зависна правна лица     

Купци остала повезана правна 

лица 

 
 

 
 

Купци у земљи  125674  139914 

Купци у иностранству  236  56 

  125910  139970 

     

Минус: Исправка вредности 

купаца - зависна правна лица 

 
 

 
 

Минус: Исправка вредности 

купаца - повезана правна лица 

 
 

 
 

Минус: Исправка вредности 

купаца у земљи 

 
57495 

 
68250 

Минус: Исправка вредности 

купаца у иностранству 

 
 

 
 

  57495  68250 

     

  68415  71720 

 
Друштво је формирало исправку вредности на терет расхода за сва потраживања од чијег је рока за 

наплату протекло више од 60 дана, у складу са Правилником о рачуноводству. 

 

 

(б) Остала потраживања 

 

Остала потраживања износе 9.125 хиљада динара и највећим делом обухватају: потраживања за 

рефакцију акцизе за нафту.  

 

(в) ПДВ и АВР 
 

Потраживања за порез на додату вредност на дан 31. децембар 2016. године износе 17.348 хиљада 

динара. 

Активна временска разграничења на дан 31. децембар 2016. године износе 11.737 хиљада динара и 

односе се на усклађивање трошкова за наредну годину, разграничени ПДВ, разграничене еефекте 

валутне клаузуле за дугорочне кредите са валутном клаузулом. 
 

 

  2016  2015 

Потраживања од купаца  68179  71664 

Потраживања из специфичних послова     

Остала потраживања  7567  7652 

Краткорочни финансијски пласмани     

ПДВ и АВР  29085  12392 

Укупно потраживања – нето  104831  91708 
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10. Готовински еквиваленти и готовина 
 

  2016  2015 

Хартије од вредности – готовински 

еквиваленти 

 

 

 

 

Текући (пословни) рачуни  71.132  86.406 

Издвојена новчана средства и 

акредитиви 

 

 

 

 

Благајна  3.476  1.680 

Девизни рачун  12.400  11.838 

Девизни акредитиви     

Девизна благајна  123  75 

Новчана средства чије је коришћење 

ограничено или вредност умањена 

 

 

 

 

Остала новчана средства     

  87.131  99.999 

 

 

11. Капитал и резерве 
 
Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2016. године има следећу структуру: 

 2016 
 

2015 

Основни капитал 76.138  76.138 

Неуплаћени уписани капитал    

Резерве 611  611 

Ревалоризационе резерве    

Нереализовани Добици по основу хартија од вредности    

Нереализовани Губици по основу хартија од вредности 716  772 

Нераспоређени добитак 246.721  172.974 

Губитак    

Откупљене сопствене акције    

 322.754  248.951 

 

Основни капитал Друштва чини акцијски капитал у износу од 76.138 хиљада динара (76.138 акција 

номиналне вредности од 1.000 динара. 

Промене на позицијама капитала приказане су у оквиру Извештаја о променама на капиталу. 

 

 

12. Дугорочна резервисања 
 

Друштво није извршило резервисање за накнаде запосленима за будуће отпремнине будућим 

пензонисаним радницима, будуће јубиларне награде и будући прековремени рад, из разлога неизвесности 

дугорочног предвиђања издвајања средстава. 
Сматрамо да је прогноза будућих трошкова у постојећим условима пословања немогућа и неприменљива, 

а с обзиром да су трошкови израде актуарског извештаја  за постојећи број радника високи, одлучили смо 

да не вршимо дугорочна резервисања, а настале издатке и трошкове по овим основама  вршимо из текућег 

пословања.   
 
 

13.  Дугорочни кредити 
 

Дугорочни кредити се односе на:  2016  2015 

Финасијски кредит од:     

  -   банака у земљи      32383  55582 

  -   банака у иностранству     

Робни кредити од:     

  -   добављача у земљи          

  -   добављача у иностранству     

     

Укупно дугорочни кредити  32383  55582 
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Преглед дугорочних кредита у 000 дин. приказан је у следећој табели: 
 

Дугорочни кредити у 

земљи 

Број и датум 

уговора 

 
Каматна 

стопа 

 
Рок 

отплате 
 ЕУР  

Дуг 

на дан 

31.12.2016. 

 

AИK банка а.д. Ниш 

 

10507045800240857

6 

08.06.11. 

 

 

 

08.06.16 

 

289218  0  

Kомерцијална банка 

а.д. 

Београд 

007410900041.1 

20.10.11. 

 

 

 

 

20.10.16 

 

186000  0  

AИK банка а.д. Ниш 

10507045800247822

2 

21.11.11. 

 

 

 

21.11.16 

 

199400  0  

Kомерцијална банка 

а.д. 

Београд 

00-410-7200004,6 

01.10.12 

 

 

 

07.11.17 

 

195000  
4.904.60

0 
 

AИK банка а.д. Ниш 

10507045800260762

0 

09.05.13 

 тромесчни 

EURIBOR 

+ 4,85% 

 

5/9/18 

 

200000  7.774.199  

Kомерцијална банка 

а.д. 

Београд 

00-410-72000186 

 

 

 

6/1/19 

 

250000  17.148.929  

Kомерцијална банка 

а.д. 

Београд 

00-418-00009055 

 

 

 

6/25/20 

 

275000  26.597.997  

       УКУПНО  56.425.725  

 

 

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту бр.00-

410-7200004.6 од 01.10.12.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д. Београд, уписано је заложно 

право на купљеној опреми - аутобусу. У складу са Решењем регистра заложног права на покретним 

стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 19220/2012. 

 

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту бр.00-

105070458002607620 од 09.050.13.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д. Београд, уписано је 

заложно право на купљеној опреми - аутобусу. У складу са Решењем регистра заложног права на покретним 

стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 11262/2013. 

 

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту бр.00-

410-72000186 од 10.06.14.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д. Београд, уписано је заложно 

право на купљеној опреми - аутобусу. У складу са Решењем регистра заложног права на покретним 

стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 8388/2014. 

 

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту бр.00-

418-00009055 од 25.06.15.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д. Београд, уписано је заложно 

право на купљеној опреми - аутобусу. У складу са Решењем регистра заложног права на покретним 

стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 12756/2015. 

 

 

14. Краткорочне финансијске обавезе 
 

  2016  2015 

Краткорочни кредити у земљи револвинг у 000  0  0 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године  24043  38616 

Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године     

Остале краткорочне финансијске обавезе     

Укупно  24043  38616 
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Део дугорочних кредита који доспевају до једне године приказан је у следећој табели: 

 

 
15. Обавезе из пословања 

 

  2016  2015 

Примљени аванси, депозити и кауције  146  92 

Добављачи у земљи  32.471  53.730 

Добављачи у иностранству  426  308 

Добављачи – матична и зависна правна лица     

Добављачи – остала повезана правна лица     

Остале обавезе из пословања     

Обавезе из специфичних послова     

     

Укупно  33.043  54.130 

 

 

 

16. Остале краткорочне обавезе 
 

  2016  2015 

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  33.139  30.517 

Остале обавезе /по основу дивиденде/  2.116  1.773 

  35.255  32.290 

 

 

17. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна временска разграничења 
 

  2016  2015 

Обавезе за порез на додату вредност  1.117  1.159 

Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге 

дажбине /навести и обелоданити материјално значајне 

ставке/: 

 

 

 

 

-   Обавезе за порезе и царине     

-  Обавезе за доприносе     

-   Остале обавезе за порезе и доприносе /навести и  

обелоданити материјално значајне ставке/ 

 

925 

 

2.765 

Пасивна временска разграничења (навести материјално 

значајне ставке) 

 

270 

 

2.019 

     

Обавезе за порез из добитка     

  2.312  5.943 

 
Број и датум 

уговора 

 
Каматна 

стопа 

 
Рок 

отплате 
 ЕУР  2017 

Дугорочни кредити у 

земљи 
 

 
 

 
 

 
   

Kомерцијална банка а.д. 

Београд 

00-410-7200004,6 

07.11.11. 

 
 

 
07.11.17 

 
195000  4.904.600 

AИK банка а.д. Ниш 

1050704580026076

20 

09.05.13 

 тромесчни 

EURIBOR 

+ 4,85% 

 5/9/18  

200000  5.487.652 

Kомерцијална банка а.д. 

Београд 

00-410-72000186  
 

 6/1/19  

250000  6.859.573 

Kомерцијална банка а.д. 

Београд 

00-418-00009055  
 

 6/25/20  

275000  6.790.972 

          

         24.042.797 
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18. Одложена пореска средства и обавезе 
 

 

Одложена 

пореска 

средства 

 Одложене 

пореске 

обавезе 

 

Нето 

Стање 31. децембра 2014. године 8.620     

Промена у току године 1.959     

Стање 31. децембра 2015. године 10.579     

Промена у току године                  1.344     

Стање 31. децембра 2016. године 11.923  0   

 

Текући порески расход периода 

 2016  2015 

Бруто резултат пословне године 85635  59538 

Капитални добици и губици   11288 

Усклађивање расхода 53  91 

Рачуноводствена амортизација 52630  50653 

Пореска амортизација 43668  40970 

Корекција расхода по основу трансферних цена    

Корекција расхода по основу спречавања утањене 

капитализације 

  

 

Корекција расхода по основу камата применом правила о 

трансферним ценама 

  

 

Усклађивање расхода    

Корекција прихода по основу трансферних цена    

Капитални добици и губици    

Пореска основица 94983  58026 

Пореска стопа 15.00%  15.00% 

Обрачунати порез 14247  8704 

Укупна умањења обрачунатог пореза 9973  2872 

Текући расход периода 4.274  5.831 

    

 

 

19. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10.2016. 

 

 
 

20. Пословни приходи 
  2016  2015 

Приходи од продаје производа и услуга  1012784  1005627 

Приход од активирања учинака и робе     

Повећање вредности  залиха учинака (напомена ..)     

Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)     

Остали пословни приходи  30140  30535 

Укупно  1042924  1036162 

 
Друштво остварује приходе по основу пружања услуга услуга превоза путника у копненом саобраћају на 

домаћем и иностраном тржишту, по основу  продаје робе на домаћем тржишту, по основу пружања услуга 

из области одржавања и поправке моторних возила, услужних делатности у копненом саобраћају и 

услужних делатности - техничког прегледа возила. 
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21. Остали пословни приходи 
 

  2016  2015 

Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.  27263  26163 

Приходи од закупнина  715  844 

Приходи од чланарина     

Приходи од тантијема и лиценцних накнада     

Остали пословни приходи     

  27978  27007 

 
22. Пословни расходи 

 

  2016  2015 

Набавна вредност продате робе  2.372  3.527 

Трошкови материјала  424.086  440.642 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  402.488  382.900 

Трошкови амортизације и резервисања  52.630  50.654 

Остали пословни расходи  89.401  87.640 

  970.977  965.363 
 
 

23. Трошкови материјала  
 

  2016  2015 

Трошкови материјала за израду  5.194  4.761 

Трошкови осталог материјала  94.897  98.845 

Трошкови горива и енергије  323.995  337.036 

  424.086  440.642 

 

 

24. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи   
 

  2016  2015 

Трошкови зарада и накнада зарада у бруто износу  323.078  303.220 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 

на терет послодавца 

 

57.852 

 

54.293 

Трошкови накнада по уговору о делу  522  890 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

 

3.320 

 

3.009 

Трошкови накнада директору односно члановима органа 

управљања 

 

380 

 

380 

Остали лични расходи и накнаде  17.336  21.108 

  402.488  382.900 

 

 

25. Трошкови амортизације 

 
Трошкови амортизације у 2016. години износе 52.630 хиљада динара (50.654 хиљаде динара у 2015. години) 

и односе се на: амортизацију грађевинских објеката у износу од 1.096 хиљада динара, амортизацију опреме 

у износу од 51.165 хиљада динара и амортизацију инвестиционих некретнина у износу од 369 хиљада 

динара. 
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26.  Остали пословни расходи 
 

  2016  2015 

Производне услуге  56.823  55.224 

Услуге на изради учинака     

Транспортне услуге     

Услуге одржавања     

Закупнине  4.541  4.296 

Трошкови сајмова     

Реклама и пропаганда  1.095  1.419 

Трошкови истраживања     

Трошкови развоја који се не капитализују     

Остале услуге     

Непроизводне услуге     

Репрезентација  251  861 

Премије осигурања  20.010  19.127 

Трошкови платног промета  1.578  1.674 

Трошкови чланарина     

Трошкови пореза  4.244  4.487 

Остали нематеријални трошкови  859  552 

  89.401  87.640 

 
 
27. Финансијски приходи 

  2016  2015 

Финансијски приходи из односа са матичним и 

зависним правним лицима 

 

 

 

 

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 

 

 

 

 

Приходи камата  333  618 

Позитивне курсне разлике  185  239 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле     

Учешћа у добитку зависних правних лица     

Остали финансијски приходи     

  518  857 
 
 

 

 

28. Финансијски расходи 
  2016  2015 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 

правним лицима 

 

 

 

 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 

 

 

 

 

Расходи камата  3.101  5.245 

Негативне курсне разлике  721  721 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле     

Учешћа у губитку зависних правних лица     

Остали финансијски расходи     

  4.478  5.966 
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29. Остали приходи 
  2016  2015 

Остали приходи:     

Добици од продаје:     

- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме    11.288 

- биолошких средстава     

- учешћа и дугорочних хартија од вредности     

- материјала  2.148  1.664 

Вишкови  1.806  1.584 

Наплаћена отписана потраживања     

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика    4.552 

Приходи од смањења обавеза     

Приходи од укидања дугорочних резервисања     

Остали непоменуту приходи     

Приходи од усклађивања вредности:     

- биолошких средстава     

- нематеријалних улагања     

- некретнина, постројења и опреме     

- дугорочних фин. пласмана и хартија од вредности 

расположивих за продају 

 

 

 

 

- залиха     

- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  10.851  4.862 

- остале имовине     

Остало  8.340  20.444 

  19.191  25.306 
 

 
30. Остали расходи 

  2016  2015 

Губици од продаје:     

- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме     

- биолошких средстава     

- учешћа и дугорочних хартија од вредности     

- материјала     

Мањкови  234  293 

Исправка вредности потраживања     

Исправка вредности залиха     

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика     

Остало     

     

Умањење вредности:     

- биолошких средстава     

- нематеријалних улагања     

- некретнина, постројења и опреме     

- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности 

  расположивих за продају 

 

 

 

 

- залиха     

- остале имовине     

Остало  1716  4949 

  1950  5242 

 
 

31.  Зарада по акцији 
 

(a) Основна зарада по акцији 

 

Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак/(губитак) који припада акционарима 

Друштва подели пондерисаним просечним бројем обичних акција у оптицају за период искључујући 

обичне акције које је Друштво откупило и које се држе као откупљене сопствене акције . 
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  2016  2015 

Добитак који припада акционарима  82705  55666 

Добитак из обустављеног пословања који припада акционарима 

друштва 

 

 

 

 

Укупно     

Пондерисани просечни број обичних акција у оптицају (у 000)  76  76 

Основна зарада по акцији (РСД по акцији)  1088  732 

 

 

 

32. Дивиденде по акцији 
 

У 2016. години је исплаћена међудивиденда и износила је РСД 117,65 дин. бруто по акцији. 

 

 

 

33. Потенцијалне обавезе - судски спорови 
 

 

На дан 31.12.2016.год. нема значајнијих судских спорова који могу утицати на пословни и 

финансијски резултат. 

 

  
34. Догађаји након датума биланса стања 

 

Након дана билансирања наплаћена су исправљена потраживања у износу од 6.835.379,19 динара до 

дана одобравања финансијског извештаја. 

 

 

 

 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА''ЈУГОПРЕВОЗ 
КРУШЕВАЦ'' АД КРУШЕВАЦ 

ЗА 2016.ГОДИНУ 
 

Опис пословних активности и организационе структуре 
 ''Југопревоз Крушевац''а.д. Крушевац је привредно друштво за саобраћај и одржавање 
моторних возила са седиштем у Крушевцу у улици Југ Богдановој 45. 
 Основна делатност друштва је градски и приградски копнени превоз путника-шифра 
делатности  49.31 . Друштво обавља и следеће делатности у копненом саобраћају: 49.39-Остали 
превоз путника у копненом саобраћају; 52.21-Услужне делатности у копненом саобраћају; 45.20-
Одржавање и поправка моторних возила; 52.29-Остале пратеће делатности у саобраћају; 71.20- 
Техничко испитивање и анализе; 47.11-Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 
претежно храном, пићима и дуваном; 47.29-Остала трговина на мало храном у специјализованим 
продавницама.                                                           
 Друштво је организовано као дводомно акционарско друштво. Органи Друштва су: 
Скупштина коју чине сви акционари друштва, Надзорни одбор и Извршни одбор. Организација 
друштва је подељена у Организационе јединице: саобраћај, одржавање возила, заједничк 
послови и радионица за тахографе, а сваком од наведених организационих јединица руководе 
директори, који са генералним директором друштва чине Извршни одбор. 
 
Приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања друштва, финансијски 
инструменти које друштво користи за процену финансијског положаја и успешности 
пословања, изложеност и управљање финансијским ризицима 
 
Приказ развоја 
 Почеци предузећа датирају од 1945.године, када је формирано Опште транспортно 
предузеће ''Београд'' са саобраћајним центрима широм Србије. Један од таквих центара 
формиран је и у Крушевцу, што се сматра зачетком данашњег привредног друштва. 
 Године 1949.  интегрише се у Градско транспортно предузеће  ''Муња''. 
 Од 1953.године издваја се у самостално Аутобуско предузеће ''Крушевац''. 
 Године 1963. припаја се предузећу ''Аутопревоз'' Чачак и послује као његов погон до 
1973.године, када се организује као ООУР у саставу РО ''Аутопревоз'' Чачак. 
 Године1978. Трансформише се у РО ''Крушевацпревоз'' и послује у оквиру тадашњег СОУР 
''Југопревоз'' Чачак. 
 Децембра 1989.год. РО ''Крушевацпревоз'' трансформише се у Друштвено предузеће 
''Југопревоз Крушевац'' и даље послује у саставу СОУР ''Југопревоз''  Чачак. 
 Августа 1991.године региструје се као Деоничко друштво у мешовитој својини под називом 
ДД ''Југопревоз Крушевац'' Крушевац са 29,58% акцијског (акционари су радници предузећа) и 
70,42% друштвеног капитала и излази из састава СОУР ''Југопревоз'' Чачак. 
 У деембру 1999.године предузеће се усклађује са Законом о предузећима и региструје се 
као Акционарско друштво ''Југопревоз Крушевац'' Крушевац са 29,58% акцијског и 70,42% 
друштвеног капитала. 
 Власничка трансформација остатка друштвеног капитала извршена је новембра месеца 
2005.године методом јавне аукције, а регистрована је код Агенције за привредне регистре 
решењем бр.БД 102848/2006 дана  04.01.2006.године. Купац остатка друштвеног капитала је 
Конзорцијум радника. Уговор о конзорцијуму је закњучило 555 радника овог друштва. 
Купопродајну цену купац је отплатио у 6 годишњих рата. Последња рата је исплаћена 2010.године 
 Одлуком Београдске берзе од 11.04.2007.године, акције овог издаваоца су укљчене у 
трговање на ванберзанском тржишту - МТП. 
 
Финансијски положај и резултати пословања друштва, финансијски инструменти које 
друштво користи за процену финансијског положаја и успешности пословања 
 Пословни амбијент у 2016.години карактерише нелојална конкуренција на тржишту, 



посебно од стране тзв. ''дивљих'' нерегистрованих превозника, општа неликвидост привредних 
субјеката, финансијска недисциплина и пад привредних активности, пораст незапослености, пад 
куповне моћи,  пад броја превежених путника, затим раст цена погонских енергената – нафтних 
деривата,  што све директно утиче на пословање овог привредног друштва. 

 
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 

у  000 динара 

Е л е м е н т и 
Остварено    

у 2015. 
Планирано 

за 2016 
Остварено 

у 2016. 
И н д е к с 

1 2 3 4 5(4:2) 6(4:3) 

Укупан приход 1.068.590 1.070.000 1.063.307 99 99 

Укупан расход 1.009.052 1.046.000 977.672 97 93 

Бруто добит 59.538 24.000 85.635 144 357 

Нето добит 55.666 20.400 82.705 148 405 

Број запослених 511 511 521 102 102 

 

Е л е м е н т и 
у 000 динара 

И н д е к с 
2015 2016 

1 2 3 4(3:2) 

Пословни приходи 1.036.162 1.042.924 100,65 

Пословни расходи 965.363 970.977 100,58 

Пословни резултат 70.799 71.947 101,62 

Финансијски приходи 857 518 60.44 

Финансијск расходи 5.966 4.478 75,06 

Финансијски резултат -5.109 -3.960 77,51 

Остали приходи 31.571 19.865 69,92 

Остали расходи 37.723 2.218 5,88 

Резултат осталих прихода и расхода -6.152 17.647 -286,85 

 
У наредној табели су прказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2016.годинии то: 

• Општи рацио ликвидности као количник обртних средстава и краткорочних обавеза, 
који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки динар краткорочнох 
обавеза; 

• Ригорозни рацио ликвидности  као количник ликвидних средстава, под којима се 
подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна временска 
разграничења и краткурочних обавеза, који показује са колико је динара ликвидних 
средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза; 

• Готовински рацио ликвидности као количник готовине увећане за готовинске 
еквиваленте и краткорочних обавеза, који показује са колико је динара готовинских 
средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза; 

• Нето обртна средства  као вредност разлике између обртних средстава и краткорочних 
обавеза. 



Показатељи 
ликвидности 

2015 2016 

Општи рацио ликвидности 1,75 2,49 

Ригорозни рацио ликвидности 1,39 1,92 

Готовински рацио ликвидности 0,76 0,92 

Нето обртна средства у 000 дин. 98.549 141.426 

 Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2016.године било ликвидно. 

 Стопа рентабилности као стопа приноса на просечан сопствени капитал показује колико 
Друштво остварује приноса на један динар просечно ангажованих сопствених средстава. 

Показатељ 
рентабилности 

у 000 динара 

2015 2016 

Нето добитак 55.666 82.705 

Просечан сопствени капитал 

Капитал на почетку године 202.187 248.951 

Капитал на крају године 248.951 322.754 

Просечан капитал 225.569 285.852 

Стопа приноса на сопствени капитал 0,25 0,29 

  

 У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи финансијске структуре Друштва 
и то: удео позајмљених у укупним изворима средстава и удео дугорочних у укупним изворима 
средстава. 

Показатељи 
финансијске структуре 

у 000 динара 

2015 2016 

Обавезе 185.561 127.036 

Укупна средства 435.512 449.790 

Удео позајмљених у укупним изворима средстава 0,43 0,28 

Дугорочна средства 

Капитал 248.951 322.754 

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 55.582 32.383 

Свега 304.533 355.137 

Укупна средства 435.512 449.790 

Удео дугорочних у укупним изворима средстава 0,70 
 

0,79 
 

 Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве износи 0,28 
и указује да се пословање финансира из позајмљених средстaва 28% и 72% из сопствених 
средстава и у односу на претходну годину,  коефицијент задужености је смањен за  15 процентних 
поенa. 

 Рацио нето задужености показује колико је сваки нето динар задужености покривен 
капиталом Друшва. Нето задуженост представља разлику између укупних обавеза (укупна пасива 



умањена за капитал, дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе) и готовине и 
готовинских еквивалената. 

Е л е м е н т и 
у 000 динара 

2015 2016 

Укупне обавезе 185.561 127.036 

Готовина и готовински еквиваленти 99.999 87.131 

Свега 85.562 39.905 

Капитал 248.951 322.383 

Рацио нето задужености 0,34 0,12 

 
Изложеност и управљање финансијским ризицима 
 Управљање ризицима у Друштву усмерено је на настојање да се у ситуацији 
непредвидивости финансијских тржишта, потенцијални негативни утицаји на финансијско 
пословање сведу на минимум. 
 За управљање ризицима задужен је сектор економско-финансијских послова који 
идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика. 

1. Тржишни ризик – Друштво има ризик услед раста цена инпута, нарочито погонског 
енергента- еуродизела, који трошкови не могу правовремено да се покрију из цене 
пружених услуга  из разлога што су цене услуга основне делатности Друштва – градски и 
приградски копнени превоз путника на режиму одобравања од стране органа локалне 
организације. 

2. Валутни ризик – Друштво има дугорочне кредите са валутном клаузулом у ЕУР-има, које 
излажу Друштво ризику промене девизног курса. 

3. Кредитни ризик – Друштво не кредитира кориснике превоза, али се сусреће са проблемом 
у наплати потраживања. Основни начин заштите је преузимање меницe као инструмент 
обезбеђења потраживања од дужника. 

4. Ризик капитала – Циљ управљања овим ризиком је да Друштво задржи способност да 
настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би  
акционарима обезбедио очекивани профит. Друштво стално прати капитал и утврђене 
обавезе како би се одржао однос покривености дугова и до сада није било кршења ових 
обавеза. 

5. Ризик ликвидности – Пројекција укупних токова готовине врши се на нивоу Друштва. 
Финансијска служба прати ликвидност како би обезбедила довољно готовине за потребе 
пословања, ради измирења обавеза у складу са уговореним условима, интерно 
дефинисаним циљевима и законском регулативом. 

 
Улагања у циљу заштите животне средине 
 У складу са важећом законском регулативом Друштво има обавезе праћења и смањења 
утицаја штетних аспеката животне средине и то: превенција загађења, организовано 
прикупљање, одлагање, чување и правилно усмеравање секундарних сировина, смањење и 
рециклажа штетног отпада. 
 За заштиту животне средине задужено је лице које обавља послове безбедности и 
заштите здравља..  
 
Важнији догађаји који су наступили након протека пословне године 
 Након датума билансирања нема значајнијих догађаја који могу битно утицати на промену 
финансијског полжаја Друштва. 
 
Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду 
 У наредном периоду очекује се да ће друштво пословати у отежаним и неизвесним 



привредним условима, чији утицај на резултате пословања није могуће у потпуности предвидети. 
Настављен пад привредних активности и раст незапослености на територији на којој се обавља 
основна делатност Друштва, вероватно ће утицати на даље смњење броја превежених путника, 
као и на то да већи број корисника услуга неће моћи редовно да измирује своје обавезе за 
извршене услуге превоза. Најозбиљнији проблем у пословању је повећање броја 
нерегистрованих превозника, који се неометано баве превозом и који директно преузимају приход 
од Друштва. Све изнето може утицати на пад прихода, повећање ненаплаћених потраживања и 
угрожавање ликвидности. Циљеви управе у 2016.години су да Друштво очува способност 
привређивања у постојећим условима, а све у складу са општим економским кретањима, 
расположивим капацитетима и проценама тржишних потреба за нашим услугама. 
 
Актовности друштва на полју истраживања и развоја 
 Развојни циљеви у наредном периоду су даље осавремењавање пословања развојем 
пословног информационог система. 
 
Информације о откупу сопствених акција 
 Друштво нема и није стицало сопствене акције током 2016.године. 
 
Постојање огранака 
  У складу са важећом законском регулативом Друштво има огранке за обављање послова 
техничког прегледа возила, а која су тренутно издата у закуп Компанији Дунав осигурање. 
 
Значајни послови са повезаним лицима 
 Друштво нема зависних друштава, нити повезаних лица. 

 
Изјава о примени кодекса корпоративног управљања 
 Друштво нема сопствени кодекс корпоративног управљања, али у пословању примењује 
добре пословне обичаје и корпоративну одговорност према акционарима, купцима, пословним 
партнерима, запосленима, локалној и широј друштвеној заједници. Управа Друштва обезбеђује 
да се све релевантне информације о пословању и околностима које утичу на цену акције 
објављују тачно, благовремено и потпуно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 143JABA OETOBOPHIX NUqA 3A GACTAB'bATbE ]43BE1UTAJA

l1peua HaueM Haj6oruerra ca3HaFby, roAruJr+rr SranaxcrajcKh r43Beluraj cacraarueH je
ogroeapajyhux rvrefynapognrax craHAapAa Sranauoajcror h3BeruraBaH,a n gaje
o6jerrraHe noAarKe o hMoBt4Ht4, o6aee3aMa, Srnancnjcxolr nonoxajy u nocnoBalby,
ry6u4vnta, ToKoBnMa roroBilHe h npoMeHaMa Ha Kanrrany fipyurea.

y3 nprMeHy

IACTVIHNTE VI

4o6rqmnaa u

flut4e odeoeopuo sa cacmaerbarbe

eo)uwraee useewmaja

UeS xrtueoeodcmea

fipaean Todopoeuft/
-/,/ .@,//,' - /,//

Saxoucxu sacmynHuK

l-euepanuu dupercmop
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,,IUG OPRE I/O Z KR USE T/A C,f A.D. KRUSpvIc

AD za saonmelJ, opRAvKU r ounZrvlNlE MoroRNrH vozrlA

ROSH AUDIT DOO BEOGRAD

MAKSTMA GoRKoG tgltg

Centrala: (381 37) 421-555

Fax: (381 37)430-511

Generalni direktor: (381 37) 441-305

Finansijska sluZba: (381 37) 429-993

Tel/fax: (381 37) 421-121

Tehnie ki direktor:
Tel/fax: (381 37) 438-507

Tekudi raiun: 105-70 I 90-46

205-1754-64

NaSbroj:

Datum- 20- godine.

V aeeN ca peeraujoM roAru,Fber paqyHa ApyuJrBa ,,JyfOnPEBO3 KPyIUEBAI" a.A. Kpyueeaq, ca

craFbeM Ha AaH 31,.12.2016. roAhHe, Ha ocHoBy xoje rpe6a Aa vspasnre Milu.rbelbe Aa nu

Qrnaucrjcxn neeewraju vlcr.4+uro r o6jexrreHo nprxaayjy Qranancrjcxn noroxaj ..0,pylurea, lberoB
nocnoBH14 pe3ynTaT, npoMeHe Ha Kanr4Ta,ny H ToKoBe roToBhHe, oAHOCHO Aa nV Cy CaCTaB.rbeHI y
cKna4y ca paqyHoBoAcrBeHuM nponhchMa Peny6rraxe Cp6rje, oeonn l4ajaeoM npeMa HauJeM

naj6oruen ca3Halby 14 yBeper-by noraptlyjenno cne4ehe qrlbeHrqe:

flossaro uam je 4a je peersrja raapueua y cKraAy ca MefyHapoAHt4M craHAapArMa pearanje,
xojn nogpaayrueeajy t4cnhr[BaFbe paqyHoBoAcrBeHtax cr4creMa, cucreMa uHrepHhx KoHrpo.na, a y
o6rrvry xojr cnnarpare HeonxoAHHM y AaruM oKo,flHocnlMa, Kao la Aa cBpxa peeusuje anje, nntu
ce oA Fbe ouexyje ra4enrnQraxar-1rja r o6ero4aFbhBaFbe cBilx eBeHryarHilx npoHeBepa,
MaFbKoBa, rpeuJaKa u nocrojarua Apyn4x HeperynapHocrti.

f1osxaro Ham je Aa je pyKoBoAcrBo flpyurea oAroBopHo 3a ncru+Aro r o6jexruaxo
np[Ka3ilBa]be $ranaHcrjcKor no.flo]Kaja ,{pyr.uraa h }beroBor noc/toBHor pe3ynrara y cK^a.qy ca
paqyHoBoAcrBeHrM nponlacilMa Peny6nrxe Cp5nje, peneBaHrH],iM craHAapAuMa u nponhctaMa,
Kao il 3a npHnpeMy uuQopnnaqNja xoje ce o6eno4aFbyjy y cKnaAy ca nponilcunna. Orxaxcfjcxr
rsaeLurajr lpyurea cy o4o6peuh oA crpaHe pyKoBoAcrBa.

Hraje Hann no3Haro 4a je raxo oA pyKoBorqvinaL\a vlnvl 3anocneHHX y flpyr.urey, ca oenauJheFbhMa

Aa KOHrpOnru:e, o4o6paBa noc,noBHe npoMeHe rnr yuecreyje y ilHrepHoj xourpoar, yMeuaH y
6ilno xaxee He3aKoHrre hnh HeperynapHe aKThBHocn4 xoje 6m Mor.ne yrv\arv Ha rcrxHt4Tocr

Qnnaucrjcxux raeeuraja.

1.

2.



4. nprxsaranno Hauy oAroBopHocr 4a je OacreM hHrepHrx KoHrpona aAeKBarHo ycrpojex xa

HaqilH xojra orvroryhaBa cacraB.fbarue Qrxancrjcxrx naaeuraja y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHhM

nponilchMaPeny6nr,rxeCp6rje'Taxo!e,norapfyjeruroHauyoAroBopHocT3a4naajHV
umnlennenraqrjy cilcreMa uHrepHhx KOHrpona xojra onnoryhaea cnpeqaBaFbe HacTaHKa

npoHeBepa h rpeuaKa r FbilxoBo 6naroapemeHo oTKpilBalbe' Kao nocneAilqa Tora' cMarpaMo Aa

QraxaHoajcxr raaeuraju He caAplKe vrareprajanno axauajHe norpeuHe ucKa3e Kao pe3y/lrar

npoHeBepe.

lAsepwunvr cMo npoqeHy y Be3il ca moryhHourhy,(pyrLrrBa Aa HacraBh nocloBaFbe y cKnaAy ca

Hat{e,noM crarHocrh, ysrarvrajyhra y o6arap cBe pacnonox[Be noAarKe Be3aHe 3a AOrneAHy

6y4yhHocro4Hajnnarue12nneceqnog6unaacacTaFba,MaAanpoqeHaHrajeorpaHrqeHacaMoHa
raj nepro4. l-lorapfyjenno Aa HeMaMo ca3HaFba 4a nocrojr 6hao xaxea mareprjanxo aHavajua

Hect4rypHocr y norneAy 4Orafaja 14 yc/loBa nocloBarba xojra nnory Aa yrht'{y ua cnoco6uocr

,.(pyurea Aa HaCTaBh nocnoBaFbe y cK^aAy ca HaqeIoM CranHOcrH nocnoBaFba' l4rvrajyhr y BhAy

'*ar"4"ro, 
Qraxancrjcxu raaeurajr ,(pyrLrrea cy cacTaB.rbeHH y cKIaAy ca Haqe'noM cra'nHocTt4

noc.noBaFba.

6. Hrcy uaru no3Hare anavajnnje craBKe xoje 6ra 3axreBane xopexqr'rje ynopeAHhx noAaraKa y

Qra Ha H oajcxu nn ra ee u:raj rnna'

7. ctaeunn cnno Bann Ha pacnonaraFbe cBe nocroBHe KFbilre r AoKyMeHraqrjy, yxruyuyjyhn m

3anrcHhHe ca cacraHaKa opraHa ynpaB/baFba h Apyrhx peneBaHTHHx opraHa y nepuoAy oA

01.01.2016. roAilHe Ao nocneAFber cacraHKa

8. Hrcy Hann no3Harh ruareprjaaHO auavajuu nponycTH 14 rpe[IJKe xoje 6ra Mor'fle Aa wrqy Ha

hcil4H1,1rocr Qr,,|Haroajcxhx h3BeUrala, oclarur uTo Hl4cy o6pavyHara pe3epBl4CaFba sa 6exeQraqrje

3anoc.neHilx, y cKnaAy ca MPC 19,,[lpNnnarua 3anoc'neHrx"'

9. Meroge BpeAHoBa|ba fi ruareprjalxe npernocraBKe xoje cMo Kopl'1cilnil y nphnpeMH

paqyHoBoAcrBeH]4xnpoqeHa,yxruy.ryjyhrorrexojecyBpeAHoBaHenoQepapegHocTH,cy
pa3yMHO npoL{eFbeHe y AarhM oKo/lHOcr[Ma'

10. Cea cpe4crBa y B/lacHilury ,QpyrlrBa nphKa3aHa cy y 6unaHcy craFba' flpyurao noce4yje

3aAoBo,rbaBajyhe goxaae o B.nacH14lllrBy HaA CB]4M cpeAcrBhMa eBnAeHrhpaHt4M y flocnoBHl4M

KFbrraMa.

1't.flpyrr.rreoHeMaApyr]4xxHnoTeKa,3anoraHVII4Apyl4xTepeTaHacpeAcTBhMa,ocI4M
xhnoreKe Ha HenoKperHocrhMa - ayro6ycxr4M craHr4qama y BapaaprHy t4 AaexcaxgpoBl-ly l'1

3a,flora Ha onpeMu - ayro6ycrrua perilcrpoBaH[M y perrcrpy 3aIo]KHor npaBa npr AreHqujr aa

npilBpeAHe perhcrpe.

t2. I-lorepfyjervro Aa cMo Ha aAeKBaraH HaqLlH CnpoBenil recrrpabe Ha yMaFbeFbe BpeAHOCTt4

I,lMoBhHe y cKnaAy ca MPC 36,,Vruaruerue BpeAHocrl4 t4MoBuHe"'

13. [.lpoxrunxNn14 CMO, npl4Ka3anh n o6elogaHH.nH cBe o6aaeae, KaKo cTBapHe' TaKo il

noreHqrjanHe I craBil.nh cMO Bann Ha yBhA CBe rpa]KeHe yroBope o noc'noBHl4M oAHOCTMa ca

rpehrm ,,u,*.. .(pyrrrreo HeMa noTeHrlrjalHnx o6aeesa no ocHoBy jenncraa r rapaxqrja

rpehrm /l14l-lilMa.

14..(pyuraoHeMaApyrl4xcyAcKl4xcnopoBayToKy,ocl4MoHt4xxojeBarujenpaerracnyx6a
npe3eHoBana y Cnrcxy yrylKeHux 6'p*'' og 09'02'20L7' rognne 14 oHt4x xoje Bam je

npe3eHroBao aABOKar aHra)+(oBaH OA cTpaHe ,0,pyrurea r. Rypraqa Mrarpoauh y haeeurajy o

npeAMerrMa y roKy, og 10'02'2017' ro4uue'

15. Hraje 6uno HeyCxnaleHocM ca 3axreBhMa 3aKoHoAaBHux opraHa xoje 6u' y cnyvajy

HenouroBaFb a vc.rvx, Mor.ne hMarh vrareprjaano aHavajue eQexre xa Qrnaxcrjcxe raseuraje'

Hrcnno vftanv eKCTepHe KoHrpone xoje cy HaM [3Aane peulebe ut\ 3anvc{t4K O KOHTpo/|il 3a

nepiloA 01.01-31'12.2016. roAhHe'

16' Ilorsp|yjeruro Hatuy oAroBopHocT 3a nprMeHy cBl4x peneBaHTHl4x 3axT.:Ba A3 nopecKe

perynarmBe. Taxofe, norepfyjervro Aa cMo ce yBeprnil 4a '{pyureo 
nprmeuyje oBe perynaruBe

h Aa HeMa mareprjanHO aHa,lajHrx HeeBhAeHrhpaHhx norexqujaaH]4X O6aeesa xoje ce oAHOCe

Ha nope3e. l-lorepfiyjenno Haue pa3yMeBabe Aa cy nopecKe o6aeese npeAMer nHCnexqrjCxe

5.



HoHrpo/le nopecKqx opraHa r Aa Mory 6rrr rymaveHe Ha 6pojHe HaqHHe, a [3Hoch npilKa3aHh y

QraHancrjcxytM h3Belxrajrarua rvrory ce xacxrje Mebarh Kao pe3ynrar KoHaqHLlx offyKa nopecKLlx

opraHa.

17. ,{pyrureO He nOcnyje Ca nOBe3aHhM npaBHl4M,nlaqilMa HATU vcra noCroje.

18. Hr.rje 6rano 4orafaja xaxou Kpaja o6palryHcKor nepuoAa xojn 6n 3axreBanh xopexquje rnr
o6enOgarurBaFba y QrHanqajCxqM l43Beuraiuraa unu y HanomeuaMa y3 Fb14x.

19. Hennarvro n.naHoBa HHrr HaMepa vraja 6n peaautaqnja nnorna auauajuo Aa frhqe Ha BpeAHocr

cpeAcraBa ,{pyg.rrea viv Ha xnacuQrxaqrjy cpe4craBa il il3Bopa cpeEcraBa npilKa3aHilx y

Qra ua noajcxunn useeurajrnna.

Kpyureeaq, 18. anPrn 2017. rognue

X(ueora [aerxoarh

\







3.   ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ

ДРУШТВА  ''ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ'' АД КРУШЕВАЦ

ЗА   2016.  ГОДИНУ

Опис пословних активности и организационе структуре
''Југопревоз Крушевац''а.д.  Крушевац је привредно друштво за саобраћај и

одржавање моторних возила са седиштем у Крушевцу у улици Југ Богдановој 45.
Основна делатност друштва је градски и приградски копнени превоз путника-

шифра делатности  49.31  .  Друштво  обавља и следеће делатности  у  копненом
саобраћају:  49.39-Остали  превоз  путника  у  копненом  саобраћају;  52.21-Услужне
делатности у копненом саобраћају; 45.20-Одржавање и поправка моторних возила;
52.29-Остале  пратеће  делатности  у  саобраћају;  71.20-  Техничко  испитивање  и
анализе; 47.11-Трговина на мало у неспецијализованим продавницама,  претежно
храном,  пићима  и  дуваном;  47.29-Остала  трговина  на  мало  храном  у
специјализованим продавницама.                                                          

Друштво  је  организовано  као  дводомно  акционарско  друштво.  Органи
Друштва  су:  Скупштина  коју  чине  сви  акционари  друштва,  Надзорни  одбор  и
Извршни  одбор.  Организација  друштва  је  подељена у  Организационе  јединице:
саобраћај,  одржавање  возила,  заједничк  послови  и  радионица  за  тахографе,  а
сваком  од  наведених  организационих  јединица  руководе  директори,  који  са
генералним директором друштва чине Извршни одбор.

Приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања друштва, 
финансијски инструменти које друштво користи за процену финансијског 
положаја и успешности пословања, изложеност и управљање финансијским
ризицима

Приказ развоја
Почеци  предузећа  датирају  од  1945.године,  када  је  формирано  Опште

транспортно предузеће ''Београд'' са саобраћајним центрима широм Србије. Један
од таквих центара формиран је и у Крушевцу,  што се сматра зачетком данашњег
привредног друштва.

Године 1949.  интегрише се у Градско транспортно предузеће  ''Муња''.
Од 1953.године издваја се у самостално Аутобуско предузеће ''Крушевац''.
Године 1963.  припаја се предузећу ''Аутопревоз''  Чачак и послује као његов

погон  до  1973.године,  када  се  организује  као  ООУР у  саставу РО  ''Аутопревоз''
Чачак.

Године1978.  Трансформише се у РО  ''Крушевацпревоз''  и послује у оквиру
тадашњег СОУР ''Југопревоз'' Чачак.

Децембра 1989.год. РО ''Крушевацпревоз''  трансформише се у Друштвено
предузеће  ''Југопревоз  Крушевац''  и  даље послује  у  саставу  СОУР ''Југопревоз''
Чачак.

Августа  1991.године  региструје  се  као  Деоничко  друштво  у  мешовитој
својини  под  називом  ДД  ''Југопревоз  Крушевац''  Крушевац  са  29,58%  акцијског
(акционари  су  радници  предузећа)  и  70,42%  друштвеног  капитала  и  излази  из
састава СОУР ''Југопревоз'' Чачак.

У деембру 1999.године предузеће се усклађује са Законом о предузећима и
региструје се као Акционарско друштво ''Југопревоз Крушевац'' Крушевац са 29,58%
акцијског и 70,42% друштвеног капитала.

Власничка  трансформација  остатка  друштвеног  капитала  извршена  је
новембра  месеца  2005.године  методом  јавне  аукције,  а  регистрована  је  код
Агенције  за  привредне  регистре  решењем  бр.БД  102848/2006  дана
04.01.2006.године.  Купац  остатка  друштвеног  капитала  је  Конзорцијум  радника.
Уговор о конзорцијуму је закњучило 555 радника овог друштва. Купопродајну цену
купац је отплатио у 6 годишњих рата. Последња рата је исплаћена 2010.године  

Одлуком Београдске берзе од 11.04.2007.године, акције овог издаваоца су



укљчене у трговање на ванберзанском тржишту - МТП.

Финансијски  положај  и  резултати  пословања  друштва,  финансијски
инструменти  које  друштво  користи  за  процену  финансијског  положаја  и
успешности пословања

Пословни амбијент у  2016.години карактерише нелојална конкуренција  на
тржишту,  посебно  од  стране  тзв. ''дивљих''  нерегистрованих  превозника,  општа
неликвидост привредних субјеката,  финансијска недисциплина и пад привредних
активности,  пораст  незапослености,  пад  куповне  моћи,   пад  броја  превежених
путника,  затим  раст  цена  погонских  енергената  –  нафтних  деривата,   што  све
директно утиче на пословање овог привредног друштва.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 
у  000 динара

Е л е м е н т и
Остварено   

у 2015.
Планирано 

за 2016
Остварено

у 2016.
И н д е к с 

1 2 3 4 5(4:2) 6(4:3)

Укупан приход 1.068.590 1.070.000 1.063.307 99 99

Укупан расход 1.009.052 1.046.000 977.672 97 93

Бруто добит 59.538 24.000 85.635 144 357

Нето добит 55.666 20.400 82.705 148 405

Број запослених 511 511 521 102 102

Е л е м е н т и
у 000 динара

И н д е к с 
2015 2016

1 2 3 4(3:2)

Пословни приходи 1.036.162 1.042.924 100,65

Пословни расходи 965.363 970.977 100,58

Пословни резултат 70.799 71.947 101,62

Финансијски приходи 857 518 60,44

Финансијск расходи 5.966 4.478 75,06

Финансијски резултат -5.109 -3.960 77,51

Остали приходи 31.571 19.865 69,92

Остали расходи 37.723 2.218 5,88

Резултат осталих прихода и расхода -6.152 17.647 -286,85

У наредној табели су прказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 
2016.годинии то:

• Општи рацио ликвидности као количник обртних средстава и краткорочних 
обавеза, који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки
динар краткорочнох обавеза;

• Ригорозни рацио ликвидности  као количник ликвидних средстава, под 
којима се подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и 
активна временска разграничења и краткурочних обавеза, који показује са 
колико је динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних 
обавеза;



• Готовински рацио ликвидности као количник готовине увећане за 
готовинске еквиваленте и краткорочних обавеза, који показује са колико је 
динара готовинских средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза; 

• Нето обртна средства  као вредност разлике између обртних средстава и 
краткорочних обавеза.

Показатељи
ликвидности

2015 2016

Општи рацио ликвидности 1,75 2,49

Ригорозни рацио ликвидности 1,39 1,92

Готовински рацио ликвидности 0,76 0,92

Нето обртна средства у 000 дин. 98.549 141.426

Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2016.године било 
ликвидно.

Стопа  рентабилности  као  стопа  приноса  на  просечан  сопствени  капитал
показује колико Друштво остварује приноса на један динар просечно ангажованих
сопствених средстава.

Показатељ
рентабилности

у 000 динара

2015 2016

Нето добитак 55.666 82.705

Просечан сопствени капитал

Капитал на почетку године 202.187 248.951

Капитал на крају године 248.951 322.754

Просечан капитал 225.569 285.852

Стопа приноса на сопствени капитал 0,25 0,29

У  наредној  табели  су  приказани  најзначајнији  показатељи  финансијске
структуре Друштва и то: удео позајмљених у укупним изворима средстава и удео
дугорочних у укупним изворима средстава. 



Показатељи
финансијске структуре

у 000 динара

2015 2016

Обавезе 185.561 127.036

Укупна средства 435.512 449.790

Удео позајмљених у укупним изворима 
средстава 

0,43 0,28

Дугорочна средства

Капитал 248.951 322.754

Дугорочна резервисања и дугорочне 
обавезе

55.582 32.383

Свега 304.533 355.137

Укупна средства 435.512 449.790

Удео дугорочних у укупним изворима 
средстава 

0,70 0,79

Коефицијент  задужености,  као  однос  између  укупних  обавеза  и  укупне
пасиве  износи  0,28  и  указује  да  се  пословање  финансира  из  позајмљених
средстaва  28%  и 72% из сопствених средстава и у односу на претходну годину,
коефицијент задужености је смањен за  15 процентних поенa.

Рацио нето задужености показује колико је сваки нето динар задужености
покривен капиталом Друшва. Нето задуженост представља разлику између укупних
обавеза (укупна пасива умањена за капитал, дугорочна резервисања и одложене
пореске обавезе) и готовине и готовинских еквивалената. 

Е л е м е н т и
у 000 динара

2015 2016

Укупне обавезе 185.561 127.036

Готовина и готовински еквиваленти 99.999 87.131

Свега 85.562 39.905

Капитал 248.951 322.383

Рацио нето задужености 0,34 0,12

Изложеност и управљање финансијским ризицима
Управљање ризицима у Друштву усмерено је на настојање да се у ситуацији 

непредвидивости финансијских тржишта, потенцијални негативни утицаји на 
финансијско пословање сведу на минимум.

За управљање ризицима задужен је сектор економско-финансијских послова
који идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од 
ризика.

1. Тржишни ризик – Друштво има ризик услед раста цена инпута, нарочито 
погонског енергента- еуродизела, који трошкови не могу правовремено да се
покрију из цене пружених услуга  из разлога што су цене услуга основне 
делатности Друштва – градски и приградски копнени превоз путника на 
режиму одобравања од стране органа локалне организације.

2. Валутни ризик – Друштво има дугорочне кредите са валутном клаузулом у 
ЕУР-има, које излажу Друштво ризику промене девизног курса. 

3. Кредитни ризик – Друштво не кредитира кориснике превоза, али се сусреће 
са проблемом у наплати потраживања. Основни начин заштите је 
преузимање меницe као инструмент обезбеђења потраживања од дужника.



4. Ризик капитала – Циљ управљања овим ризиком је да Друштво задржи 
способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој 
будућности, како би  акционарима обезбедио очекивани профит. Друштво 
стално прати капитал и утврђене обавезе како би се одржао однос 
покривености дугова и до сада није било кршења ових обавеза.

5. Ризик ликвидности – Пројекција укупних токова готовине врши се на нивоу 
Друштва. Финансијска служба прати ликвидност како би обезбедила 
довољно готовине за потребе пословања, ради измирења обавеза у складу 
са уговореним условима, интерно дефинисаним циљевима и законском 
регулативом.

Улагања у циљу заштите животне средине
У складу са важећом законском регулативом Друштво има обавезе праћења

и смањења утицаја штетних аспеката животне средине и то: превенција загађења,
организовано прикупљање, одлагање, чување и правилно усмеравање секундарних
сировина, смањење и рециклажа штетног отпада.

За  заштиту  животне  средине  задужено  је  лице  које  обавља  послове
безбедности и заштите здравља..

Важнији догађаји који су наступили након протека пословне године
Након  датума  билансирања  нема  значајнијих  догађаја  који  могу  битно

утицати на промену финансијског полжаја Друштва.

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду
У  наредном  периоду  очекује  се  да  ће  друштво  пословати  у  отежаним  и

неизвесним привредним условима, чији утицај на резултате пословања није могуће
у  потпуности  предвидети. Настављен  пад  привредних  активности  и  раст
незапослености  на  територији  на  којој  се  обавља  основна  делатност  Друштва,
вероватно ће утицати на даље смњење броја превежених путника, као и на то да
већи  број  корисника  услуга  неће  моћи  редовно  да  измирује  своје  обавезе  за
извршене услуге превоза. Најозбиљнији проблем у пословању је повећање броја
нерегистрованих  превозника,  који  се  неометано  баве  превозом  и  који  директно
преузимају приход од Друштва. Све изнето може утицати на пад прихода, повећање
ненаплаћених  потраживања  и  угрожавање  ликвидности.  Циљеви  управе  у
2016.години су  да  Друштво  очува  способност  привређивања  у  постојећим
условима,  а  све  у  складу  са  општим  економским  кретањима,  расположивим
капацитетима и проценама тржишних потреба за нашим услугама.

Актовности друштва на полју истраживања и развоја
Развојни циљеви у наредном периоду су даље осавремењавање пословања

развојем пословног информационог система.

Информације о откупу сопствених акција
Друштво нема и није стицало сопствене акције током 2016.године.

Постојање огранака 
 У  складу  са  важећом  законском  регулативом  Друштво  има  огранке  за

обављање послова техничког прегледа возила, а која су тренутно издата у закуп
Компанији Дунав осигурање.

Значајни послови са повезаним лицима
Друштво нема зависних друштава, нити повезаних лица.

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања
Друштво  нема  сопствени  кодекс  корпоративног  управљања,  али  у

пословању примењује добре пословне обичаје и корпоративну одговорност према
акционарима,  купцима,  пословним  партнерима,  запосленима,  локалној  и  широј



друштвеној  заједници.  Управа  Друштва  обезбеђује  да  се  све  релевантне
информације о пословању и околностима које утичу на цену акције објављују тачно,
благовремено и потпуно.



5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАН ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА * 

Напомена*

Финансијски извештај за статистичке потребе ''Југопревоз Крушевац'' а.д. за

2016.годину одобрен је  од  Надзорног одбора на седници одржаној  дана

27.02.2017. године (Одлука НО број 1-370/2017) и благовремено достављен

Агенцији  за  привредне  регистре.  Годишњи  извештај  у  моменту

објављивања још није усвојен од стране скупштине акционара. Друштво ће

накнадно  објавити  одлуку  надлежног  органа  о  усвајању  годишњег

извештаја.
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