
На основу члановима 64. и 67. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 
(Сл.гласник РС, бр.47/2006) и члана 4. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и 
обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС, бр. 100/2006), 

 
ГЗАД “УСЛУГА“ НОВИ САД 

објављује 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2007. ГОДИНИ 
 

 Општи подаци 
1) Пословно име, седиште и адреса, МБ и ПИБ 
акционарског друштва 

ГЗАД “УСЛУГА“ НОВИ САД, 
Нови Сад, Милеве Симић 25, 08081115, 100276421 

2) Web site i e-mail adresa: usluga@neobee.net 
3) Број и датум решења о упису у регистар 
привредних субјеката БД 75341,13.07.2005. 

4) Делатност: шифра и опис 45 250, остали грађевински и специјалозовани радови 
5) Број запослених 13 
6) Број акционара 52 

Свитлица Станко 8.221 77,33045 
Радета Рада 645 6,06716 
„Apis trading“ 110 1,03471 
Đajić Milorad 86 0,80895 
Bijelić Mile 81 0,76192 

Milić Ljubica 81 0,76192 
Mihaljčić Radojka 80 0,75252 

Tihi Jakov 76 0,71489 
Hoti Januz 72 0,67726 

7) 10 највећих акционара  
   
 

Rakita Slobodan 71 0,66786 
8) Вредност основног капитала 14.791  
9) Број издатих акција (обичних и приоритетних са 
ISIN бројем и CFI кодом) 

Обичне акције: 10.631, Номинална вредност 500, РСД, 
ISIN број: RSUSNSE78895 CFI код: ESVUFR 

10) Подаци о зависним друштвима (до пет 
најзначајнијих субјеката     консолидације, пословно 
име, седиште и пословна адреса) 

- 

11) Пословно име, седиште и пословна адреса 
ревизорске куће која је ревидирала последњи 
финансијски извештај 

Ревизија фин. извештаја у току 

12) Пословно име организованог тржита на које су 
укључене акције 

Београдска берза АД Београд 
Ванберзанско тржиште 

 Подаци о управи друштва 

1) Чланови управе (на дан 31.12.2007.) 
Име, презиме, пребивалиште Образовање, садашње запослење, чланство у другим УО и НО, број акција и 

проценат учешћа које поседују 
Станко Свитлица, 
Нови Сад, Рашка 13 VSS, директор, 8.221, 77,33045% 

2) Чланови надзорног одбора (на дан 31.12.2007.) 
Име, презиме, пребивалиште Образовање, садашње запослење, чланство у другим УО и НО, број акција и 

проценат учешћа које поседују 
3) Извршни директори друштва (на дан 31.12.2007.) 
Име, презиме, пребивалиште Образовање, садашње запослење, чланство у другим УО и НО, број акција и 

проценат учешћа које поседују 
Станко Свитлица, 
Нови Сад, Рашка 13 VSS, директор, 8.221, 77,33045% 

 Подаци о пословању друштва 
1) Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике, са навођењем случајева и разлога за одступање 
и другим начелним питањима која се односе на вођење послова 
2) Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања, прихода по делатностима, опис основних 
производа и услуга са посебним освртом  на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва и 
његову тржишну вредност, као и ефектима промене у правном положају друштва.  
Укупан приход 43.469
Укупан расход 37.383



Добитак пре опорезивања 6.086
Приход од продаје робе на домаћем тржишту 
Приход од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 23.581

 Показатељи пословања 
Принос на укупни капитал: 0,021 Нето принос на сопствени капитал: 1,615 
Степен задужености: 0,053 I степен ликвидности: 0,246 
Нето обртни капитал : 32.002 
Цена акција  500,00 динара по једној акцији
Тржишна капитализација 5.315.500,00
Добитак по акцији -
Исплаћена дивиденда  -

 Информације о остварењима друштва по сегментима 
 Промене билансних вредности веће од 10% у односу на претходну годину 

Имовина  Обавезе Нето добитак 
 Ризици и неизвесноти ко могу значајније утицати на финансијску позицију друштва. 
 Сопствене акције (број сопствених акција, проценат учешћа, датум стицања) 
 Значајна улагања  
 Резерве 
 Обраложити остале битне промене података 

Друштво одговара за истинитост и тачност података наведених у извештају на исти начин као и за истинитост 
и тачност података наведених у проспекту. 
 
Нови Сад, 26.09.2008. године 
         
            

 ГЗАД „УСЛУГА“  
Свитлица Станко, директор   

  
__________________________ 


