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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 
садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 
друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво“ НАПРЕДАК“ а.д. ,Пирот, Паје 
Јовановића 1, доноси годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2014. ГОДИНУ 

3.   ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ. 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о осталом резултату, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

4. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

        ПД „НАПРЕДАК“ АД 

1.2.  Седиште и адреса 

        ПИРОТ, Паје Јовановића 1 

1.3.  Датум оснивања 

        21.11.2002. 

1.4. Maтични број   

     07276524 

1.5. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

             BD 50121/2005     

1.6.  ПИБ – порески индетификациони број 

      100181174 

1.7.  Шифра делатности 

             4339  -Остали завршни  радови 

1.8. Телефон и факс 

010/321-812 

1.9.  Е-маил адреса 

napredakpi@open.telekom.rs 

1.10.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

Banca Intesa a.d. Beograd -160-7437-84 

1.11. Име и презиме директора 

Јовица Крстић 

 

 



 

 

 

2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2014 ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва         

. 
Основни капитал друштва на данашњи дан се састоји од 2.381 акције номиналне вредности 3.000,00 
динара које  носе ознаку  CFI код: ЕSVUFR;  ISIN број: RSNPPIE41346  и укључене су на тржишни  
сегмент –MTP Belex - Београдске берзе АД Београд.  

Подаци о члановима управе  
  
Директор Друштва : Јовица Крстић 

  Одбор директора: 

1. Јовица Крстић - избршни директор 
2. Обрад Мадић - неизвршни директор 
3. Бобан Глигоријевић - неизвршни директор 

                

        

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   
              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2014.  1 6 6  2 
     

   

 

На дан састављања извештаја  ,а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 
вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

Крстић Јовица 1.897 73,16 % 

Акционарски фонд 247 9,52 % 

Панић Момчило 44 1,70 % 



Панић Саша 44 1,70 % 

Манић Божидар 40 1,54% 

Богдановић Србислав 36 1,39% 

Потић Градимир 36 1,39% 

Лазаревић Богољуб 34 1,31% 

Тодоровић Јовица 29 1,12% 

Петровић Витомир 27 1,04% 

Васић Синиша 27 1,04% 

Живковић Радован 23 0,96% 

Лазаревић Срђан 21 0,88% 

Панић Ковиљка 21 0,88% 

Станков Драган 27 1,04% 

Џунић Славиша 21 0,88% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 16.04.2014. године. 

  -Купац 70% акција П.Д. је имао обавезу по уговору до докапитализације П.Д. 637.000,00 
што је он уредно извршио и стекао нових 212 акција тако да сада има 1.897 акцијаа укупан број акција је 
2.593. Нове 212 акције већинског власника акција су регистроване у Централни регистар хартија од 
вредности, док је њихова вредност регистрована код Агенције за привредне регистре. 

2.2. Резултати пословања у 2014. години 

Биланс успеха 

Привредно друштво је у билансу успеха на дан 31.12.2014. године исказало добитак од 786 хиљада динара, 
на пораст добита утицао је и одложени порески приход периода у износу од 190. хиљада динара. С 
обзиром на недостатак послова и ниских цена као и нелојалне конкуренције резултат је задовољавајући. 
Пословна активност П.Д. -а траје 8 месеци у години јер се у зимском периоду често уопште не ради и 
немогуће је надокнадити трошкове прерасподеле радног времена. 
 

 

 



Биланс стања  

У 2014. години у билансу стања основна средства на дан 31.12.2014.год. износе 4.664. хиљада динара, 
амортизација ѕа 2014.год. иѕноси 491. хиљаде динара и укључена је у трошкове пословања извештајног 
периода. 

Усаглашено је стање са свим значајнијим купцима и друштво редовно наплаћује своја потраживања, осим 
са купцем који је утужен у јануару 2015.године и спор је у току где друштво очекује позитиван исход и 
наплату спорног потраживања у износу од 1.397. хиљада динара. 

Стање  имовине друштва 

 

Назив и врста  Место  
Површина 
објекта (m2) 

Вредност на дан 
31.12.2014. године u 

динарима 

Пословна зграда 
Пирот, Паје 
Јовановића 1 

300 4.665.000.00 

Паркинг простор/земљиште 
Пирот, Паје 
Јовановића 1 

0,03  

 

Укупна вредност : 
земљиште и објекти  

  4.665.000.00 

            

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 
 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0068 

АОП 0442 

 

= 
0,39 

Ликвиднос II степена 
 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0043-АОП 
0044 

АОП 0442 

 

= 
2,71 

Рацио нето обртног 
фонда 

= 

обртна имовина - краткорочне 
обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 0043-АОП 
0442 

АОП 0043 

 

= 
0,33 

Финансијска 
= сопствени капитал  АОП 0401  0,72 



стабилност пословна пасива = АОП 0464 = 

Рентабилитет укупног 
капитала 
након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

капитал 

 

= 

АОП 0417  

АОП 0401 

 

= 
0,22 

 

Привредно друштво „НАПРЕДАК“ а.д. Пирот  је током предходне 2014. године остварило пуну 
финансијску стабилност, редовно су измириване обавезе према повериоцима и друштву и нема доспелих а 
неплаћених обавеза, током предходне 2014. године. 

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

/ 

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

-Недостатак посла на тржишту, нелојална конкуренција и ниске цене наших услуга. 

2.5 .  Промене у пословним политикама друштва 

 -Нема 

2.6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се   

  подноси извештај 

  - Увођење стандарда ИМС-а и поседовање сва три сертификата 

ИСО 9001-2008 

СРПС ОХСАС 18001/2008 

СРПС ИСО 14001/2005 

 2.7  Значајнији послови са повезаним лицима  

     Нема повезаних правних лица у пословном односу.  

 2.8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

/ 

2.9.  Стицање сопствених  акција 

Није било стицања сопствених акција у предходној години. 











































































































Imotska 1, 11040 Beograd

Telefon: 381 11 30 98 198

Telefon: 381 11 30 98 199

E-mail: office@finodit.co.rs

MB 17139835, PIB: SR 100350566, teku€i ra•un: 170-913-88

NAPREDAK AD
PAJE JOVANOVI€A 1

PIROT

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvuNapredak AD, Pirot

Izvr‚ili smo reviziju priloƒenih finansijskih izve‚taja privrednog dru‚tva NAPREDAK AD, PIROT

(u daljem tekstu „Dru‚tvo…), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine i
odgovaraju€i bilans uspeha, izve‚taj o ostalom rezultatu, izve‚taj o promenama na kapitalu i
izve‚taj o tokovima gotovine za godinu koja se zavr‚ava na taj dan, kao i pregled zna•ajnih
ra•unovodstvenih politika i napomene uz finansijske izve‚taje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izve•taje

Rukovodstvo Dru‚tva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izve‚taja u skladu sa ra•unovodstvenim propisima Republike Srbije, ka o i za one interne
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izve‚taja koji ne sadrƒe
materijalno zna•ajne pogre‚ne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili gre‚ke.

Odgovornost revizora

Na‚a je odgovornost da izrazimo mi‚ ljenje o finansijskim izve‚tajima na osnovu izvr‚ene
revizije. Reviziju smo izvr‚ili u skladu sa Me†unarodnim standardima revizije i zakonskim
propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Ovi standardi nalaƒu da se pridrƒavamo eti•kih
zahteva i da reviziju planiramo i izvr‚imo na na•in koji omogu€ava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izve‚taji ne sadrƒe materijalno zna•ajne pogre‚ne iskaze.

Revizija uklju•uje sprovo†enje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izve‚tajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosu†ivanju, uklju•uju€i procenu rizika postojanja materijalno zna•ajnih
pogre‚nih iskaza u finansijskim izve‚tajima, nastalih usled kriminalne radnje ili gre‚ke. Pr ilikom
procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izve‚taja radi osmi‚ljavanja revizijskih postupaka koji su odgovaraju€i
u datim okolnostima, ali ne u cilju izraƒavanja mi‚ljenja o delotvornosti internih kontrola
pravnog lica. Revizija tako†e uklju•uje ocenu adekvatnosti primenjenih ra•unovodstvenih
politika i opravdanosti ra•unovodstvenih procena izvr‚enih od strane rukovodstva, kao i ocenu
op‚te prezentacije finansijskih izve‚taja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovaraju€i i da obezbe†uju osnovu za
izraƒavanje na‚eg revizijskog mi‚ljenja.

- nastavak na slede€oj strani- 1 od 2



Imotska 1, 11040 Beograd

Telefon: 381 11 30 98 198

Telefon: 381 11 30 98 199

E-mail: office@finodit.co.rs

MB 17139835, PIB: SR 100350566, teku€i ra•un: 170-913-88

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu Napredak AD, Pirot

Mi•ljenje

Po na‚em mi‚ljenju, finansijski izve‚taji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
zna•ajnim pitanjima, finansijski poloƒaj NAPREDAK AD, PIROT na dan 31. decembra 2014.
godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se zavr‚ava na taj
dan, u skladu sa ra•unovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pa‚nje

Dru‚tvo nije izvr‚ilo razdvajanje zemlji‚ta od gra†evinskih objekata u skladu sa paragrafom 58
MRS 16 ‡ Nekretnine, postrojenja i oprema iz razloga ‚to je imovinsko pravna procedura
prenosa vlasni‚tva nad zemlji‚tem u toku.

Izve•taj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Dru‚tvo je odgovorno za sastavljanje Godi‚njeg izve‚taja o poslovanju, u skladu sa zahtevom
Zakona o ra•unovodstvu Republike Srbije (Sluƒbeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013).
Na‚a je odgovornost da izrazimo mi‚ljenje o uskla†enosti godi‚njeg izve‚taja o poslovanju sa
finansijskim izve‚tajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, na‚i postupci se sprovode u
skladu sa Me†unarodnim standardom revizije 720 ‡ Odgovornost revizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrƒe finansijske izve‚taje koji su bili predmet revizije, i
ograni•eni smo na ocenu usagla‚en osti izve‚taja o poslovanju sa finansijskim izve‚tajima.

Po na‚em mi‚ljenju, Godi‚nji izve‚taj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izve‚tajima koji
su bili predmet revizije.

Ostala pitanja

Reviziju finansijskih izve‚taja za 2013. godinu izvr‚io je drugi revizor koji je u svom Izve‚taju
od 31.03.2014. godine izrazio mi‚ljenje sa rezervom o predmetnim finansijskim izve‚tajima.

U Beogradu, 25.03.2015. godine.
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