
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 
31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, 
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 
14/2012 i 5/2015), Srbijatransport a.d. Beograd, MB: 07032137 objavljuje: 

Godišnji izveštaj 
SRBIJATRANSPORT AD BEOGRAD 

za 2014. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beograd,  april 2015. 



Попуњава правно лице - предузетник 

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

Назив ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ АД БЕОГРАД 

Седиште БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, ПОЕНКАРЕОВА 16 

 
БИЛАНС СТАЊА 

 
на дан 31.12.2014. године 

                                             - у хиљадама динара -

Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12. 2013. 
Почетно стање 

01.01.20__. 
1 2 3 4 5 6 7 
  АКТИВА       

 
 
 00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 

КАПИТАЛ 0001 

 
  

  Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002  

 
1441 1694

 

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 

 
 
 
 

1441 1694

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 
 
 
  

022 и 
део 029 2. Грађевински објекти 0012 

 
 
 

023 и 
део 029 3. Постројења и опрема 0013 

 
 
  

1441 1694

024 и 
део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 

 
 
 

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 

 
 
 



Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12. 2013. 
Почетно стање 

01.01.20__. 
1 2 3 4 5 6 7 

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 

 
 
  

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 
 
 
  

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 

 
 
  

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 0033 

 
 
  

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

0034 
 
 
  

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 

 
 
  

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 0042 

  
 
 



 

Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Текућа година Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.20__. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0043 
  
 
 

13580 11283

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 0044 

  
 
 

240

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 0045 

 
 
 

11 2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 0046 

 
 
  

12 3. Готови производи 0047 
 
 
 

13 4. Роба 0048 
 
 
  

240

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
 
  

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 
 
 
  

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

0051 
  
 
 

8690 3599

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 

 
 
  

3511 2636

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 0055 

  
 
 

 
204 и 
део 209 

5. Купци у земљи 0056 

  
 
 1386 963

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 
 
 
  3793

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 0058 

  
 
 

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 

 
 
 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 
 
 
  

31 178

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 

 
 
  



 

Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Текућа година Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.20__. 

1 2 3 4 5 6 7 
234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 0067 

  
 
 

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 0068 

  
 
 

4063 7324

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 
 
 
  

550 182

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 

 
 
  

6

  

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

0071 

  
 
 15021 12977

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 
 
 
  

  ПАСИВА 
   

 
  

   

  

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

0401 

  
 
 4858 4545

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

0402 
 
 
 

3548 3550

300 1. Акцијски капитал 0403 
 
 
  

3548 3550

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 
 
 
  

2

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 

  
 
 



 

Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Текућа година Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.20__. 

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 

  
 
 

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 0417 

  
 
 

1308 995

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 0418 

  
 
 

995

341 2. Нераспоређени добитак текуће 
године 0419 

 
 
  

313 995

  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 

  
 
 

556 1135

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

 
 
  

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 
 
 
  556 1135

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 

 
  
 

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 0438 

 
 
  



 

Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Текућа година Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.20__. 

1 2 3 4 5 6 7 

416 7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 0439 

 
 
  

556 1135

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 

 
 
  9607 7297

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

0443 
 
 
  351 15

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 

  
 
 351 15

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 0450 

  
 
 

190

43 осим 
430 

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

0451 
  
 
 5796 6369

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 

  
 
 

2618 3068

434 4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 0455 

  
 
 

435 5. Добављачи у земљи 0456 
 
 
  

3178 3301

436 6. Добављачи у иностранству 0457 
  
 
 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 0459 

  
 
 

606 561

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 

 
 
  

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 

  
 
 

360 162

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 

  
 
 

2494



 

Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Текућа година Крајње стање 
_____ 20__. 

Почетно стање 
01.01.20__. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

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

0463 

  
 
 
 

  Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 

 
 
  

15021 12977

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 
 
 
 

  
   
У БЕОГРАДУ   Законски заступник  

    М.П. _____________________________ 

дана 21.04.2015.године        
 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

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

Назив ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ АД БЕОГРАД 

Седиште БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА , ПОЕНКАРЕОВА 16 

 БИЛАНС УСПЕХА 
 

за период од  01.01.2014. до31.12.2014. године 

                                 - у хиљадама динара - 

И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
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

 
 
 

20365 11839

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

  
 
 

92 

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
 
 
  

92 

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

  
 
 

13461 5734

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

  
 
 

9492 3691

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на 
иностраном тржишту 1015

  
 
 

3969 2043

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, 
ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

  
 
 

 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017
 
 
  

6812 6105
  

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
  
 
 19996 11382



И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Претходна 

година 
1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019
  
 
 

84 

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
 
 
  

1197 385

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024
  
 
 

1214 706

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025

  
 
 

8874 6797

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026
 
 
  

6738 1855

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027
  
 
 

253 322

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028
  
 
 

 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029
 
 
  

1636 1317
  

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

369 457
  

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

 

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

254 141

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
  
 
 

19 73

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

1039
  
 
 

235 68

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

188 109

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

  
 
 

 



И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
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
  
 
 

62 78

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

1047
  
 
 

126 31
  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048
  
 
 

66 32
  

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049
 
 
  

 

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

1050
  
 
 131 

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

1051
  
 
 

773 

67 и 68, осим 
683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

  
 
 

208 7

57 и 58, осим 
583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

  
 
 

76 259
   Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 
1051 + 1052 - 1053) 

1054
 
 
   237

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

1055
  
 
 

75 

69-59 

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

1056

  
 
 599 

59-69 

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

1057

  
 
  98

   Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 
- 1057) 1058

  
 524 139

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

  
  

   П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК      
  

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060
  
 
 

211 21

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061
  
 
 

 

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062
  
 
 

 

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063
 

 
   С. НЕТО ДОБИТАК  

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064
  
 
 

313 118
   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

 
  



И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Претходна 

година 
1 2 3 4 5 6 

  
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

     
 
 

 

  
1. Основна зарада по акцији 1070 

  
 
 

 

  
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 

  
 
 

 

 

У БЕОГРАДУ  Законски заступник  

  М.П. _____________________________ 
дана 21.04.2015.године     

 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

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

Назив ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ АД БЕОГРАД 

Седиште БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА , ПОЕНКАРЕОВА 16 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
 

за период од  01.01.2014. до 31.12.2014. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

313 118  

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 
 
 
  

 330 

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

 

2. Актуарски добици или губици по основу планова 
дефинисаних примања   

 
 
  

 

а) добици 2005 
 
 
  

 331 

б) губици 2006 
  
 
 

 

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

 
 
  

 

а) добици 2007 
  
 
 

 332 

б) губици 2008 
  
 
 

 

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

  
 
 
  

 

а) добици 2009 
  
 
 

 333 

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 
  
 
 

 334 
 

б) губици 2012 
  
 
 

 

 



Група Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП
број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 
2. Добици или губици од инструмената заштите нето 
улагања у инострано пословање   

  
 
 

 

а) добици 2013
  
 
 

 335 

б) губици 2014
 
 
  

 

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

 
 
  

 

а) добици 2015
 
 
  

 336 

б) губици 2016
 
 
  

 

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

 
 
  

 

а) добици 2017
 
 
  

 337 

б) губици 2018
 
 
  

 

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

2019
  
 
 

 

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

2020
  
 
  

  III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

 
 
  

 

  IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 
2020 - 2021) ≥ 0 2022

  
 
 

 

  V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 
+ 2021) ≥ 0 2023

 
 
  

 

  В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА   
 
 
 

 

  I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 
+ 2022 - 2023) ≥ 0 2024

  
 
 

313 118

  II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 
+ 2023 - 2022) ≥ 0 2025

 
 
  

 

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 2026

 
 
  

313 118

1. Приписан већинским власницима капитала 2027
 
 
  

   

2. Приписан власницима који немају контролу 2028
 
 
  

 

 
 

У БЕОГРАДУ   Законски заступник  

    М.П. ___________________________ _ 

дана 21.04.2015.године        
 
 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 

 
 
 
 
 
 
 



Попуњава правно лице - предузетник 

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

Назив ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ АД БЕОГРАД 

Седиште БЕОГРАД – ПАЛИЛУЛА , ПОЕНКАРЕОВА 16 

 
ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 
за период од  01.01.2014. до 31.12.2014. године 

 
 

                                 - у хиљадама динара - 

Износ 
Позиција АОП 

Текућа година Претходна година 
1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

3001  
52184 65300

1. Продаја и примљени аванси 3002  
45159 59033

2. Примљене камате из пословних активности 3003  
19 141

3. Остали приливи из редовног пословања 3004  
7006 6126

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005  
55276 65087

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006  
44447 55474

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007  
10599 6264

3. Плаћене камате 3008  
62 109

4. Порез на добитак 3009  
155 238

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010  
13 3002

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011  
 213

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012  
3092 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

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

 
 
 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014  
 

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

 

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  
 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020  
 

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 3021  

 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 30 2  
 

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

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

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 

3025 
 
 
 

1. Увећање основног капитала 3026  
 



Износ 
Позиција АОП 

Текућа година Претходна година 
1 2 3 4 

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 278 213

1. Откуп сопствених акција и удела 3032  

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033  

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034  
 

4. Остале обавезе (одливи) 3035  
 

5. Финансијски лизинг 3036  
278 213

6. Исплаћене дивиденде 3037  
 

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

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039  
278 213

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040  
52184 65300

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041  
55554 65300

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042  
 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043  
3370 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044  
7324 4239

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045  
235 3116

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046  
126 31

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047  

4063 7324

. 
 
 

У БЕОГРАДУ   Законски заступник  

    М.П. _____________________________ 

дана 21.04.2015.године        
 
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 
 

 
 

 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

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

Назив ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ АД БЕОГРАД 

Седиште БЕОГРАД – ПАЛИЛУЛА , ПОЕНКАРЕОВА 16  
                            

 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
 

                                             за период од  01.01.2014. до 31.12.2014. године 
- у хиљадама динара –

Компоненте капитала  
30 31 32 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  АОП 

Основни капитал 
АОП Уписани а 

неуплаћени 
капитал 

АОП 
Резерве 

1 2    3    4    5 
Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2013. 

                 

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019   4037 1. 

б) потражни салдо рачуна 4002 3550 4020   4038 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021   4039 2. 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022   4040 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01.2013.        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4005 4023   4041 3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4006 3550 4024   4042 

Промене у претходној 2013. години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025   4043 4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026   4044 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013.        

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027   4045 5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 3550 4028   4046 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029   4047 6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030   4048 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. 2014.        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4013 4031   4049 7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4014 3550 4032   4050 

Промене у текућој 2014. години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 2 4033   4051 8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034   4052 2

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014.      

   

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035   4053 9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 3548 4036   4054 2



Компоненте капитала  

35 047 и 237 34 Редни 
Број 

ОПИС 
 
 АОП 

Губитак 
АОП Откупљене 

сопствене акције 
АОП Нераспоређени 

добитак 

 

2    6    7    8 
Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2013. 

     
 

           

а) дуговни салдо рачуна 4055 2667 4073   4091 1. 

б) потражни салдо рачуна 4056 4074   4092 227

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075   4093 2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076   4094 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2013.        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4059 2667 4077   4095 3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4060 4078   4096 227

Промене у претходној 2013. години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079   4097 2274. 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 227 4080   4098 118

Стање на крају претходне године 
31.12.2013.        

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 2440 4081   4099 5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082   4100 118

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083   4101 6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 2440 4084   4102 877

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014.        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4067 4085   4103 7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4068 4086   4104 995

Промене у текућој 2014. години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087   4105 8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088   4106 313

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014.        

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089   4107 9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090   4108 1308

 

 

 

 

 

 



Компоненте осталог резултата 
330 331 332 

Редни 
број 

ОПИС 
  АОП Ревалоризационе 

резерве 
АОП Актуарски 

добици или 
губици 

АОП 
Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 
капитала 

1 2    9    10    11 
Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

     
 

           

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127   4145 1. 

б) потражни салдо рачуна 4110 4128   4146 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129   4147 2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130   4148 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4113 4131   4149 3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4114 4132   4150 

Промене у претходној _____ години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133   4151 4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134   4152 

Стање на крају претходне године 
31.12.____        

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135   4153 5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136   4154 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137   4155 6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138   4156 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4121 4139   4157 7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4122 4140   4158 

Промене у текућој _____ години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141   4159 8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142   4160 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____        

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143   4161 9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144   4162 

 



 

Компоненте осталог резултата 
333 334 и 335 336 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  АОП 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 
добитку или губитку 

придружених друштава 

АОП

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

АОП Добици или губици 
по основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2    12    13    14 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

                 

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181   4199 1. 

б) потражни салдо рачуна 4164 4182   4200 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183   4201 
2. 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 4166 4184   4202 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185   4203 3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186   4204 

Промене у претходној _____ години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187   4205 4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188   4206 

Стање на крају претходне године 
31.12.____        

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189   4207 5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190   4208 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191   4209 6. 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 4174 4192   4210 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193   4211 7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194   4212 

Промене у текућој _____ години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195   4213 8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196   4214 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____        

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197   4215 9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198   4216 

 



 
 

Компоненте осталог резултата 
337 

Редни 
број 

 

 
 ОПИС 

 
  

АОП Добици или губици по 
основу ХОВ 

расположивих за продају

АОП
Укупан капитал 

[∑(ред 1б кол 3 до 
кол 15) - ∑(ред 1а 

кол 3 до кол 15)] ≥ 0 
АОП 

Губитак изнад 
капитала [∑(ред 1а 
кол 3 до кол 15) - 
∑(ред 1б кол 3 до 

кол 15)] ≥ 0 

1 2    15   16   17 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2013. 

     
             

а) дуговни салдо рачуна 4217 1. 

б) потражни салдо рачуна 4218 
4235 1110  4244 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4220 
4236   4245 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01.2013.        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 4221 3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 

4237 1110  4246 

Промене у претходној 2013. години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4224 
4238 118  4247 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013.        

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225 5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 

4239 1228  4248 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 
6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4228 
4240 3317  4249 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014.        

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 4229 7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 

4241 4545  4250 

Промене у текућој 2014. години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4232 
4242 313  4251 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014.        

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233 9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234 

4243  4858  4252 

 

У ____________________________   Законски заступник  

    М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године        
 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

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

Назив ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ АД БЕОГРАД 

Седиште БЕОГРАД – ПАЛИЛУЛА , ПОЕНКАРЕОВА 16 

 
СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
за 2014.годину 

 
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ 

 

 
ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 9001 12 12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) 9002 2 2
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу 9003  
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или 
вишe од 10% 9004  
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) 9005 4 3

 
II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА,  
    ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА 

                                                                                                                                 -износи у хиљадама динара- 
Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Бруто Исправка вредности Нето  
(кол. 4 - 5) 

1 2 3 4 5 6 
01 1. Нематеријална имовина   

 1.1. Стање на почетку године 9006 116 116 
 1.2. Повећања (набавке) у току године 9007  
 1.3. Смањења у току године 9008  
 1.4. Ревалоризација 9009  
 1.5. Стање на крају године  (9006 + 9007 - 9008 + 9009) 9010 116 116 

02 2. Некретнине, постројења и опрема    
 2.1. Стање на почетку године 9011 3093 1399 1694
 2.2. Повећања (набавке) у току године 9012 137 
 2.3. Смањења у току године 9013 116  253

 2.4. Ревалоризационе резерве 9014  

 2.5. Стање на крају године  
 (9011 + 9012 - 9013 + 9014) 9015 2977 1536 1441

03 3. Биолошка средства   

 3.1. Стање на почетку године 9016  

 3.2. Повећања (набавке) у току године 9017  

 3.3. Смањења у току године 9018  

 3.4. Ревалоризација 9019  

 3.5. Стање на крају године  
 (9016 + 9017 - 9018 + 9019) 9020  



III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
                                                                                                            -износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

300 1. Акцијски капитал 9021 3548 3550
 у томе: страни капитал 9022  

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 9023  

 у томе: страни капитал 9024  

302 3. Улози  9025  

 у томе: страни капитал 9026  

303 4. Државни капитал 9027  

304 5. Друштвени капитал 9028  

305 6. Задружни удели 9029  

306 7. Емисиона премија  9030  

309 8. Остали основни капитал 9031  

30 9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 
= 0402) 9032 3548 3550
 
 

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА  
                                                                                                                                    -број акција као цео број- 
                                                                                                                               -износи у хиљадама динара-   

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 
 1. Обичне акције   

 1.1. Број обичних акција 9033 724 724
део 300 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно 9034 3548 3550

 2. Приоритетне акције   

 2.1. Број приоритетних акција 9035  

део 300 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно 9036  

300 3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021) 9037 3548 3550
 

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА 
                                                                                                            -износи у хиљадама динара- 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

2  4 5 
1. Привредна друштва (домаћа правна лица) 9038  

2. Физичка лица 9039  

3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета  9040  

4. Финансијске институције 9041  

5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера 9042  

6. Страна физичка лица 9043  

7. Страна правна лица  9044  

8. Европске финансијске и развојне институције 9045  

9. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045  = 3037) 9046  



VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 
  -износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

 226 1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за 
накнаду штете (дуговни промет без почетног стања) 9047  

450 
2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 
зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног 
стања) 

9048 4491 3365

451 3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог (потражни промет без почетног стања) 9049 579 465

452 4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог (потражни промет без почетног стања) 9050 1260 951

461, 462 и 
723 

5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања 
послодавца (потражни промет без почетног стања) 9051  

465 6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 
(потражни промет без почетног стања) 9052 180 294

 7. Контролни збир (од 9047 до 9052) 9053 6510 5075
 

VII.  ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 
  -износи у хиљадама динара-   

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 9054 6330 4693
521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 9055 1133 832
522, 523, 
524 и 525  3. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора 9056 287 475

526 4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа 
управљања и надзора 9057 461 252

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9058 663 545
део 525, 

533, и део 
54  

6. Трошкови закупнина 9059 731 
део 525, део 

533, и део 
54  

7. Трошкови закупнина земљишта  9060  

536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061  

552 9. Трошкови премија осигурања 9062  91
553 10. Трошкови платног промета 9063 90 49
554 11. Трошкови чланарина 9064 3 16
555 12. Трошкови пореза 9065 42 7
556 13. Трошкови доприноса 9066  

део 560, део 
561 и 562 14. Расходи камата и део финансијских расхода 9067 62 78

део 560, део 
561 и део 

562 

15. Расходи камата по кредитима од банака и других 
финансијских институција (укупно):  9068 62 78

 15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9069  

 15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству 9070  

 15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9071 62 78
 15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству 9072  

део 579 
16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, 
здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту 
човекове средине 

9073  

579 17. Остали непоменути расходи  9074 46 
 18. Контролни збир (од 9054 до 9074) 9075 9972 7194



VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ 
-износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

640 1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина 9076  

део 641 2. Приходи по основу условљених донација 9077  

део 650 3. Приходи од закупнина за земљиште 9078  

 651 4. Приходи од чланарина 9079 6465 6105
део 660, део 

661 и 662 5. Приходи од камата 9080 19 73
део 660, део 

661 и део 
662 

6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и 
осталим финансијским институцијама 9081 19 73

део 660, део 
661 и део 

669 
7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку  9082  

 8. Контролни збир (од 9076 до 9082) 9083 6503 6251
 
 

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
-износи у хиљадама динара- 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза) 9084  

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према 
обрачуну) 9085  

3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку 
основних средстава и нематеријалне имовине 9086  

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова 
пословања 9087  

5. Остала државна додељивања 9088  

6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу 
или натури од иностраних правних и физичких лица 9089  

7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само 
предузетници) 9090  

8. Контролни збир (од 9084 до 9090) 9091  

 
 
 
X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
    И КУРСНИХ РАЗЛИКА 

-износи у хиљадама динара- 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9092 

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле  9093 

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне 
клаузуле  9094 

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 
(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.) 9095 

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9096 

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9097 

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика 9098 

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика 
(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.) 9099 



XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
     И КУРСНИХ РАЗЛИКА 

-износи у хиљадама  динара- 
ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9100 

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле  9101 

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне 
клаузуле  9102 

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле  
(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.) 9103 

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9104 

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9105 

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта 
курсних разлика 9106 

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика  
(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.) 9107 

 
XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ  
      И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

Група рачуна, 
рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто  Исправка 

вредности 
Нето  

(кол. 4-5) 
1 2 3 4 5 6 

23, осим  236 и 237 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 
9111 + 9112) 9108 

део 232, део 234, 
део 238 и део 239 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109 

део 230, део 231, 
део 232, део 234, 
део 238 и део 239 

1.2. Пласмани домаћим правним лицима и 
предузетницима (кредити и зајмови) 9110 

део 230 и део 239 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у 
иностранству (кредити и зајмови) 9111 

део 230, део 231, 
део 232, 233, део 
234, 235, део 238 и 
део 239 

1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112 

  део 04 и део 05 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 
потраживања (9114 + 9115 + 9116) 9113 

део 048 и део 049 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114 

део 043, део 045, 
део 048, део 049, 
део 050, део 051 и 
део 059 

2.2. Пласмани домаћим правним лицима и 
предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних 
потраживања од домаћих правних лица и предузетника  

9115 

део 043, 044, део 
045, 048, део 049, 
део 050, део 051 и 
део 059 

2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део 
дугорочних потраживања 9116 

016, део 019, 028 
,део 029, 038 део 
039, 052, 053, 055, 
део 059, 15, 159  
200, 202, 204, 206 
и део 209 

 
3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) 

9117 39109 6311 32798

део 016, део 019, 
део 028, део 029,  
део 038, део 039 
део 052, део 053, 
део 055, део 059, 
део 202, део 204,  
део 206 и део 209 

3.1. Продати производи, роба иуслуге и дати аванси 
физичким лицима 9118 

део 15, део 159 
део 016, део 019 
део 028део 029, 
део 038, део 039, 
део 052, део 053 
део 055, део 059 
део 200, део 202, 
део 204, ,део 206 и 
део 209 

3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
јавним предузећима 9119 



Група рачуна, 
рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто  Исправка 

вредности 
Нето  

(кол. 4-5) 
1 2 3 4 5 6 

део 15, део 159 
део 016, део 019 
део 028, део 029 
део 038, део 039 
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 200, део 202, 
део 204, део 206 и 
део 209 

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
домаћим правним лицима и предузетницима  
 
 
 
 

9120 39109 6311 32798

део 15, део 159 
део 016, део 019, 
део 028, део 029 
део 038, део 039, 
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 204, део 206 и 
део 209 

 
3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
републичким органима и организацијама  

9121 

део 15, део 159, 
део 016, део 019, 
део 028 део 029, 
део 038, део 039 
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 204,  
део 206 и део 209 

 
3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
јединицама локалне самоуправе  

9122 

део 15, део 159, 
део 016, део 019, 
део 028, део 029, 
део 038 део 039, 
део 052, део 053, 
део 055 део 059 
део 200, део 202, 
део 204, део 206 и 
део 209 

3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали 
аванси 9123 

054, 056, део 059, 
21, 22 

4. Друга потраживања  
 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) 9124 82 65 17

део 054, део 056, 
део 059део 220, 
221, део 228 и део 
229 

4.1. Потраживања од физичких лица 9125 17 17

део 054, део 056, 
део 059,део 21  
део 220, део 228 и 
део 229 

4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126 

део 054, део 056, 
део 059, део 21, 
део 220, део 228 и 
део 229 

 
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и 
предузетника 

9127 

део 056, део 059, 
део 220, 222, део 
223, део 224, део 
225, , део 228 и 
део 229 

4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128 65 65

део 056 део 059, 
део 220, део 222, 
део 223, део 224, 
део 225, део 228 и 
део 229 

4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129 

део 054, део 056, 
део 059, део 21 
део 220, део 224, 
део 225, део 226, 
део 228 и део 229 

4.6. Остала потраживања 9130 

 
 

У БЕОГРАДУ      Законски заступник  

    М.П.                      _____________________________ 

дана 21.04.2015.године         
 
 

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике            
("Службени гласник РС", бр. 127/2014) 
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 
 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
POSLOVNO UDRUŽENJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA SRBIJATRANSPORT AD 
BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), ulica Poenkareova 16, Beograd (Palilula) osnovano je 
01.01.1978. godine. U Trgovinskom sudu u Beogradu poslednja registracija je izvršena 
21.03.2002. godine rešenjem IV FI 8232/00 (Br. registarskog uloška 1-2524-00). 
 
Društvo je u 2005. godini izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar 
privrednih subjekata Agencije za privredne registre, rešenje BD 58268/2005 od 23.06.2005. 
godine. 
 
Pretežna delatnost Društva je delatnost poslovnih udruženja.  
 
Društvo obavlja i delatnost organizacije na prevoza na zajedničkoj stalnoj međunarodnoj liniji 
Požarevac-Beograd-Beč. 
 
Skraćeno poslovno ime: „SRBIJATRANSPORT“ ad. Beograd 
Vrsta pravnog lica: Akcionarsko društvo 
Mesto: Beograd (Palilula) 
Adresa: Poenkareova 16 
 
Šifra pretežne delatnosti: 9411 
Naziv pretežne delatnosti: Delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca 
 
Matični broj: 07032137 
Poreski identifikacioni broj: 100211750 
Oznaka i broj rešenja u sudu: IV FI 8232/00 
 
Veličina Društva: srednje 
Prosečan broj zaposlenih je 4. 
 
U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, 62/13) Društvo je 
razvrstano u mikro pravno lice i prema stavu 1 člana 21. Zakona o reviziji („Službeni glasnik 
RS“, 62/13) obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. 
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2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni 
glasnik RS, br. 62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici 
Srbiji. 
 
Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da 
vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, 
sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa 
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za finansijsko 
izveštavanje („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno 
Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni 
deo standarda.  
 
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja, utvrđuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS. Do 
datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu prevedeni su i objavljeni standardi i 
tumačenja standarda (»Sl. Glasnik RS« br. 35/2014). 
 
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo primenjuje MRS, MSFI i 
tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2014. godine. 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja 

 
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Službeni glasnik RS, br. 
95/2014).  

 
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno. 
Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2013. 
godine 
 
Računovodstveni metod 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti (istorijskog troška), 
osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u 
računovodstvenim politikama. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 
3.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i 
načelu stalnosti poslovanja. 
 
Prema načelu nastanka poslovnog događaja, poslovni događaj se priznaje kada je nastao i 
uključuje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate 
novca u vezi sa tim poslovnim događajem. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom 
vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. 
 

3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 
 
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će po osnovu korišćenja sredstava 
buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu 
koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. 
 
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske 
koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti 
može pouzdano da izmeri. 
 
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa 
povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da 
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 
obaveza. 
 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da 
priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem 
sredstava. 
 
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe 
koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama – 
RSD. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine 
na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, 
nakon uključivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine. 
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3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman 

kursnih razlika 
 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom 
na međubankarskom tržištu deviza u Srbiji, koji je važio na dan poslovne promene. 
 
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po 
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza za taj dan. 
 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti 
i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili 
na teret bilansa uspeha. 
 
Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti 
preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.  
 
 
Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun 
deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći: 
 

 31.12.2014. 31.12.2013. 
1 EUR 120.9583 114.6421 
1 USD 99.4641 83.1282 
1 CHF 100.5472 93.5472 
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3.4. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa 
pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju, 
izgradnji ili izradi sredstva (investicije) koje se osposobljava za upotrebu, uključuju se u nabavnu 
vrednost ili cenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod 
perioda u kome su nastali. 
 

3.5. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne i 
nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu 
umanjenja vrednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procenjuje se nadoknadivi iznos 
sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće proceniti nadoknadivi 
iznos pojedinog sredstva, Društvo procenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a 
kojoj to sredstvo pripada. 

 
Nadoknadiva vrednost je neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša.  
 
Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od 
knjigovodstvene vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do 
nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako 
sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju deo gubitka, do iznosa 
revalorizacije, priznaje se u okviru promena na kapitalu. 
 

3.6. Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je verovatno da će od tog ulaganja priticati 
ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulaganja pouzdano merljiva, a obuhvataju se: 
ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, franšize, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u 
okviru kojih su dugoročno plaćeni troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta). 
Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno 
priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MRS 38).  
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je stavljeno u 
upotrebu. 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom u roku od pet 
godina, osim ako ugovorom nije predviđen drugi rok. 
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3.7. Nekretnine, postrojenja i oprema 

 
Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni 
koštanja za sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost 
uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje 
funkcionalne pripravnosti. 
 
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena 
pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. 
 
Naknadna ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koja imaju za cilj produženje korisnog 
veka upotreba ili povećanje kapaciteta, povećavaju knjigovodstvenu vrednost 
 
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se knjiže po njihovoj nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za ukupnu eventualnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne 
akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. 
 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava na vrednost nekretnina, postrojenja 
i opreme na početku godine, odnosno na nabavnu vrednost opreme stavljene u upotrebu tokom 
godine, primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava, 
uz primenu sledećih stopa: 
 

Građevinski objekti 2.50% 
Automobili i vozila 10.00 do 20.00% 
Računari i oprema 20.00 do 33.00% 
Ostala oprema 33.00 do 50.00% 

 
Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo 
stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se mogu revidirati svake godine radi obračuna 
amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali 
nameravani vek  njihovog korišćenja. 
 
Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće 
ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa 
sredstva (kao razlika između neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti) priznaju se u 
bilansu uspeha odgovarajućeg perioda. 
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3.8. Zalihe 

 
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti koja je 
niža.  
 
Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, uvozne dažbine, transportne 
troškove i druge zavisne troškove nabavke. Cena koštanja obuhvata troškove direktnog 
materijala, direktnog rada i indirektne troškove proizvodnje. Troškovi su uključeni u cenu 
koštanja na bazi normalnog stepena iskorišćenosti kapaciteta, ne uključujući troškove kamata i 
troškove perioda. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja vrednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u tržišnim 
uslovima poslovanja, nakon umanjenja za troškove prodaje.  
 
Obračun izlaza zaliha utvrđuje se metodom prosečne ponderisane cene. 
 

3.9. Finansijski instrumenti 
 
Klasifikacija finansijskih instrumenata 
Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne 
finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Društvo klasifikuje finansijska sredstva 
u neku od sledećih kategorija: sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha, investicije koje se 
drže do dospeća, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija 
zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrđuje klasifikaciju 
finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja. 
Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, 
obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.  

 
Metod efektivne kamate 
Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrednosti finansijskog sredstva ili 
finansijske obaveze i raspodele prihoda od kamate i rashoda od kamate tokom određenog 
perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja diskontuje buduće gotovinske isplate ili 
primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, tokom 
kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.  

 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni, sredstva na 
tekućim i deviznim računima kao i kratkoročni depoziti do tri meseca koje je moguće lako 
konvertovati u gotovinu i koji su predmet niskog rizika od promene vrednosti. 
 
Krediti (zajmovi) i potraživanja 
Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja i plasmani sa fiksnim ili 
odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu, klasifikuju se kao potraživanja i 
krediti (kratkoročni zajmovi) i potraživanja.  
 
Krediti i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne 
kamate, nakon umanjenja vrednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje 
primenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gde priznavanje 
prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno. 
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Umanjenja vrednosti finansijskih sredstava 
 
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do 
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava 
iskazanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha). Obezvređenje finansijskih sredstava se vrši kada 
postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon 
početnog priznavanja finansijskog sredstva, procenjeni budući novčani tokovi sredstava biti 
izmenjeni. 
 
Obezvređenje (ispravka vrednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospelih potraživanja 
koja nisu naplaćena u periodu od 90 dana od datuma dospeća za plaćanje, a direktno ako je 
nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. Promene na računu ispravke vrednosti 
potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspeha. Naplata otpisanih potraživanja 
uključuje se u bilansu uspeha kao ostali prihod. 
 
Ostale finansijske obaveze 
 
Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju  po fer 
vrednosti primljenih  sredstava, umanjene za troškove transakcije. 
 
Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 
korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspeha 
obračunskog perioda. 

 

3.10. Porez na dobitak  
 
Tekući porez 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o 
oporezivanju Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom 
poreske stope od 15% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska 
osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha 
koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju porezom na dobit 
Republike Srbije.  
 
Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao 
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg 
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne 
duže od 5 godina.  
 

3.11. Primanja zaposlenih 
 
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po 
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto 
plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na 
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teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se 
odnose. 
 
Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim 
osnovama.  
 
Otpremnine 
U skladu sa Zakonom o radu, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom 
odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji prema poslednjem 
objavljenom podatku Republikčkog organa za poslove statistike. Društvo je nije izvršilo procenu 
sadašnje vrednosti ove obaveze i formiralo odgovarajuće rezervisanje po tom osnovu. 
 
 

3.12. Lizing 
 

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing u svim slučajevima kada se ugovorom o lizingu na 
Društvo prenose svi rizici i koristi koje proizilaze iz vlasništva nad sredstvima. Svaki drugi lizing 
se klasifikuje kao operativni lizing.  
 
Sredstva koja se drže po ugovorima o finansijskom lizingu se priznaju u bilansu stanja Društva u 
visini sadašnjih minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Odgovarajuća 
obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. 
Sredstva koja se drže na bazi finansijskog lizinga amortizuju se tokom perioda korisnog veka 
trajanja, u zavisnosti od toga koji je od ova dva perioda kraći. 

 
Zakupi kod kojih zakupodavac zadržava značajniji deo rizika i koristi od vlasništva klasifikuju se 
kao operativni lizing. Plaćanja po osnovu ugovora o operativnom lizingu priznaju se u bilansu 
uspeha ravnomerno kao trošak tokom perioda trajanja lizinga. 

 
3.13. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod uslovom 
da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu isporuke 
robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za 
odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  
 
Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. 
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4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 

Prezentacija finansijskih izveštaja) 
 
Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva da vrši procene i utvrđuje 
pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza i 
obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, 
kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na 
prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim 
informacijama na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od 
procenjenih iznosa. 
 
Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtevaju vršenje procene i donošenje pretpostavki 
predstavljena su u daljem tekstu:  
 

4.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 
 

Društvo procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake 
poslovne godine. Procena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na 
istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i 
promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 
 
Ukoliko se sadašnja procena razlikuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama 
Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promene 
računovodstvenih procena i greške“. Ove procene mogu da imaju značajne efekte na 
knjigovodstvenu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg 
obračunskog perioda.  

 
4.2. Umanjenje vrednosti imovine 
 

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrednosti materijalne i nematerijalne 
imovine i procenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrednosti nekog sredstva. Prilikom 
procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno 
dodeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promene u dodeljivanju 
jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da utiču na knjigovodstvenu 
vrednost odnosne imovine. 
 

4.3. Ispravka vrednosti potraživanja  
 

Ispravka vrednosti sumnjivih i  spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih gubitaka 
usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije 
naplativosti potraživanja. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od 
kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u postojećim uslovima 
prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. 
Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce mogu da 
imaju za posledicu korekciju ispravke vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja obelodanjene u 
priloženim finansijskim izveštajima. 
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4.4. Ispravka vrednosti zastarelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom 
 

Društvo vrši ispravku vrednosti zastarelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored toga, 
određene zalihe Društva vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrednosti. Procena neto 
prodajne vrednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u vreme 
vršenja procene. Ova procena uzima u obzir očekivano kretanje cena i troškova u periodu nakon 
datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budućih događaja koji treba da potvrde uslove 
koji su postojali na dan bilansa stanja. 

 
4.5. Sudski sporovi  
 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim 
obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva donosi određene 
procene. Ove procene su neophodne radi utvrđivanja verovatnoće nastanka negativnog ishoda i 
određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvesnosti u 
postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrđenih 
procenom. Zbog toga se procene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz 
podršku internih stručnih službi ili spoljnih savetnika. Izmene procena mogu da u značajnoj meri 
utiču na buduće poslovne rezultate. 
 
 
Budući da su u postupku revizije fianansijskih izveštaja za 2013. godinu konstatovane 
materijlano značajne greške i različite nepravilnosti koje nisu materijalno značjane, u toku 
godine su, na osnovu odluke Generalnog direktora br. 4-1/2014 od 02.01.2014. godine, 
izvršene korekcije grešaka u bilansu tekuće godine. U skladu sa MRS 8 – Računovodsvene 
politike, promene računovodstvenih politika i greške u finanasijskim izveštajima i 
napomenama uz finansijske izveštaje za 2014. godinu po osnovu ispravki materijano 
značajnih grešaka iz prethodnog perioda izvršena je korekcija odgovarajućih pozicija u 
koloni prethodna godina. Usled navedenog u napomenama uz finansijske izveštaje početna 
u stanja je uključena korekcija grešaka iz prethodnog perioda.  
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5. NEMATERIJALNA ULAGANJA 

 

 

u hiljadama dinara
 

Ostala 
nematerijalna 

ulaganja 
Ukupno 

 

Nabavna bruto vrednost na početku godine 116  116

Nabavna bruto vrednost na kraju godine 116 116

    

Kumulirana ispravka na početku godine 116 116

Stanje ispravke na kraju godine 116  116

    
Neto sadašnja vrednost:  
31.12.2014. godine    
    
Neto sadašnja vrednost:  
31.12.2013. godine    



 

14 
 

6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  
 

u hiljadama dinara 
 

Postrojenja i 
oprema Ukupno 

   
Nabavna vrednost na početku godine 

2,977 2,977 

Nabavna vrednost na kraju godine 
2,977 2,977 

    
Kumulirana ispravka na početku godine 

1,283 1,283 

Povećanje: 253 253 
Amortizacija 253 253 
Stanje na kraju godine 1,536 1,536 

   
Neto sadašnja vrednost:   
31.12.2014. godine 1,441 1,441 

   
Neto sadašnja vrednost:   
31.12.2013. godine 1,694 1,694 

 
 
 

7. ZALIHE 
 

Zalihe robe u prometu na veliko nabavne vrednosti 240 hiljada dinara obuhvataju zalihe 
obrazaca tovarnig lista CMR. 
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8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 

u hiljadama dinara 

Opis 

Kupci u 
zemlji - 

matična i 
zavisna 

pravna lica 

Kupci u 
zemlji - 
ostala 

povezana 
pravna lica 

Kupci u 
zemlji 

Kupci u 
inostranstvu Ukupno 

1 2 4 6 7 9 

Bruto potraživanje na početku 
godine  2,636 963   3,599 
Bruto potraživanje na kraju 
godine   3,541 2,063 3,793 9,397 

           
Povećanje ispravke vrednosti 
u toku godine   30 677   707 
Ispravka vrednosti na kraju 
godine   30 677   707 
      

NETO STANJE      
31.12.2014. godine  3,511 1,386 3,793 8,690 
31.12.2013. godine  2,636 963   3,599 

 
 

u hiljadama dinara 

Starost potraživanja  u danima 
Potraživanja 
do 365 dana 

starosti 

Potraživanja 
starija od 

godinu dana 

Ukupno 
(2+3) 

1 2 3 4 
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica 
(bruto) 3,511 30 3,541 

Ispravka vrednosti   30 30 

Neto potraživanja 3,511   3,511 

        

Kupci u zemlji (bruto) 1,386 677 2,063 

Ispravka vrednosti   677 677 

Neto potraživanja 1,386   1,386 

        

Kupci u inostranstvu (bruto) 3,793  3,793 

Ispravka vrednosti       

Neto potraživanja 3,793  3,793 
 
Potraživanja nisu obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili menicama to i napisati. 
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9. DRUGA POTRAŽIVANJA  
 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2014. 
31. decembra 

2013. 
  

Potraživanja od zaposlenih 17  
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak  
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i 
doprinosa 14  113  
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 65  65  
Ispravka vrednosti drugih potraživanja -65  
DRUGA POTRAŽIVANJA: 31  178  

 
 
 

10. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2014. 
31. decembra 

2013. 
  

1. Dinarski poslovni račun 1,729  2,197  
2. Devizni poslovni račun 2,334  1,850  
3. Ostala novčana sredstva 3,277  
UKUPNO (1 do 3) 4,063  7,324  

 
 
 

11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2014. 
31. decembra 

2013. 
  

1. Unapred plaćeni troškovi 6  
UKUPNO (1) 6  
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12.  KAPITAL 
 
Akcijski kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 3,548 hiljada 
RSD (2013. godine – 3,548 hiljada RSD) čini 724 običnih akcija (2013. godine – 724  običnih 
akcija). 
 
Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od 
vrednosti i kod Agencije za privredne registre. 
 
Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu: 
 

        u hiljadama RSD
  2014.  2013. 

  
Broj 

akcija  % učešća  Broj 
akcija   % 

učešća 
              
Akcije fizičkih lica 15  2.07% 15   2.07%
Akcije pravnih lica 709  97.93% 709   97.93%
  724  100.00% 724   100.00%

 
Nominalna vrednost jedne akcije je 4,900 dinara. 
Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 99.1428 dinara. 
Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi na dan bilansa iznosi 5,000 dinara. 
 
 

13. DUGOROČNE OBAVEZE 
 

u hiljadama dinara 

Kreditor Rok otplate Početak 
otplate 

Obezbeđ
enje 

Kamatna 
stopa 

Valuta 
u kojoj 

je 
kredit 
uzet 

Iznos u 
stranoj 
valuti 

Iznos 
hiljada 
dinara 

1 2 3 4 5 6 7 8 
„NBG Lizing“ d.o.o. 
Beograd, Ug.br. 
13669/12 od 
27.06.2012. godine 

15.06.2017. 15.07.2012. 

10 
menica 

primaoca 
lizinga  

6.49 % 
godišnje EUR 4,579  556  

1) Obaveze po osnovu finansijskog lizinga  556  
UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE (1)  556 
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14. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 

u hiljadama dinara 

Kreditor Rok otplate Početak 
otplate 

Obezbeđ
enje 

Kamatna 
stopa 

Valuta 
u kojoj 

je 
kredit 
uzet 

Iznos u 
stranoj 
valuti 

Iznos 
hiljada 
dinara 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„NBG Lizing“ d.o.o. 
Beograd, Ug.br. 
13669/12 od 
27.06.2012. godine 

15.06.2017. 15.07.2012. 

10 
menica 

primaoca 
lizinga  

6.49 % 
godišnje EUR 2,892  351  

5) Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine   351   
UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (5)    351   

 
 
 
 
 

15. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2014. 

31. decembra 
2013. 

   

I OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA   
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 362  320  
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret zaposlenog 148  124  

3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca 91  72  

4. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po 
ugovorima 5  45  

II OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA 
ZARADA I DRUGE OBAVEZE (1 DO 4) 606  561  

  
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II) 606  561  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

16. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2014. 
31. decembra 

2013. 
  

   1. Obaveze za porez iz rezultata 358  147  
   2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge 

dažbine 2  15  

OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE 
I DRUGE DAŽBINE (1 DO 2) 360  162  

 
 

17. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2014. 
31. decembra 

2013. 
  

   1. Unapred obračunati troškovi 2,494  
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 ) 2,494   

 
 

18. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 
 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2014. 
01.01-31.12. 

2013. 
1. Prihodi od zakupnine 347  
2. Prihodi od članarina 6,465  6,105  
DRUGI POSLOVNI PRIHODI (1 do 2) 6,812  6,105  

 
 

19. TROŠKOVI MATERIJALA 
 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2014. 
01.01-31.12. 

2013. 
  

1. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 1,197  384  
2. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara  1  
TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 2) 1,197  385  
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20. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2014. 
01.01-31.12. 

2013. 
  

1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  6,330  4,693
2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na 

teret poslodavca 1,133  832

3. Troškovi naknada po autorskim ugovorima 85  111
4. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i 

povremenim poslovima 202  364

5. Troškovi naknada direktoru odnosno članovima 
organima upravljanja i nadzora 461  252

6. Ostali lični rashodi i naknade 663  545
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 
OSTALI LIČNI RASHODI (1 do 6) 8,874  6,797  

 
 
 

21. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 
 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2014. 
01.01-31.12. 

2013. 
  

1. Troškovi usluga na izradi učinaka 109
2. Troškovi transportnih usluga 4,794  996
3. Troškovi usluga na održavanju 249  330
4. Troškovi zakupnina 731  
5. Troškovi reklame i propagande 116  109
6. Troškovi ostalih usluga 848  311

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 6) 6,738  1,855  
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22. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 

 
u hiljadama dinara 

01.01-31.12. 
2014. 

01.01-31.12. 
2013. 

  
1. Troškovi neproizvodnih usluga 436  484
2. Troškovi reprezentacije 885  593
3. Troškovi premije osiguranja 98  90
4. Troškovi platnog prometa 90  49
5. Troškovi članarina 2  15
6. Troškovi poreza 42  7
7. Ostali nematerijalni troškovi 83  79

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 7) 1,636  1,317  

 
 

23. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 
ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 
u hiljadama dinara 

01.01-31.12. 
2014. 

01.01-31.12. 
2013. 

  

1. Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i 
kratkoročnih finansijskih plasmana  131  

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 
OSTALE IMOVINE (1) 131   

 
 

24. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 
ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 
u hiljadama dinara 

01.01-31.12. 
2014. 

01.01-31.12. 
2013. 

  

1. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih 
finansijskih plasmana  773  

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 
OSTALE IMOVINE (1) 773   
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25. OSTALI PRIHODI 
 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2014. 
01.01-31.12. 

2013. 
  

1. Viškovi 7
2. Prihodi od smanjenja obaveza  190  
3. Ostali nepomenuti prihodi 18  
OSTALI PRIHODI (1 do 3) 208  7  

 
 

26. OSTALI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2014. 
01.01-31.12. 

2013. 
  

1. Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 30  225
2. Ostali nepomenuti rashodi 46  34
OSTALI RASHODI (1 do 2) 76  259  

 
 
 

27. NETO DOBITAK/NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 
 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2014. 
01.01-31.12. 

2013. 
  

1. Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina 
koje nisu materijalno značajne 599 

2. Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih 
godina koje nisu materijalno značajne  98

Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja (1-2) 599  
   

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja (2-1)   98
 
 
 
 



 

23 
 

 
28. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 

 
Nema značajnijih događaja nakon datuma bilansa koji bi mogli imati uticaj na poslovanje 
Društva. 
 
 

29. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 

Sudski sporovi 
 
Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine ne vodi sudske sporove. 
 
 

30. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom 
riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se 
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva 
ovim rizicima.  

 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano 
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 
Društvo je osetljivo na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog 
okruženja u okviru države, privredne grane i sl. na koje Društvo ne može da utiče: inflacija, 
promena poreskih propisa, carinskih propisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog okruženja, 
konkurencije, sirovinske baze i sl.  
 
Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspešnost poslovanja uprave Društva. 
 
Finansijski rizik 
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima koji se javlja kao devizni rizik i 
rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i 
kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa 
Društva. 
 
Devizni rizik 
 
Izloženost Društva deviznom riziku se odnosi na ostale dugoročne finansijske plasmane, 
kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugoročne 
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kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja 
nominirane u stranoj valuti. 
 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Društva u stranim valutama na dan 
izveštavanja je sledeća: 

u hiljadama dinara 
 Imovina   Obaveze   
 2014  2013  2014  2013 
    

EUR             6,127             1,850             1,967                1,135 
        
              6,127                1,850                1,967                1,135 

 
Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je 
Društvo osetljivo na promene deviznog kursa EUR. 

 
Osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na pomenute strane 
valute, predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu mogućih promena kursa RSD u 
odnosu na EUR. 

u hiljadama dinara 
 2014   2013   
 10% -10% 10%  -10%
    

EUR               416               (416)                  72                  (72) 
               416              (416)                  72                  (72) 

 
Kamatni rizik 

 
Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 
kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  

 
Struktura plasmana i obaveza na dan 31. decembra 2014. i 2013. godine sa stanovišta izloženosti 
kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:  

u hiljadama dinara 
Finansijska sredstva 
Nekamatonosna                   12,784                    11,101  

   
                 12,784                    11,101  

Finansijske obaveze 
Nekamatonosne                     6,402                      6,945  
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)                         907                      1,135  

   
                   7,309                      8,080  
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Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu 2014. godinu na 
realno moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2013. godine - 1%), počev od 1. januara. 
Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, 
imajući u vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente 
Društva koji su postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable 
nepromenjene.  

u hiljadama dinara 
 2014 2013 
 1% -1% 1%  -1%
    

Finansijska sredstva                   -                    -                     -                      -  
Finansijske obaveze                 (9)                   9                  (11)                   11  

        
                 (9)                   9                 (11)                   11  

 
Kreditni rizik 
 
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski 
gubitak Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, 
potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. 
 
U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i 
rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne 
finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne registre) i 
interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja 
njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne 
izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos 
maksimalne  kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 

 
U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom 
riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 
 
Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan 
bilansa. Nominalni iznos potraživanja od kupaca, pre izvršene ispravke vrednosti, sastoje se od 
velikog broja potraživanja, od kojih najveći deo čine potraživanja od kupaca:  
 

u hiljadama dinara
 2014.

Naziv i sedište kupca   
„Аrriva Litas“ doo. Požarevac 1,974
„Severtrans u restrukturiranju“ ad. Sombor 633
„Austratran“ Beč, Austrija 3,765
Ostali 3,025
 
 9,397
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Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u 
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom 
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih 
tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza.  
 
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 

 
u hiljadama dinara 

2014. godina dо 1 godine  оd 1 dо 2 
godine  оd 2 dо 5 

godina  Ukupno 

    
Dugoročni krediti                   -                     -                      -                     -  
Obaveze iz poslovanja 5,796                   -                    -   5,796
Krat. finan. obaveze 351                   -                    -   351
Ostale krat. obaveze 606                   -                    -   606

    
 6,753     6,753
    

2013. godina dо 1 godine  оd 1 dо 2 
godine  оd 2 dо 5 

godina  Ukupno 

Dugoročni krediti                   -                     -                      -                     -  
Obaveze iz poslovanja 6,369                   -                    -   6,369
Krat. finan. obaveze 15                   -                    -   15
Ostale krat. obaveze 561                   -                    -   561

    
 6,945     6,945

 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg 
datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 
 

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI 2014. 
godina 

2013. 
godina 

1 OBRTNA IMOVINA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE 1.41 1.55 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST    

2 OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE 1.39 1.55 

INDIKATORI TRENUTNE LIKVIDNOSTI   

3 GOTOVINA I GOT. EKVIVALENTI/ 
DOSPELE KRATKOROČNE OBAVEZE 0.42 1.00 
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31. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 
 
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje  
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose 
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. 
Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 
Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos 
neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se 
ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske 
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i 
neto zaduženosti. 

 
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2014. i 2013. godine su bili sledeći: 

 
u hiljadama dinara 

1. Ukupne obaveze (dugoročne i kratkoročne)                   10,163                     8,432 
2. Ukupan sopstveni kapital                     4,858                     4,545 

 
Pokazatelj zaduženosti (koeficijent 1/2) 209.2% 185.5%

 
Koeficijent zaduženosti iznad 1 prisutan je rizik zaduženosti jer su ukupne obaveze veće od 
ukupnog sopstvenog kapitala kao garatne supstance poveriocima. 
 
 
 
 

32. POVEZANE STRANE 
 
Društvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim licima.  
 
U toku 2014. i 2013. Godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:  
 

u hiljadama dinara
2014.  2013. 

 
POTRAŽIVANJA I PLASMANI  
Potraživanja od kupaca:  
   - ostala povezana pravna lica 3,511    2,636  
 3,511    2,636  
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3,511    2,636  
 

OBAVEZE  
Obaveze prema dobavljačima:  
   - ostala povezana pravna lica 2,618    3,068  
 2,618    3,068  

2,618    3,068  
 

33. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i 
načelu stalnosti poslovanja. 
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se 
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). 
Finansijski izveštaji sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o 
tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, 
koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u 
budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem 
periodu.  
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom 
vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. 
 
 
Odgovorno lice za sastavljanje fin. izveštaja:    Direktor: 
 

M.P. 
 
          ______________________    ______________________ 
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Opšti podatci o društvu 
  

Poslovno ime 
Poslovno udruženje drumskog 
saobraćaja "Srbijatransport" a.d. 
Beograd 

Sedište i adresa Beograd, Poenkareova br. 16 

Matični broj 7032137 

PIB 100211750 

Kontekti 
011/ 2767 447, 
srbijatransport@gmail.com 

web sajt www.srbijatranspport.rs 

Broj i datum rešenja o upisu u 
registar privrednih subjekata 

I-2524-00 Trgovinski sud Beograd 

Delatnost (šifra i opis) 9411  - delatnost poslovnih udruženja 

Broj zaposlenih 4 

Vrednost osnovnog kapitala 
Naziv, sedište revizorske kuće 
koja je revidirala poslednji 
finansijski izveštaj 

Vrednost akcija 3.549.791,00 dinara 
EuroAudit d.o.o. Beograd 

Broj izdatih akcija 724 

Naziv organizovanog izveštaja 
na koje su uključene akcije 

Beogradska berza 
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IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  I  AKTIVNOSTIMA u 2014. godini 

 

 

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ svoje delovanje zasniva na 
stalnoj saradnji sa prevoznicima, usklađivanjem interesa preduzeća koja obavljaju delatnost 
prevoza, korisnika usluga prevoza i institucija, u okviru zakonske regulative. Deluje se u cilju 
unapređenja poslovanja i podsticanja konkurentnosti u opštih interesa. 

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ je osnovano 05.decembra 1951. 
godine pod nazivom „Zajednica drumskog transporta Narodne Republike Srbije“.  Prema uputstvu 
tadašnjeg Saveta za saobraćaj Narodne Republike Srbije osnovni zadatak Zajednice bio je da 
obezbedi efikasno i rentabilno javno prevoženje robe i putnika, kao i remontne, servisne i druge 
javne usluge drumskog saobraćaja, kao i da obavlja funkcije koje su od zajedničkog interesa za sva 
javna preduzeća. Jedan od glavnih zadataka bio je da Zajednica štiti interese javnog saobraćaja i 
svojih članova. Na planu razvoja javnog drumskog saobraćaja, Poslovno udruženje „Srbijatransport“ 
imalo je posebne zadatke u oblasti uskladjivanja autobuskih linija i redova vožnje, kao i u oblasti 
zajedničkog planiranja razvoja javnog drumskog saobraćaja i unapredjenju saobraćajne delatnosti. 

            Udruženje je 1960. pokrenulo inicijativu za izgradnju zajedničke autobuske stanice u 
Beogradu, a zatim i u većim gradovima Srbije. Do 1966. osnovano je preko 20 transportnih biroa u 
sastavu „Srbijatransporta“ i izgradjeno 18 autobuskih stanica, a do 1971. još 58 autobuskih stanica 
u Srbiji. Autobuska stanica Beograd ( „BAS“) izdvojila se 1966. godine u posebno preduzeće. 

           Poslovno udruženje se 1973.godine, u periodu usvajanja amandmana i donošenja novog 
Ustava, transformiše po sektorskom principu. Članice Poslovnog udruženja se opredeljuju za 
osnivanje i udruživanje u Poslovnu zajednicu „Srbijatransport“ Beograd. Ovaj akt su na 
referendumu usvojile 63 radne organizacije i pet tadašnjih SOUR-a. 

            Osamdesete godine za Poslovnu zajednicu drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bile su 
izuzetno afirmativne. „Srbijatransport“ se stavlja na čelo svih preduzeća drumskog saobraćaja sa 
teritorije SFR Jugoslavije koje su obavljale medjunarodni drumski prevoz. Sa ovim preduzećima 
„Srbijatransport“ zaključuje sporazum o zajedničkom i jedinstvenom nastupu na tržištu bivšeg 
SSSR. „Srbijatransport“ u periodu 1982-1992. raspolaže predstavništvom „Srbijatransporta“ u 
Moskvi, svim spoljnotrgovinskim robama koje se prevoze iz SFRJ za SSSR i svim robama koje se 
prevoze kamionima iz bivšeg SSSR-a i drugih istočnoevropskih zemalja za SFRJ (povratni tereti). 

        Godine 1982. uspostavlja se u reciprocitetu i redovna kamionska linija zbirnih i denčanih 
pošiljki sa po dva polaska nedeljno na relaciji Beograd-Moskva-Beograd. Ova linija je bila jedina 
kamionska redovna linija na jugoslovenskim prostorima. U tom periodu jugoslovenski prevoznici 
su godišnje za SSSR vozili u odlasku 3.500 tura, a u povratku 1.500 tura. Promet ostvaren preko 
„Srbijatransporta“ u tom periodu bio je 9 miliona dolara izvoza i 4 miliona dolara uvoza godišnje. 

        Kao Poslovna zajednica, organizacija udruženog rada drumskog saobraćaja „Srbijatransport“, 
deluje sve do 1989. godine, kada prerasta u Deoničarsko društvo drumskog saobraćaja 
„Srbijatransport“ Beograd. Odlukom Skupštine osnivača, osnivački ulozi se u junu 1990. pretvaraju 
u deonice, a Deoničarsko društvo i dalje nastavlja da obavlja delatnost poslovnih udruženja. 

 U vreme sankcija i ekonomske blokade naše privrede 1992 – 1995, „Srbijatransport“ je 
obezbedjivao značajan uvoz nafte i autodelova koji je plaćan po zvaničnom kursu dolara, nekoliko 
puta nižem od tržišnog. U ovom periodu „Srbijatransport“ je poslovala u korist svojih članica u 
politici cena, posebno u oblasti prevoza putnika. Sve ovo vreme (1980 – 2000. godine) cene prevoza 
putnika bile su pod kontrolom, u interesu putnika i prevoznika. 
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U periodima tranzicije, 1997. godine izvršena je procena kapitala firme i u Ministarstvu, 
utvrđeno je 36 % društvenog kapitala, a ostatak je pretvoren u osnivačke akcije. Novim zakonom o 
privrednim društvima iz 2000. godine ukidaju se deoničarska društva i „Srbijatransport“ se 
transformiše u Akcionarsko društvo, da bi 2006. godine Agencija za privatizaciju izvršlia prodaju 
društvenog kapitala. 

         Sada, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ posluje kao otvoreno 
akcionarsko društvo sa 724 običnih akcija koje se nalaze na tržištu hartija od vrednosti.  

Od nastanka do danas, kroz razne forme organizovanja, Srbijatransport je bila nosilac 
poslovnog udruživanja i okupljanja privrednih subjekata koji obavljaju prevoz putnika i robe u 
drumskom saobraćaju Republike Srbije u cilju zaštite interesa transportne privrede i uređenja 
poslovnog ambijenta. 

U naše poslovno udruženje sa potpisanim pristupnicama je udruženo 115 privredna 
društva koje obavljaju delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju, a kao Gransko udruženje 
poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije od 05.02.2013. godine imamo reprezentativnost za 
delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Udruženo je i 80 prevoznika koji obavljaju 
delatnost drumskog prevoza tereta u međunarodnom saobraćaju, što predstavlja potvrdu stručnog 
i odgovornog rada jer ovaj broj je u stalnom porastu. 

Predsednika Skupštine  akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja 
„Srbijatransport“  a.d. Beograd je Ljiljana Stojanović generalni direktor STUP „Vršac“ Vršac. 

Odbor direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd:  

1. Vladimir Vinš SP „Lasta“ Beograd, Predsednik Odbora direktora, 
2. Slavoljub Đorđević „ARRIVA-Litas“ Požarevac, Neizvršni direktor, 
3. Vera Milojević „Nišekspres“ Niš, Neizvršni direktor, 
4. Ljiljana Stojanović „STUP Vršac“ Vršac, Neizvršni direktor, 
5. Duško Đurović „Bečejprevoz“ Bečej, Neizvršni direktor, 
6. Aleksandar Petronijević „Autoprevoz“ Čačak, Neizvršni direktor, 
7. Branko Ćurčić „Pegaz“ Ivanjica, Neizvršni direktor, 
8. Nemanja Mučibabić „BAS“ Beograd, Neizvršni direktor, 
9. Borislav Rajić „Bortravel“ Bor, Neizvršni direktor, 
10. Goran Marić „Lastra“ Lazarevac, Nezavisni direktor, 
11. Goran Aleksić, Izvršni direktor „Srbijatransport -a“ a.d. Beograd. 
 

Članovima Odbora direktora pripada naknada za prisustvo na sednici odbora direktora u 
iznosu od 8.000 dinara a predsedniku iznos od 10.000 dinara po održanoj sednici.  

U skladu sa Zakonom o reviziji član 43 i člana 60 Statutom Srbijatransporta Komisija za 
reviziju nije formirana. Na osnovučlana 43 stav 3 Zakona o reviziji, odbor direktora je kao organ 
upravljanja nadležan je za poslove komisije za reviziju i kontrolu poslovanja Poslovnog udruženja 
drumskog saobraćaja “Srbijatransport” a.d. Beogard. 

Srbijatransport je na dan 31.12.2014. godinu, imala 4 zaposlena i jednostavnu 
organizacionu strukturu zaposlenih. Svoje delovanje ostvaruje kroz udruženu privredu u 
Poslovodni odbor za putnički saobraćaj čiji je predsednik Duško Đurović i Poslovodnog odbora za 
međunarodni drumski transport čiji je predsednik Aleksandar Matić. 
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Uređenje tržišnog ambijenta, borba protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije je 
prioritetna aktivnost. U tom smislu sagledani su svi uzroci, načini, principi i mogućnosti za 
nelegalno poslovanje i predložene su konkretne mere, konkretna rešenja, potrebne procedure i 
aktivnosti u cilju uređenja poslovanja. Uređenje poslovnog ambijenta je od prioritetnog značaja za 
sve privredne subjekte koji posluju legalno jer se one sada na tržištu susreću sa nelojalnom 
konkurencijom koja ima troškove manje za preko 30% (utajenih obaveza prema državi).  

Izvršeno je sagledavanje svih zvaničnih podataka Agencije za privredne registre, Zavoda za 
statistiku, resornog Ministarstva saobraćaja, Privredne komore Srbije i detaljno je analiziran 
drumski saobraćaj u Republici Srbiji za 2011, 2012 i 2013. godinu. Svi parametri jasno oslikavaju 
potpuno postojanje sivog tržišta u Srbiji, značajan broj neprijavljenih radnika, utaju prihoda i 
izbegavanje plaćanja PDV-a nelegalnih prevoznika koji nezakonito obavljaju delatnost prevoza 
putnika. Postoji ogroman broj fizičkih lica koja nelegalno, individualno i potpuno divlje obavljaju 
delatnost prevoza. 

Poslovanje u ovakvom privrednom ambijentu sa izraženo narušenom konkurentnošću i 
potpuno neravnopravnim uslovima rada je pogubno za privredne subjekte koji legalno posluju. 
Pored uništavanja privrede nanosi se ogromna šteta budžetu Republike Srbije ali i korisnicima 
usluga. S druge strane, troškovi poslovanja su izuzetno visoki a obaveza prevoznika prema budžetu 
Republike Srbije po svim osnovama je preko 45,00 dinara za svaki pređeni kilometar (Akciza na 
gorivo, PDV, doprinosi za zaposlene itd). Tako velike dažbine države su jedan od ključnih faktora 
podsticanja sive ekonomije gde je prostor za sivu ekonomiju preko 35% od minimalnih cena koje 
pokrivaju troškove poslovanja. 

U kontaktima sa institucijama Vlade Republike Srbije intenzivno smo radili na pripremi 
mera koje će smanjiti poresko opterećenje privredne delatnosti, uvesti kontrolu poslovanja i time 
obezbediti ravnomeran tretman svih koji obavljaju delatnost uz povećanje broja korisnika usluga 
uz smanjenje PDVa u javnom linijskom međumesnom saobraćaju na 10%. 

U našem delovanju su uključena sva stručna znanja sa fakulteta, instituta, iz agencija, 
sekretarijata za saobraćaj. Uključen je veliki broj stručnjaka za informacione sisteme, tehnologiju 
poslovanja, osiguranje, pravne poslove i zakonsku regulativu, ekologiju, stručne i kompententne 
institucije i udruženja iz EU i zemalja okruženja, kao i ljudi sa velikim iskustvom iz prakse koji su 
spremni da deluju na unapređenju saobraćajne delatnosti u Srbiji. 

U saradnji sa Tehničkim fakultetom Novi Sad i privredom, Srbijatransport je participant o 
korisnik projekta „Primena naučnih i eksperimentalnih metoda u optimizaciji lanaca u 
snabdevanjima sa velikoserijskom proizvodnjom u našoj zemlji“ koji finansira Ministarstvo 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod evidencionim brojem TP36030. 

U okviru udruženja postoji registrovani ogranak: “Edukativno - konsultativni centar 
drumskog saobraćaja” oko koga se okupljaju naučni radnici i inženjeri iz prakse drumskog 
saobraćaja Srbije koji svojim znanjem i iskustvom deluju u cilju tehnološkog i sistemskog 
unapređenja drumskog transporta u Srbiji. 

Republiku Srbiju očekuje usklađivanje zakonske regulative i procedura po evropskim 
standardima i preporuka. Nadam se da će u narednom periodu struka i glas privrede imati 
značajnijeg uticaja na uređivanje zakonske regulative, te da će nadležne institucije biti odgovorne 
prema privredi i društvu u celini. 

„Srbijatransport“ ima dobru saradnju sa reprezentativnim Savezom samostalnih sindikata 
Srbije u delatnosti drumskog prevoza na republičkom nivou, sa Poslovnim udruženjem 
„Panontransport“ Novi Sad i sa Privrednom komorom Srbije, te ćemo i u narednom periodu 
preduzeti sve što je u našoj moći da udruživanjem privrede zaštitimo interese poslodavaca i 
zaposlenih, poslovne delatnosti i struke, a pre svega u interesu korisnika usluge i privrede, kvaliteta 
usluge, konkurentnosti i održivog razvoja saobraćajne delatnosti u opštem interesu. 
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Zajednički rad privrednika, stalna saradnja i usaglašavanje opštih interesa u Poslovnom 
udruženju „Srbijatransport“ jeste od velikog značaja za sve prevoznike drumskog transporta. U 
rešavanju problema koje imaju privrednici od ogromnog interesa je saradnja i koordinirano 
delovanje svih predstavnika privrede. Uz međusobnu saradnju i koordinirane intenzivne kontakte 
sa nacionalnim i međunarodnim institucijama, agencijama, komisijama i ministarstvima, 
nametanjem interesa privrede, obezbeđuje se primena konkretnih mera koje omogućavaju razvoj 
drumskog transporta Srbije. 

Srbijatransport, kao reprezentativno poslovno udruženje je uključeno u rad Radne grupe za 
izradu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju uz značajno učešće i u izradi Zakona o 
prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Imali smo učešće u kreiranju Zakona o vremenu vožnje 
mobilnih posada i tahografa i Zakona o inspekcijskom nadzoru. U svakom smislu, fomalno i 
neformalno, Srbijatransport ima najveći uticaj i aktivnosti na aktivnostima suzbijanja sive 
ekonomije u drumskom saobraćaju, smanjenja obaveza privrednika i uređenja poslovnog ambijenta 
u drumskom saobraćaju.  

Redovno se održava zajednička međunarodna autobuska linija Požarevac-Beograd- Beč u 
saradnji sa Bečkim Austratrans Kraftfahrlinienbetriebsgesellschaft m.b.H. Srpski prevoznici koji 
održavaju liniju su 5 srpskih prevoznika : SP „Lasta“ a.d. Beograd, „Severtrans“ a.d. Sombor, 
„ARRIVA Litas“ Požarevac, „STUP Vršac“ a.d. Vršac i „Autoprevoz“ Čačak. Srbijatransport je 
organizator rada i prodaje karata i svoju delatnost obavlja preko posebnog prelaznog računa.  

Svake godine se unapređuje poslovanje na zajedničkoj liniji a postoje planovi značajnijeg 
podizanja nivoa poslovanja u 2015.godini. Sa poslovnim partnerom iz Austije Austratrans 
Kraftfahrlinienbetriebsgesellschaft m.b.H. ugovoreno je da od 01.06.2015.godine otpočne drugi 
polazak na redovnoj autobuskoj liniji Požarevac Beograd Beč sa polaskom iz Požarevca u 19:30 i iz 
Beograda u 21:00sati. Takođe je ugovoreno da srpski prevoznici preuzmu obavljanje linije u celosti, 
te se očekuje da finansijska realizacija na mesečnom nivou po ovom poslu bude četiri puta veća u 
odnosu na mesečnu realizaciju pre 01.06.2015.godine. Ovde treba imati u vidu da je devizni priliv 
60% ukupne realizacije na liniji. 

„Srbijatransport“ je već nekoliko godina unazad razvijala partnerske odnose i poslovnu 
saradnju sa privrednim i institucionalnim predstavnicima Italije u cilju razvoja logistike u Srbiji. 
Kao rezultat saradnje je 08.07.2014. godine u Ambasadi Republike Italije u Beogradu, potpisan 
memorandum izmedju Konzorcijuma „Corridoio Italia-Serbia“, „ŽIT-a“ Beograd i Poslovnog 
udruženja „Srbijatransport“ Beograd, čijem potpisivanju je prisustvovala Podpredsednica vlade i 
ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Prof. dr Zorana Mihajlović. 

Poslovna saradnja je postavljena na nivou celog transportnog sistema Srbije i Italije u 
opštem interesu i razvoju društva uz obezbeđivanje konkurentne, kvalitene i efikasne transportne 
usluge. Neophodno je da transportni sistem Republike Srbije bude kompatibilan sa transportnim 
sistemom Evropske unije.  

Potencijalno, u tom smislu, postoje značajno opredeljena sredstva fondova Evropske unije, 
kredita međunarodnih finansijskih institucija, domaćih fondova kao i sredstava javno-privatnog 
partnerstva. Interes udružene privrede u saradnji sa stručnim i kompetentnim institucijama i 
pojedincima je da se kandiduje i bude inicijator projekata i programa koji će biti u funkciji razvoja. 

Transportni sistem u Republici Srbiji mora biti razvijen u skladu sa potrebama privrede i 
pojedinaca na adekvatan, bezbedan, pouzdan i efikasan način. Organizacija transporta mora biti 
kompatibilna i integrisna u evropske tokove, tržišno orijentasana uz  korišćenje intermodalnog i 
svih vidova saobraćaja u skladu sa njihovim prednostima i na najkorisniji mogući način. Drumaki 
transport mora biti podržan i dobro osmišljen od strane kompetentnih institucija,  oslobođen svih 
administrativnih i ograničavajućih faktora uz poštovanje tržišnog poslovanja i konkurentnosti. 
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U cilju postizanja kvalitetnijih poslovnih rezultata, preduzete su aktivnosti u smislu 
podizanja prihoda društva u smislu obavljanja delatnosti organizatora prevoza i logističkog 
operatera u teretnom transportu. U tom smislu je značajno povećan prihod a značajan rad je uložen 
u prikupljanje i analizu podataka prevoznika drumskog teretnog saobraćaja. 

Poslovno udruženje “Srbijatransport” će sa udruženom privredom i partnerima, u svakom 
smislu raditi na razvoju i unaprađivanju transportne privrede Srbije i uređivanju poslovnog 
ambijenta koji je preduslov da transport bude faktor razvoja društva. “Srbijatransport”, kao 
predstavnik transportne privrede Republike Srbije će sve svoje resurse staviti na raspolaganje 
institucijama i obavljati sve potrebne poslove koji su u interesu privrede. 

U “Srbijatransportu” su je tokom cele godine bilo stalno zaposleno 4 radnika, s tim da je od 
januara 2015. godine broj zaposlenih smanjen na 3 radnika. U svom radu značajno je učešće 
privrednika, naučnih institucija i pojedinaca koji obezbeđuju kvalitetna rešenja u opštem interesu. 
Tako “Srbijatransport” jeste centar prikupljanja ideja, rešenja, inicijativa i konkretnih projekata koji 
su u interesu transportne privrede Srbije. 

Do sastavljanja ovog izveštaja, Srbijatransport je 10. 03. 2015.godine  registrovala ogranak 
“Sudska veštačenja i konsultantske usluge (pretečna delatnost 6910 – pravni poslovi) a trenutno je 
u proceduri dobijanje licence za delatnost Sudskih veštačenja u drumskom saobraćaju. Pored ovoga 
nije imala važnije poslovne događaje nakon proteka poslovne godine. 

Poslovna delatnost ne stvara osnova niti potreba ulaganja u cilju zaštite životne sredine. 

 

Prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja u 2014.godini 

u hiljadama dinara 
 2013 2014 

Stalna imovina 1.694 1.441 
Obrtna imovina 11.283 13.580 

Zalihe / 240 
Potraživanja po osnovu prodaje 3.599 8.690 
Druga potraživanja 178 31 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.324 4.063 
Porez na dodatu vrednost 182 550 

Aktivna vremenska razgraničenja / 6 
Ukupna aktiva – Poslovna  imovina 12.977 15.021 
   

Kapital 4.545 4.858 
Osnovni kapital 3.550 3.548 

Rezerve  / 2 
Neraspoređeni dobitak 995 1.308 

Dugoročne obaveze (- po fin lizingu) 1.135 556 
Kratkoročne obaveze 7.297 9.607 
Kratkoročne finansijske obaveze 15 351 

Primljeni avansi 190 / 
Obaveze iz poslovanja 6.369 5.796 

Ostale kratkoročne obaveze 561 606 
Obaveze za ostale poreze i obaveze 162 360 
Pasivna vremenska razgraničenja / 2.494 

Ukupna Pasiva 12.977 15.021 
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Lizing za putničko vozilo ističe u junu 2018.god a Srbijatransport nema drugih kreditnih 
zaduženja. 

Promet "Srbijatransporta" u periodu od I - XII  2013. i 2014.godine 

Prihodi u hiljadama dinara 

 2013 2014 

Ostvaren je ukupan prihod : 11.987 21.557 

Poslovni prihodi od prodaje 5.734 13.553 
Drugi poslovni prihodi 6.105 6.812 

Ostali Prihodi 148 1.192 

 Ukupan prihod je za 79,8 % veći u odnosu na 2013 gde su prihodi od prodaje značajno 
povećani pre svega podizanjem poslovnih aktivnosti u drumskom prevozu tereta.  

Rashodi u hiljadama dinara 

 2013 2014 

Ukupni rashodi  11.848 21.033 
Troškovi zarada i naknada 6.797 8.874 
Troškovi proizvodnih usluga 1.855 6.738 
Nematerijalni troškovi 1.317 1.636 
Ostali rashodi 1.879 3,785 

Ukupan rashod je za 77,5 % veći u odnosu na 2013 po osnovu 4 zaposlena, odnosno jednog 
zaposlenog više u odnosu na 2013. godinu. Ostali rashodi su takođe značajno veći u skladu sa novim 
aktivnostima i povećanim prihodima u delatnosti drumskog teretnog saobraćaja. 

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 313.000 dinara sa predlogom ostane neraspoređen. U 
poslednje 4 godine ostvarivana je dobit u poslovanju, čime se ukupan gubitak pokrio i sada postoji 
ukupna dobit u iznosu od 1.308.000 dinara. 

 
 Deset najvećih akcionara na dan 31.12.2014. godine 

    

R.br. Ime - Naziv akcionara 
Broj 

akcija 
Učešće 

% 

1 "PEGAZ" D.O.O.  Ivanjica 143 19.8% 

2 "BAS" A.D.  Beograd 47 6.5% 

3 "KAVIM - JEDINSTVO" D.O.O.  Vranje 40 5.5% 

4  SP "LASTA" A.D.  Beograd 40 5.5% 

5 "STUP  VRŠAC" A.D. Vršac 40 5.5% 

6 "AUTOSAOBRAĆAJ" A.D. Kragujevac 35 4.8% 

7 "KAVIM  AUTOPREVOZ " A.D.  Čačak 30 4.1% 

8 "RUMATRANS"  Ruma 23 3.2% 

9 A.D. "BEČEJPREVOZ" Bečej 18 2.5% 

10 "SAOBRAĆAJ I TRANSPORT" A.D.  Zrenjanin 18 2.5% 
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U daljem tekstu su navedene neke konkretne aktivnosti i dopisi koje su realizovani u 
saradnji sa transportnom privredom Srbije.  

 
−−−−  27.01.2014. godine upućeni dopisi JKP GSP Beograd i Agenciji za bezbednost saobraćaja, sa 

predlogom za uspostavljanje poslovno tehničke saradnje u cilju razvoja i unapredjenja bezbednosti 
saobraćaja Srbije. 
−−−− 30.01.2014. godine upućen dopis Consorzio „Corridio Italia – Serbia“ u vezi partnersta 

„Srbijatransport“-a i „Corridio Italia – Serbia“ i unapređenja poslovno tehničke saradnje. 
−−−− 30.01.2014 – 01.02.2014. godine učešće na BTF – Balkanski transportni forum u cilju 

unapređenja međunarodne saradnje. 
−−−− 24.02.2014.godine održana sednica Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog 

saobraćaja „Srbijatransport“ u prostorijama PKS. Uz prisustvo gostiju iz Ministarstva saobraćaja, 
Ministarstva finansija, PKS, PU Panontransport, Republičkog sindikata saobraćaja, održana je 
rasprava na temu Aktivnosti u vezi borbe protiv sive ekonomije u drumskom putničkom 
saobraćaju. 
−−−− 27.02.2014. godine  u Privrednoj komori Srbije održan seminar „Pravila konkurencije u 

prevozu putnika i robe u drumskom saobraćaju“, sa primerima rešanja tržišnih pravila u zemljama 
EU. 
−−−− 06.03.2014. godine u Beogradu održana Medjunarodna konferencija – Indikatori 

bezbednosti saobraćaja uz aktivno učešće Srbijatransporta, kao predstavnika transportne privrede 
Srbije u smislu preventive i uticaja uređenih privrednih sistema na bezbednost saobraćaja. 
−−−− 17.04.2014. godine održana Grupacija za prevoz putnika Privredne komore Srbije uz 

značajno i kreativno učešće predstavnika Srbijatransporta. 
−−−− 24. 04.2014. godine u Privrednoj komori Beograd održan privredni skup na temu: Osnovni 

pravci održivog razvoja javnog saobraćaja u Beogradu. Istaknuti su  
−−−− 29. 04.2014. održan sastanak sa predstavnicima Samostanog sindikata Srbije. Usaglašeni su 

svi stavovi i predlozi na kojima će se zajednički delovati prema institucijama u cilju uređenja 
poslovnog ambijenta u drumskom putničkom saobraćaju. 
−−−− 12.05.2014. godine upućen dopis Ministarstvu gradjevine, saobraćaja i infrastrukture – 

ministarki Zorani Mihailović sa predlozima za uredjenje uslova poslovanja privrednika koji 
obavljaju delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju. 
−−−− 20.05.2014. godine održan sastanak u Privrednoj komori Beograda u saradnji sa 

Skupštinom grada Beograda na kome su učestvovali gradonačelnik grada Beograda Siniša Mali i 
menadžer grada Beograda Goran Vesić. Takodje je upućen dopis kao inicijativa za potpisivanje 
INTEBUS sporazuma. 
−−−− 26.05.2014. godine upućen dopis Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – 

ministarki Zorani Mihailović sa zahtevom za sastanak oko uredjenja sasobraćajnog sistema u 
delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju. 
−−−− 26.05.2014. godine upućen zahtev za hitan sastanak delegacije privrednika koji obavljaju 

delatnost prevoza putnika sa ministarkom Prof.dr. Zoranom Mihailović. Na sastanku Gorana 
Aleksića sa ministarkom Prof.dr. Zoranom Mihailović, dogovorena je potreba rešavanja problema u 
drumskom saobraćaju i dogovorena je potreba zajedničkih nastupa reprezentativnih predstavnika 
privrede i sindikata u rešavanju problema delatnosti drumskog transporta Srbije. 
−−−− 27.05.2014. godine održan sastanak sa predstavnicima „CORTE“ iz Brisela, Agencijom za 

bezbednost saobraćaja i PKS. Povod sastanka je sporazum izmedju „CORTE“ i Agencije za 
bezbednost saobraćaja o uspostavljanju regionalne kancelarije „CORTE“ za Balkan u Beogradu. 
Sporazum je potpisan 18.03.2014.godine. Razmatraće se i mogućnosti finansiranja regionalne 
kancelarije sredstvima iz fondova EU. 
−−−− 13.06.2014. godine održan skup „EU regulativa u oblasti transporta opasnog tereta“ koja 

ima veoma veliki zančaj za transportnu privredu. 
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−−−− 13.06.2014. godine upućen dopis Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i 
predlog da predstavnik Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bude 
generalni direktor Goran Aleksić bude član radne grupe za izradu Nacrta zakona o prevozu putnika. 
−−−− 25.06.2014. godine održan stručni seminar u Novom Sadu na temu Bezbednost saobraćaja u 

lokalnoj zajednici. Ostvareni kontakti sa predstavnicima Agencije za bezbednost saobraćaja i 
Saobraćajnog fakulteta. Istaknuta je izuzetno dobra saradanja i dogovorene naredne aktivnosti. 
−−−− 08.07.2014.godine održano potpisivanje memoranduma izmedju Konzorcijuma „Corridoio 

Italia-Serbia“ i udruženja „Srbijatransport“ Beograd i „ŽIT“ Beograd, izmedju Finest-a i Privredne 
komore Srbije; izmedju  Area Science Park iz Trsta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog 
razvoja Srbije; 
−−−− 30.07.2014. godine upućen dopis Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastruktue, 

ministarki Zorani Mihailović kao urgencija sa zahtevom da nadležne službe u ministarstvu postupe 
u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom. 
−−−− 11.08.2014. godine upućen Ministarstvu finansija (Irina Stevanović Gavrović) zahtev za 

tumačenje mišljenja i uputstvo u vezi osnova za utvrdjivanje razlika u stopi PDV-a od 10% i 20% 
prilikom obavljanja linijskog prevoza putnika u drumskom saobraćaju na gradsko prigradskim 
relacijama u javnom gradsko-prigradskom prevozu i javnom medjumesnom prevozu putnika. Ovaj 
dopis je u skladu sa dugogodičnjim zalaganjem Srbijatransporta da se PDV u javnom linijskom 
međumesnom saobraćaju smanji na 10%. 
−−−− 11.08.2014. godine upućen Ministarstvu finansija zahtev za mišljenje, tumačenje i uputstvo 

u vezi besplatnih voznih karata i obaveze plaćanja PDV-a na iste. 
−−−− 20.08.2014. godine upućena inicijativa pomoćniku ministra Saši Stojanoviću za uključivanje 

Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ u rad radne grupe za drumski 
transport. 
−−−− 28.08.2014. godine upućeni predlozi rešenja koje treba inplementirati u novi Nacrt Zakona 

o prevozu putnika u drumskom saobraćaju – Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i 
infrastrukture Saši Stojanoviću. 
−−−− 26.09.2014. godine održana diskusija na temu: IMATE REČ Budite deo rešenja u saradnji sa 

Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom privrede. 
−−−− 29.09.2014. godine upućena inicijativa od strane Samostalnog sindikata zaposlenih u 

drumskom i gradskom saobraćaju Srbije – Inicijativa za kolektivno pregovaranje u cilju 
zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za granu Drumskog i gradskog saobraćaja Srbije; 
−−−− 30.09.2014. godine održana sednica Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju i 

autobuske stanice „Imate reč – budite deo rešenja“ 
−−−− 02.10.2014. godine upućen dopis Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 

sektoru za inspekcijski nadzor: Zaključci i predlozi na Nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru; 
−−−− 02.10.2014. godine upućen dopis pomoćniku ministra Saši Stojanoviću kao podrška za 

učinjene izmene u Uredbi o načinu i raspodeli dozvola za medjunarodni prevoz tereta u drumskom 
saobraćaju; 
−−−− 02.10.2014. godine upućen zahtev Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 

pomoćniku ministra Saši Stojanoviću za hitan sastanak u cilju sagledavanja uzroka, procedura, alata 
i mogućnosti uredjenja saobraćajnog sistema, konkurentnosti i poslovnog ambijenta u 
medjunarodnom drumskom saobraćaju; 
−−−− 08.10.2014. godine Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upućene 

primedbe i predlozi  na Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakon o bezbednosti saobraćaja 
na putevima; 
−−−− 22.10. – 11.11.2014. godine održana javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu putnika u 

drumskom saobraćaju. Srbijatransport je bila nosilac prikupljanja mišljenja, ideja i stavova 
prevoznika u cilju iznalađženja najkvalitetnijih rešenja. 
−−−− 27.10. – 29.10.2014. godine održan III Dunavski bizmis forum uz učešće Srbijatransporta; 
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−−−− 13.11.2014. godine  u Novom Sadu je održana prezentacija novog autobusa FENIKSBUS FBI 
83 EURO6, koju je posetio značajan broj prevoznika 
−−−− 14.11.2014. godine upućen dopis Radnoj grupi za izradu zakona o prevozu tereta u 

drumskom saobraćaju. Pripremljeni usaglašeni i dostavljeni stavovi, sugestije i primedbe za izradu 
Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju; 
−−−− 18.11.2014. godine Ministarstvu finansija,Poreskoj upravi je upućen dopis: Inicijativa za 

uredjenje uslova poslovanja privrednika koji obavljeju delatnost prevoza putnika u drumskom 
saobraćaju i održani sastanci sa posebnim osvrtom na potrebu smanjenja budžetskih obaveza 
transportne privrede (smanjenje PDV u javnom linijskom međumesnom saobraćaju na 10% i 
iznalaženja drugih finansijsskih modela  za podsticaj drumskog transporta) 
−−−− 21.11.2014. godine upućeni dopisi: Inicijativa za uredjenje uslova poslovanja 

privrednika koji obavljaju delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju, na sledeće 
adrese: Vlada Republike Srbije–predsednik vlade Aleksandar Vučić, Ministarstvo gradjevinarstva, 
saobraćaja i infrastrukture–ministar Prof. dr Zorana Mihailović, Ministarstvo gradjevinarstva, 
saobraćaja i infrastrukture–pomoćnik ministra Saša Stojanović, Ministarstvo finansija –ministar 
Dušan Vujović, Ministarstvo privrede–ministar Željko Sertić, Ministarstvo trgovine, turizma i 
telekomunikacija–ministar Rasim Ljajić. Obavljeno niz ličnih i telefonskih razgovora. 
−−−− 24.11.2014. godine upućeni dopisi: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Inicijativa za 

uredjenje uslova poslovanja privrednika koji obavljaju delatnost prevoza putnika u drumskom 
saobraćaju. Održano dva sastaka sa direktorima PU u cilju iznalaženja sistemskog  rešanja za 
uređenje poreske i zakonske regulative. 
−−−− 27.11.2014. godine održana redovna godišnja Skupština Poslovnog udruženja 

„Panontransport“ u Novom Sadu. 
−−−− 09.12.2014. godine NIS pertol-u upućen dopis: Inicijativa za sastanak oko dogovra o 

poslovno-tehničkoj saradnji gde bi se unapredile pogodnosti za prevoznike koji su članovi 
Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“. Održano je niz sastanaka u cilju 
obezbeđenja povoljnijih uslova poslovanja za naše prevoznike.  
−−−− 10.12.2014. godine upućena inicijativa u vezi projekta produkcije i proizvodnje TV emisije 

„Transport u Srbiji“ u organizaciji Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ 
Beograd. Otvoren YuTube kanal „Srbijatransport“ i pripremljene teme emitovanje emisije u trajanju 
od 6 meseci. 
−−−− 22.12.2014. godine  upućen dopis Vladi Republike Srbije  - Kori Udovički na temu: Inicijativa 

za uredjenje uslova poslovanja privrednika koji obavljaju delatnost prevoza putnika u drumskom 
saobraćaju. Kori Udovički je Potpredsednik Vlade i Ministar za državnu upravu i lokalnu 
samoupravu i Predsednik Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive 
ekonomije. Vršena je intenzivna komunikacija sa institucijama u cilju nametanja potrebe rešavanja 
problema sive ekonomije, nelojalne konkurencije i uređenja poslovnog ambijenta. 
 

Ovo je samo deo aktivnosti koje smo naveli. Srbijatransport prati ali i pokreće niz aktivnosi 
u interesu transportne privrede Srbije 
 

Beograd, 20. 04. 2015. godine 
 
 

Genaralni direktor                   , 
 Goran Aleksić  master  ing.saobraćaja 
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IZJ AY A

U vezi podataka o licu odgovomom za sastavljanje finansijskog izveStaja za2}l4.godinu, za
Poslovno udruZenj e drumskog saobradaj a,,Srbij atransport" a.d. Beograd.

Finansijski izve5taj za 2014.godinu
,,SRBIJATRANSPORT" a.d. Beograd,
JMBG:1712961715036 Agencija za
tel.Ol 1 127 67 -447 i mob.062 1210027
e-mail :nadabodra@orion.rs

Beograd, 20.04.2015.

za Poslovno udruZenje drumskog saobraiaja
Poenkareova br.l6, sastavljala je Nada Pani6

radunovodstvene poslove ,,KONTO BODRA"
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ODLIJKA

Izjavljujem da nije doneta Odluka o raspodeli dobiti
doneta na redovnoj godiSnjoj sednici Skup5tine.

za2}l4.godinu. Odluka 6e biti

U Beogradu, 20.04.201 5. godine
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