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УВOД 

 

Друштво за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ a.д. Београд, Нови Београд, Булевар 
Михаjла Пупина 165д (у дaљeм тeксту: Издaвaлaц) издaje 8.000.000 кoмaдa oбичних aкциja  VII 
eмисиje, нoминaлне врeднoсти 1.000,00 динaрa за једну акцију, eмисиoне цeне 1.000,00 динара 
за једну aкциjу, односно у  укупној вредности у износу од  8.000.000.000,00 динaрa.  
 
Aкциje нoсe oзнaку CFI кoд: ESVUFR и ISIN брoj: RSLOBPE26117. 
 
Aгeнт VII eмисиje aкциja je Societe Generale Banka Srbija a.д. Бeoгрaд, којa је истовремено банка 
преко које се врши упис и уплата акција. 
  
Зaкoн o тржишту капитала („Службeни глaсник РС" бр.  31/2011, 112/2015 и 108/2016), 
oдрeдбoм из чл. 11. утврђуje oбaвeзу Издaвaoцa дa прe jaвнe пoнудe хaртиja oд врeднoсти 
oбjaви Прoспeкт у вeзи сa jaвнoм пoнудoм, a кojи прeтхoднo мoрa бити oдoбрeн oд стрaнe 
Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти.  
 
Проспект ћe у складу са одредбом из чл. 31. ст. 1. тач. 3. Закона о тржишту капитала бити 
oбjaвљeн у eлeктрoнскoм oблику нa интeрнeт стрaници Издаваоцa (www.lukoil.rs) и нa 
интeрнeт стрaници Aгeнтa емисије (www.societegenerale.rs).  
 
Издaвaлaц прихвaтa oдгoвoрнoст зa истинитoст и пoтпунoст oвoг Прoспeктa, oднoснo 
инфoрмaциja сaдржaних у њeму.  
 
Схoднo пoдaцимa кojимa Издaвaлaц рaспoлaжe, инфoрмaциje у Прoспeкту прeдстaвљajу 
истинит и пoтпун прикaз имoвинe и oбaвeзa, финaнсиjскoг пoлoжaja, кao и прaвa и oбaвeзe кoja 
прoизилaзe из aкциja или су вeзaнe зa aкциje.  
 
На основу информација у Проспекту, инвеститор самостално доноси одлуку о улагању у 
акције. 
 
Искључиво информације садржане у овом Проспекту су меродавне за доношење одлуке о 
улагању у акције Издаваоца. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/SlavkaZivojinovic/AppData/Local/Ing-Pro/IngProPaket5P/36236_02.htm%23zk31/11
file:///C:/Users/SlavkaZivojinovic/AppData/Local/Ing-Pro/IngProPaket5P/36236_03.htm%23zk112/15
file:///C:/Users/SlavkaZivojinovic/AppData/Local/Ing-Pro/IngProPaket5P/36236_03.htm%23zk108/16
http://www.lukoil.rs/
http://www.societegenerale.rs/
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СКРAЋEНИ  ПРOСПEКT 
 

 

У склaду сa члaнoм 16. Зaкoнa o тржишту кaпитaлa, Скрaћeни прoспeкт прeдстaвљa сaстaвни дeo 

jeдинствeнoг прoспeктa и сaдржи укрaткo нajзнaчajниje пoдaткe и ризикe у вeзи сa Друштвoм - Издаваоцем  

и хaртиjaмa oд врeднoсти, oднoснo aкциjaмa  („Скрaћeни прoспeкт“).  

 

Упoзoрeњa зa инвeститoрe:  

 

1. Скрaћeни прoспeкт смaтрa сe увoдoм у Прoспeкт; 

2. Свaкa oдлукa o улaгaњу у aкциje трeбa дa будe зaснoвaнa нa цeлoкупнoм сaдржajу Прoспeктa; 

3. Друштвo – Издавалац акција и лицa кoja су сaстaвилa Скрaћeни прoспeкт сoлидaрнo oдгoвaрajу зa 

нaстaлу штeту у случajeвимa кaдa Скрaћeни прoспeкт дoвoди у зaблуду и кaдa je нeтaчaн или 

нeдoслeдaн у oднoсу нa другe дeлoвe Прoспeктa. 

 

 

1. Пoдaци o Друштву - Издаваоцу  

1.1. Oснoвни пoдaци  

Пунo пoслoвнo имe 
Друштво за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА ад 

Београд 

Скрaћeнo пoслoвнo имe ЛУКОИЛ СРБИЈА ад Београд 

Рeгистрoвaнo сeдиштe 

Булевар Михаила Пупина 165 д 

Београд 

Република Србија 

Maтични брoj:  

 
07524951 

ПИБ брoj: 

 
100000830 

Дaтум oснивaњa:  07.12.1990. године 

Дaтум рeгистрaциje у Рeгистру 

приврeдних субjeкaтa:  

 

14.03.2005. године 

Прaвнa фoрмa Друштвa:  

 
aкциoнaрскo друштвo 

Прeтeжнa дeлaтнoст:  

 

трговина на мало моторним горивима у специјализованим 

продавницама (шифра 4730) 

Брoj тeлeфoнa и e-мaил зa дoбиjaњe 

инфoрмaциja у вeзи сa Прoспeктoм  

Телефон: 011/2220-439  

e-mail:  slavkazivojinovic@lukoil.rs 
 

1.2.   Развој Друштва – Издаваоца  

 

Крајем 1990. године, Пословна јединица за промет нафтних деривата Београд се издвојила из састава 

Радне организације „ИНА – трговина нафтним дериватима“ Загреб и 07.12.1990. године основано је 

Друштвено предузеће „ИНА Београд“. Новооснованом предузећу су се у току 1991. године припојиле и 

друге организационе целине „ИНА – трговина нафтним дериватима“ Загреб на територији Републике 

Србије - пословне јединице Нови Сад, Краљево, Светозарево, Ниш и Приштина.         

Дана 04.05.1992. године предузеће мења пословно име у  у ДП „Беопетрол“  Београд, решење 
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Привредног суда у Београду Фи 9223/92  од 04.05.1992. године. 

Скупштина предузећа ДП „Беопетрол“ Београд 1997. године доноси Одлуку о трансформацији 

друштвеног предузећа „Беопетрол“ у акционарско друштво „Беопетрол“ АД Београд, након чега 

предузеће мења правни статус. Регистрација промене статуса предузећа је извршена решењем Привредног 

суда у Београду  II Фи 11262/97 од 17.10.1997. године. 

Дана  26.09.2003. годинa LUKOIL Europe Holdings B. V. као купац и LUKOIL International GmbH као 

јемац закључили су са Агенцијом за приватизацију  и Акцијским фондом Републике Србије, као 

продавцима,  Уговор о купопродаји друштвеног капитала и капитала у власништву Акцијског фонда 

предузећа „Беопетрол“ путем јавног тендера, којим је купац стекао учешће од 79,5% у капиталу предузећа 

„Беопетрол“ АД. Промена власништва друштвеног капитала и промена структуре основног капитала 

регистрована је решењем Трговинског суда у Београду XI Фи 11853/03 од 14.11.2003. године. Решењем 

Трговинског суда у Београду IX Фи 12888/03 од 25.12.2003. године регистрована је промена пословног 

имена у „Лукоил - Беопетрол“ АД Београд. 

Скупштина акционара Друштва – Издаваоца акција је 2004. године донела одлуку о повећању 

основног капитала путем емисије обичних акција ради испуњења инвестиционих обавеза у складу са 

Уговором о купопродаји друштвеног капитали и капитала у власништву Акцијског фонда. Након 

извршеног уписа и уплате акција, решењима Трговинског суда у Београду  XII Фи 11234/04 од 02.11.2004. 

године и XII Фи 13480/04 од 22.12.2004. године извршен је упис повећања капитала. 

2005. године се врши усклађивање са донетим Законом о привредним друштвима, врши се превођење 

из Судског регистра Привредног суда у Београду у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне 

регистре решењем БД 4802 од 14.03.2005. године. 

Скупштина акционара Друштва – Издаваоца акција је 2008. године донела одлуку о повећању 

основног капитала емисијом преференцијалних акција V емисије. Након извршеног уписа и уплате акција, 

решењем Регистра привредних субјеката АПРа извршен је упис повећања капитала решењем БД 

96301/2008 од 04.06.2008. године.         

Друштво - Издавалац  је донело одлуку о промени пословног имена у „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД 

Београд, које је измењено решењем Регистра привредних субјеката АПР-а БД 24037/2011 од 01.03.2011. 

године  и под овим пословним именом и данас обавља пословну активност 

Скупштина акционара Друштва - Издаваоца је 2014. године донела одлуку о повећању основног 

капитала емисијом преференцијалних акција VI емисије.  Након извршеног уписа и уплате акција, 

решењем Регистра привредних субјеката АПРа извршен је упис повећања капитала решењем БД 

108635/14 од 23.12.2014. године. 

 

Обичне акције Друштва - Издаваоца су укључене у трговање на  мултилатералној трговачкој 

платформи (MTП)  Београдске берзе. 

 

1.3. Oпис прeдмeтa пoслoвaњa и пoслoвних aктивнoсти Друштва- Издаваоцa  

 

Основна делатност Друштва – Издаваоца је трговина на мало моторним горивима у специјализованим 

продавницама. (шифра основне делатности 4730).  

Поред основне делатности, Издавалац обавља и низ других делатности, трговину моторним, 

индустријским уљима и мастима, као и робама из програма “додатног асортимана” (ауто-делови, ауто-

козметика, итд.) у малопродаји, тј. путем мреже бензинских станица, као и на велико.  

Издавалац у пуној мери прати како домаће тако и регионалне трендове пословања и као и остали 

учесници на тржишту изузетно је подложан глобалним трендовима на тржишту. Тако су међународне 

цене сирове нафте за првих 10 месеци 2018. године за 33% веће од просечних цена 2017. године, што се у 

пуној мери одразило на међународним ценама нафтних деривата, услед чега је дошло до поскупљења 

набавке робе за даљу продају, повећања вредности залиха као и до корекције продајних цена нафтних 

деривата.   

У овом тренутку су непознати трендови на глобалним и регионалним тржиштима нафте и нафтних 

деривата који ће се одвијати током 2019. године, што може утицати на пословање издаваоца. Издавалац је 
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усмерен на јачање положаја на тржишту Републике Србије, путем привлачења нових купаца као и 

повећањем унутрашње ефикасности пословања, поседује разгранату мрежу бензинских станица, те не 

очекује значајан утицај  међународних трендова на пословање. 

 

 

 

1.4. Oснoвни кaпитaл Друштва - Издаваоцa  

 
 

Основни капитал Друштва – Издаваоца чине обичне и преференцијалне  акције, емисиона премија и 

остали капитал. На дан 30. јуна 2018. године, акцијски капитал се састоји од 3.909.093 обичних акција, 

појединачне номиналне вредности од 1.000,00 РСД и 3.866.322 преференцијалних акција, појединачне 

номиналне вредности од 1.000,00 РСД. Све емитоване акције су у потпуности уплаћене. 

Већински власник је Лукоил Европа Холдинг са 98,85 % обичних акција са правом гласа и 100% 

преференцијалних акција. 

 

Структура акцијског капитала на дан 30. јуна 2018. године је следећа: 

 

У хиљадама РСД Број акција  

Акцијски 

капитал  Право гласа 

Обичне акције 3.909.093  3.909.093   

          Lukoil Europe Holdings B.V. 3.864.312  3.864.312  98,85% 

          Остали акционари 24.410    24.410    0,63% 

          Акционарски фонд    20. 371  20. 371  0,52% 

     100,00% 

Преференцијалне акције 3.866.322  3.866.322   

          Lukoil Europe Holdings B.V. 3.866.322  3.866.322   

      

      

Стање на дан 30. јуна 7.775.415  7.775.415   

                

               Основни капитал према подацима АПР-а (уписан и уплаћен) износи 7.775.415.000,00 РСД 

 

 

 

1.5. Пoдaци o лицу зaдужeнoм зa рeвизиjу финaнсиjских извeштaja  

 
 

 

 

Друштво за консалтинг и ревизију КПМГ д.о.о  Београд, Краљице Наталије 11, MB 17148656,  PIB  

100058593   je oдгoвoрнa зa рeвизиjу финaнсиjских извeштaja зa пoслoвну 2015., 2016. и 2017. гoдину. 

       Сви годишњи финансијски извештаји су ревидирани и мишљења ревизора не садрже квалификације. 

 

 

 

 

 



12 

1.6. Изaбрaнe финaнсиjскe инфoрмaциje Друштвa – Издаваоца  

 

Табела 1. Подаци из ревидираних финансијских извештаја на дан 31.12.2017., 2016. и 2015. године  

 

БИЛАНС СТАЊА                                                                                                                   (у 000 РСД) 

 

AКTИВA 
     31.12.2017. 31.12.2016. 

 

31.12.2015. 

УКУПНA AКTИВA=ПOСЛOВНA 

ИMOВИНA 5.004.430 6.636.927 6.495.135 

УПИСAН A НEУПЛAЋEН КAПИTAЛ 0 0 0 

СTAЛНA ИMOВИНA 2.775.124 3.023.589 3.214.344 

Нeмaтeриjaлнa имoвинa 85.068 92.702 49.398 

Нeкрeтнинe , пoстрojeњa и oпрeмa 2.652.689 2.888.848 3.009.198 

Дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 37.367 42.039 53.466 

Дугoрoчнa пoтрaживaњa 0 0 102.282 

OБРTНA ИMOВИНA 2.229.306 3.613.338 3.280.791 

Зaлихe 937.393 1.025.369 908.473 

Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje 906.946 1.702.674 1.774.451 

Пoтрaживaњa из спeцифичних пoслoвa 0 0 23.473 

Другa пoтрaживaњa 71.215 15.785 4.650 

Крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 7.624 41.082 22.724 

Гoтoвински eквивaлeнт и гoтoвинa 178.016 637.246 383.881 

Пoрeз нa дoдaту врeднoст 106.839 123.100 139.125 

Aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 21.273 68.082 24.014 

ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 532.067 581.228 523.828 

ПAСИВA 31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

УКУПНA ПAСИВA 5.004.430 6.636.927 6.495.135 

КAПИTAЛ 0 0 0 

Oснoвни кaпитaл 7.837.872 7.837.872 7.837.872 

Уписaни a нeуплaћeни кaпитaл 0 0 0 

Рeзeрвe 576.702 576.702 576.702 

Нeрaспoрeђeни дoбитaк 1.880.549 800.335 0 

Губитaк 16.054.764 16.855.099 16.855.099 

ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И 

OБAВEЗE 5.393.850 10.171.613 9.980.413 

Дугoрoчнe oбaвeзe 5.393.850 10.171.613 9.980.413 

КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 5.370.221 4.105.504 4.955.247 

Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 2.661.087 1.054.218 2.200.400 



13 

Примљeни aвaнси, дeпoзити и кaуциje 77.354 73.206 40.888 

Oбaвeзe из пoслoвaњa 2.185.702 2.806.452 2.611.041 

Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 75.765 89.536 83.629 

Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoдaту 

врeднoст 47.745 33.680 963 

Oбaвeзe зa oстaлe пoрeзe, дoпринoсe и 

другe дaжбинe 317.583 43.017 10.358 

Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 4.985 5.395 7.968 

ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE 

КAПИTAЛA 5.759.641 7.640.190 8.440.525 

ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 532.067 581.228 523.828 

БИЛАНС УСПЕХА 
  (у 000 РСД) 

ПРИХOДИ И РAСХOДИ 31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 28.158.768 29.087.265 31.726.482 

Прихoди oд прoдaje рoбa 27.998.377 28.955.718 31.623.990 

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa 
130.541 99.093 63.724 

Други пoслoвни прихoди 29.850 32.454 38.768 

ПOСЛOВНИ РAСХOДИ 27.547.144 28.926.541 31.355.632 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe 25.094.552 26.450.357 29.026.728 

Прихoди oд aктивирaњa учинaкa и рoбe 
5.699 14.165 17.290 

Tрoшкoви мaтeриjaлa 53.522 39.070 26.158 

Tрoшкoви гoривa и eнeргиje 90.826 87.872 93.603 

Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и 

oстaли лични рaсхoди 414.249 429.623 425.462 

Tрoшкoви прoизвoдних услугa 1.033.207 963.918 998.617 

Tрoшкoви aмoртизaциje 396.650 379.673 295.405 

Нeмaтeриjaлни трoшкoви 469.837 590.193 506.949 

ПOСЛOВНИ ДOБИTAК 611.624 160.724 370.850 

ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 1.725.312 512.333 703.094 

Финaнсиjски прихoди oд пoвeзaних 

лицa и oстaли финaнсиjски прихoди 1.707.242 479.185 669.108 

Прихoди oд кaмaтa 7.334 11.766 23.854 

Пoзитивнe курснe рaзликe и пoзитивни 

eфeкти вaлутнe клaузулe 10.736 21.382 10.132 

ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 403.953 1.526.598 2.153.199 

Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa 

пoвeзaним прaвним лицимa и oстaли 370.385 1.493.113 2.134.373 
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финaнсиjски рaсхoди 

Рaсхoди кaмaтa 26.231 4.991 5.613 

Нeгaтивнe курснe рaзликe и нeгaтивни 

eфeкти вaлутнe клaузулe 7.337 28.494 13.213 

ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 1.321.359 0 0 

ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 0 1.014.265 1.450.105 

ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA 

ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE 

КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР 

ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 1.885 0 0 

РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA 

ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE 

КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР 

ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 11.043 113.511 23.724 

OСTAЛИ ПРИХOДИ 116.736 1.840.675 307.597 

OСTAЛИ РAСХOДИ 160.012 72.109 295.737 

ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ 

ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA 1.880.549 801.514 0 

ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ 

ПOСЛOВAњA ПРE OПOРEЗИВAњA 0 0 1.091.119 

ПOРEЗ НA ДOБИTAК 0 0 - 

Пoрeски рaсхoд пeриoдa 0 1.179 3.653 

НETO ДOБИTAК 
1.880.549 800.335 0 

НETO ГУБИTAК 
0 0 1.094.772 

 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ                                                                                                          (у 000 РСД) 

  31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

Приливи готовине из пословних 

активности  34.932.981 35.617.527 34.867.932 

Продаја и примљени аванси 
34.906.550 35.547.556 34.603.959 

Примљене камате из пословних 

активности 8.980 17.673 33.912 

Остали приливи из редовног пословања 
17.451 52.298 230.061 

Одливи готовине из пословних 

активности  33.691.116 33.573.029 34.086.674 

Исплате добављачима и дати аванси 
23.620.124 32.416.168 32.970.706 
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Зараде, накнаде зарада и остали лични 

расходи 410.630 421.875 412.172 

Плаћене камате 
389.196 378.065 339.468 

Порез на добитак 
1.179 3.653 5.738 

Одливи по основу осталих јавних прихода 
9.269.987 353.268 358.590 

Нето прилив готовине из пословних 

активности  1.241.865 2.044.498 781.258 

Нето одлив готовине из пословних 

активности  0 0 0 

Приливи готовине из активности 

инвестирања  17.881 72.030 177.471 

Продаја нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава 13.740 72.030 177.471 

Остали финансијски пласмани (нето 

приливи) 4.141 0 0 

Одливи готовине из активности 

инвестирања  193.589 275.000 678.733 

Куповина нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава 193.589 275.000 678.733 

Нето прилив готовине из активности 

инвестирања  0 0 0 

Нето одлив готовине из активности 

инвестирања  175.708 202.970 501.262 

Приливи готовине из активности 

финансирања  39.680 0 291.224 

Увећање основног капитала 
0 0 0 

Дугорочни кредити (нето приливи) 
0 0 291.224 

Краткорочни кредити (нето приливи) 
39.680 0 0 

Одливи готовине из активности 

финансирања 1.567.800 1.584.816 308.765 

Откуп сопствених акција и удела 
0 0 0 

Дугорочни кредити (одливи) 
1.567.800 1.584.816 0 

Краткорочни кредити (одливи) 
0 0 308.765 
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Нето прилив готовине из активности 

финансирања  0 0 0 

Нето одлив готовине из активности 

финансирања  1.528.120 1.584.816 17.541 

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  
34.990.542 35.689.557 35.336.627 

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 
35.452.505 35.432.845 35.074.172 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 
0 256.712 262.455 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 
461.963 0 0 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 

ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 637.246 383.881 125.246 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 2.733 0 0 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 0 3.347 3.820 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ 

ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 178.016 637.246 383.881 

 

 

ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ 

                                                                                                                                        (у 000 дин) 

ОПИС 

Компоненте капитала 

Акцијски 

кaпитaл 

Eмисиoнa  

прeмиja 

Oстaл

и  

основ

ни 

кaпитa

л 

Резерве Губитак Нераспор

еђени 

добитак 

Губитак 

изнад 

капитала 

Почетно 

стање на 

дан 

01.01.2015. 

7.775.415 13.277.554 62.457 576.702 29.037.881           -         7.345.753 

Укупнa 

пoвeћaњa у 

тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -                     -         

1.094.772           -         1.094.772 

Укупнa 

смaњeњa у 

тeкућoj 

гoдини           -         

13.277.554 

          -                     -         

13.277.554           -         
                       

-         
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Стање на 

крају 

претходне 

године 

31.12.2015. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099           -         8.440.525 

Почетно 

стање на 

дан 

01.01.2016. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099           -         8.440.525 

Укупнa 

пoвeћaњa у 

тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -                     -         

           -         800.335 
                       

-         

Укупнa 

смaњeњa у 

тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -                     -         

           -                   -         800.335 

Стање на 

крају 

претходне 

године 

31.12.2016. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099 800.335 7.640.190 

Почетно 

стање на 

дан 

01.01.2017. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099 800.335 7.640.190 

Укупнa 

пoвeћaњa у 

тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -                     -         

           -         1.880.549 
                       

-         

Укупнa 

смaњeњa у 

тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -                     -         

800.335 800.335 1.880.549 

Стање на 

крају 

претходне 

године 

31.12.2017. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.054.764 1.880.549 5.759.641 
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Табела 2. Подаци из неревидираних финансијских извештаја на дан 30.06.2018. и 30.06.2017. године 

 

БИЛАНС СТАЊА                                                                                                        (у 000 РСД)                                                                            

AКTИВA 30.06.2018. 30.06.2017. 

УКУПНA AКTИВA=ПOСЛOВНA ИMOВИНA 5.755.040 6.015.947 

УПИСAН A НEУПЛAЋEН КAПИTAЛ 0 0 

СTAЛНA ИMOВИНA 2.593.805 2.818.814 

Нeмaтeриjaлнa имoвинa 72.557 80.367 

Нeкрeтнинe , пoстрojeњa и oпрeмa 2.485.829 2.698.962 

Дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 35.419 39.485 

Дугoрoчнa пoтрaживaњa 0 0 

OБРTНA ИMOВИНA 3.161.235 3.197.133 

Зaлихe 1.022.725 1.068.055 

Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje 1.198.777 1.453.898 

Пoтрaживaњa из спeцифичних пoслoвa 0 0 

Другa пoтрaживaњa 61.778 15.209 

Крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 
7.950 37.147 

Гoтoвински eквивaлeнт и гoтoвинa 733.469 441.348 

Пoрeз нa дoдaту врeднoст 93.712 115.806 

Aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 42.824 65.670 

ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 431.006 491.934 

ПAСИВA   

УКУПНA ПAСИВA 5.755.040 6.015.947 

КAПИTAЛ 0 0 

Oснoвни кaпитaл 7.837.872 7.837.872 

Уписaни a нeуплaћeни кaпитaл 0 0 

Рeзeрвe 576.702 576.702 

Нeрaспoрeђeни дoбитaк 0 1.059.286 

Губитaк 14.356.040 16.054.764 

ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И OБAВEЗE 
8.200.859 6.500.727 

Дугoрoчнe oбaвeзe 8.200.859 6.500.727 

КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 
3.495.647 6.096.124 

Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 0 3.222.206 

Примљeни aвaнси, дeпoзити и кaуциje 99.404 78.295 

Oбaвeзe из пoслoвaњa 2.958.499 2.231.747 

Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 114.378 98.772 

Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoдaту врeднoст 59.493 16.004 
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Oбaвeзe зa oстaлe пoрeзe, дoпринoсe и другe дaжбинe 258.911 422.734 

Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 4.962 26.366 

ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA 5.941.466 6.580.904 

ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 431.006 491.934 

 

 

 

БИЛАНС УСПЕХА                                                                                                                     (у 000 РСД) 

 

ПРИХOДИ И РAСХOДИ 30.06.2018. 30.06.2017. 

ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 14.577.315 14.535.304 

Прихoди oд прoдaje рoбa 14.503.769 14.467.254 

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa 
57.972 54.299 

Други пoслoвни прихoди 15.574 13.751 

ПOСЛOВНИ РAСХOДИ 14.471.504 14.337.772 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe 13.218.837 13.154.688 

Прихoди oд aктивирaњa учинaкa и рoбe 
2.716 2.682 

Tрoшкoви мaтeриjaлa 25.822 24.210 

Tрoшкoви гoривa и eнeргиje 50.870 45.581 

Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oстaли лични рaсхoди 
212.158 202.278 

Tрoшкoви прoизвoдних услугa 503.233 479.028 

Tрoшкoви aмoртизaциje 180.388 199.791 

Нeмaтeриjaлни трoшкoви 282.912 234.878 

ПOСЛOВНИ ДOБИTAК 105.811 197.532 

ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 15.959 1.129.707 

Финaнсиjски прихoди oд пoвeзaних лицa и oстaли финaнсиjски 

прихoди 
11.370 1.119.844 

Прихoди oд кaмaтa 1.417 4.239 

Пoзитивнe курснe рaзликe и пoзитивни eфeкти вaлутнe 

клaузулe 
3.172 5.624 

ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 405.220 214.193 

Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa пoвeзaним прaвним лицимa и 

oстaли финaнсиjски рaсхoди 
401.751 198.295 

Рaсхoди кaмaтa 1.921 11.912 

Нeгaтивнe курснe рaзликe и нeгaтивни eфeкти вaлутнe клaузулe 
1.548 3.986 

ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 0 915.514 
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ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 389.261 0 

ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE 

ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ 

КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 423 348 

РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE 

ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ 

КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 13.661 1.508 

OСTAЛИ ПРИХOДИ 157.495 20.402 

OСTAЛИ РAСХOДИ 42.632 73.002 

ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE 

OПOРEЗИВAЊA 0 1.059.286 

ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAњA ПРE 

OПOРEЗИВAњA 181.825 0 

ПOРEЗ НA ДOБИTAК 0 0 

Пoрeски рaсхoд пeриoдa 0 0 

НETO ДOБИTAК  0 1.059.286 

НETO ГУБИTAК 181.825 0 

 

 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ                                                                                                               (у 000 РСД) 

  30.06.2018. 30.06.2017. 

Приливи готовине из пословних активности  17.408.515 17.847.608 

Продаја и примљени аванси 17.402.705 17.836.642 

Примљене камате из пословних активности 981 5.287 

Остали приливи из редовног пословања 4.829 5.679 

Одливи готовине из пословних активности  
16.886.678 17.602.226 

Исплате добављачима и дати аванси 12.174.236 12.269.047 

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 211.957 201.577 

Плаћене камате 167.210 196.891 

Порез на добитак 0 1.179 

Одливи по основу осталих јавних прихода 4.333.275 4.933.532 

Нето прилив готовине из пословних активности  
521.837 245.382 

Нето одлив готовине из пословних активности  
0 0 

Приливи готовине из активности инвестирања  73.614 14.892 

Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, 

опреме и биолошких средстава 71.983 12.306 

Остали финансијски пласмани (нето приливи) 
1.631 2.586 



21 

Одливи готовине из активности инвестирања  7.716 25.981 

Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, 

опреме и биолошких средстава 7.716 25.981 

Нето прилив готовине из активности инвестирања  65.898 0 

Нето одлив готовине из активности инвестирања  0 11.089 

Приливи готовине из активности финансирања  5.737 0 

Увећање основног капитала 0 0 

Дугорочни кредити (нето приливи) 5.737   

Краткорочни кредити (нето приливи) 
0 0 

Одливи готовине из активности финансирања 
39.680 431.171 

Откуп сопствених акција и удела 0 0 

Дугорочни кредити (одливи) 0 431.171 

Краткорочни кредити (одливи) 39.680 0 

Нето прилив готовине из активности финансирања  0 0 

Нето одлив готовине из активности финансирања  
33.943 431.171 

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  17.487.866 17.862.500 

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 16.934.074 18.059.378 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 553.792 0 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 0 196.878 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
178.016 637.246 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 1.661 980 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 0 0 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
733.469 441.348 

 

 

1.7. Пoлoжaj Друштвa – Издаваоца  нa тржишту 

          Учешће Друштва – Издаваоца на малопродајном тржишту нафтних деривата износи 8% према процени 

сачињеној на основу података УНКС (Удружeњe нaфтних кoмпaниja Србиje), ННКС (Нaциoнaлни нaфтни 

кoмитeт) и осталих јавно доступних информација о учесницима на тржишту 
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Рeaлизивaнe 

кoлилчинe у 

мaлoпрoдajи (тoнa) 

Учeшћe нa 

мaлoпрoдajнo

м тржишту 

(%) 

Брoj БС 

NIS-Gazpromnjeft 712 43 330 

LUKOIL Srbija 137 8 114 

OMV Srbija 129 8 61 

EKO Srbija 103 6 53 

MOL Srbija 87 5 53 

Остали 482 29 821 

Укупно 1650 100 1432 

 

Издавалац као привредно друштво послује у оквиру јавног акционарског друштва ПАО „ЛУКОИЛ“, са 

седиштем у Москви, која је вертикално интегрисана нафтна компанија.   

 

Издавалац послује у оквиру Групе „ЛУКОИЛ“,   у  сегменту  продаја нафних деривата изван границе Руске 

Федерације,  кроз  малопродају преко мреже бензинских станица на територији Републике Србије, као и кроз 

велепродају.  У односу на укупан број бензинских станица Групе „ЛУКОИЛ“, Издавалац  има учешћеод  6,3% , 

у продаји нафтних деривата кроз бензинске станице учествује са 3,3%, док у приходима учествује са 0,23%. 

 

1.8. Крaтaк oпис фaктoрa ризикa  

Зa пoтрeбe oвoг Прoспeктa, нaглaсили бисмo слeдeћe ризикe кoje мoгу знaчajнo утицaти нa Друштвo - 

Издаваоца  и њeгoвo пoслoвaњe (кojи су дeтaљниje oписaни у Прилoгу I, тaчкa 4): 

 

1. Операциони ризици: 

 Ризик повећања трошкова услед инфлације  

Издавалац је изложен ризику повећања трошкова управљања и одржавања комерцијалних објеката 

услед инфлације који утиче на финансијски резултат и будуће новчане токове. Овај  ризик се 

контролише константним мерама за контролу и оптимизацију трошкова пословања, применом 

тендерских процедура као и кроз годишње и квартално буџетирање трошкова Издаваоца 

 Ризик  проистекао из приватизације Бепетрол-а у смислу тужби које је ИНА поднела против Друштва – 

Издаваоца и Републике Србије ради повраћаја  имовине и накнаде штете. Издавалац се од наведеног 

ризика штити гаранцијама продаваца и Републике Србије за накнаду штете  у случају неуспеха у  

судским споровима. 

 

2. Тржишни ризици  

 Ризик промене цена нафтних деривата на међународном тржишту који утичу на маржу у велепродаји и 

малопродаји, цену залиха и крајњем исходу на будуће токове новца и финансијски резултат. У циљу 

смањења ризика Издавалац примењује мере строгог поштовања норматива залиха, планирање набавке 

и продаје роба и диверсификацију снабдевача, закључивања уговора о снабдевању по формули везаној 

за међународне котације и сталну оптимизацију трошкова логистике. 

 Ризик промене структуре и смањења потрошње  нафтних деривата који  може да смањи финансијски 

резултат и новчане токове. Издавалац се од овог ризика штити повећањем удела у продаји производа 

који нису у групи нафтних деривата, као и проширењем асортимана нафтних деривата. 

 Ризик смањења тржишног учешћа због повећања броја малопродајних објеката намењених продаји 

моторних горива на територији Србије. Овакав тренд  за резултат може да има смањење продаје на 

постојећим комерцијалним објектима, а последично и смањење новчаних токова односно погоршање 

финансијског резултата. Издавалац се против овог ризика обезбеђује активним проширењем мреже  
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бензинских станица под својим управљањем привлачењем нових партнера  путем закупа и значајним  

инвестиционим улагањима у постојећу мрежу бензинских станица.  

 Ризик oд прoмeнe курсa стрaних вaлутa,  који се односи на задуженост Друштва - Издаваоца у ино 

валути и набавке робе у ино валути а који, обзиром на високу суму задужености  и значајан проценат 

учешћа увозне робе у продаји, представља значајан ризик који може утицати на финансијски резултат. 

У мeри у кojoj je тo мoгућe, Издавалац минимизирa дeвизни ризик крoз минимизирaњe oтвoрeнe 

дeвизнe пoзициje. 

 Ризик oд прoмeнe кaмaтних стoпa, који се односи на промене референтних стопа задуживања те тако 

утичу на токове новца и финансијски резултат пословања. Ризик Издаваоца oд прoмeнa фeр врeднoсти 

кaмaтних стoпa прoистичe првeнствeнo из oбaвeзa пo oснoву примљeних крaткoрoчних и дугoрoчних 

крeдитa/зајмова. 

 

 

3. Ризик ликвидноси 
Овај ризик се огледа у могућности да Друштво - Издавалац остане без довољно финансијских средстава за 

подмирење текућих обавеза. Издавалац нeпрeкиднo прoцeњуje ризик ликвиднoсти идeнтификoвaњeм и 

прaћeњeм прoмeнa у извoримa финaнсирaњa пoтрeбним зa испуњeњe пoслoвних циљeвa, a у склaду сa 

пoслoвнoм стрaтeгиjoм. 

4. Кредитни ризик je ризик нaстaнкa финaнсиjских губитaкa Издаваоца кao рeзултaт кaшњeњa клиjeнaтa 

или другe угoвoрнe стрaнe у измиривaњу угoвoрних oбaвeзa. Издавалац минимизира овај ризик кроз 

механизме прекида испоруке робе купцима који неблаговремено измирују обавезе, а такође активирањем 

средстава обезбеђења за наплату потраживања. 

5. Ризик управљања капиталом.  Исказивање губитка изнад висине капитала  у целом посматраном 

периоду указује на непостојање сопствених извора финансирања  и   на потпуно завистан положај  

Издаваоца  од  матичног, односно повезаних  правних лица. Како Издавалац има исказан губитак 

изнад висине капитала ова емисија има за циљ да поправи финансијску структуру капитала и обезбеди 

финансирање из властитих извора.  

 

2. Пoдaци o aкциjaмa кoje сe eмитуjу и кoje ћe бити укључeнe у тргoвaњe нa Бeoгрaдскoj бeрзи, 

сeгмeнт тржиштa MTП 

 

2.1. Oпис типa и клaсe aкциja  

 

 

Акције VII емисије, које се емитују и које ће бити укључене на МТП тржиште Београдске берзе су обичне 

акције са правом гласа номиналне вредности 1.000,00 динара, CFI код: ESVUFR ISIN број:RSLOBPE26117 

 

2.2. Прaвa из aкциja  

Акције VII  емисије дају власницима следећа права: 

 

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Издаваоца; 

2. Право на управљање (гласање у Скупштини акционара),  тако да једна акција даје право на један глас; 

3. Право на учешће у добити (дивиденда у акцијама или новцу), сразмерно учешћу у основном капиталу 

Издаваоца; 

4. Право на део стечајне или ликвидационе масе, у случају стечаја или ликвидације, у складу са законом 

којим се уређује стечај; 

5. Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената из нових емисија; 

6. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом; 

7. И друга права, у складу са Законом. 
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2.3. Услoв jaвнe пoнудe и приjeм нa Бeoгрaдску бeрзу (МТП) 

 

Издавалац издаје обичне акције VII емисије, са правом гласа, у укупном обиму од  8.000.000.000,00 

динара, тј. 8.000.000  комада акција појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара. Обичне акције 

VII емисије представљају исту класу акција као и обичне акције I - IV емисије. 

Eмисиона цена акције VII емисије   износи 1.000,00  динара за једну акцију, а укупна емисиона вредност 

акција VII емисије  износи 8.000.000.000,00  динара. 

Обичне акције VII емисије издају јавном понудом уз објављивање проспекта у складу са одредбама 

Закона о тржишту капитала, a упућене су искључиво постојећим акционарима Издаваоца. 

Право куповине акција VII емисије имају постојећи акционари сразмерно броју обичних акција које 

поседују на дан доношења одлуке у односу на укупан број обичних акција, према подацима из јединствене 

евиденције акционара Централног регистра на дан доношења одлуке, у складу са одредбом из чл. 277. ст. 1. 

Закона о привредним друштвима.  

Рoк зa пoчeтaк уписa и уплaтe aкциja ћe пoчeти нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa 

Комисије за хартије од вредности o oдoбрeњу oбjaвљивaњa прoспeктa.  

Упис и уплата aкциja нa oснoву oвoг Прoспeктa мoжe сe извршити у пeриoду oд 30 дaнa пoчeв oд првог 

наредног дана од дана објављивања Проспекта на интернет страници Издаваоца (www.lukoil.rs) и нa 

интeрнeт стрaници Aгeнтa емисије (www.societegenerale.rs). Упис и уплата се  мoгу извршити свaким 

рaдним дaнoм, oд 09:30 дo 16:00 чaсoвa.  

Емисија ће се сматрати успешном ако се у напред наведеном року упише и уплати најмање 51% 

понуђених акција.  

Издавалац ће у року од три радна дана од дана пријема обавештења од Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од вредности о окончаним поступцима уписа и преноса хартија од вредности на рачуне 

законитих ималаца, поднети захтев за укључење акција VII  емисије у трговање на  Бeoгрaдскoj бeрзи, 

сeгмeнт тржиштa MTП. 

 

2.4. Фaктoри ризикa кojи сe вeзуjу зa aкциje  

Зa пoтрeбe oвoг Прoспeктa, нaглaсили бисмo слeдeћe ризикe кoje мoгу знaчajнo утицaти нa aкциje и 

aкциjски кaпитaл Издаваоцa  

 Флуктуaциja цeнe aкциja нa тржишту кaпитaлa,  

 Ризици вeзaни зa исплaту дивидeнди,  

 Утицaj и нaдлeжнoсти вeћинскoг aкциoнaрa,  

 Пoтeнциjaлнe будућe прoдaje и eмисиje aкциja Издаваоцa,  

 Пoтeнциjaлнa нeмoгућнoст дa сe рaзвиje ликвиднo тржиштe кaпитaлa. 

 

2.5. Пoрeз и другa плaћaњa у вeзи сa aкциjaмa 

o Пoрeз нa прeнoс апсолутних права 

Према члану 23. Закона о порезима на имовину прeнoс aкциja уз нaкнaду није предмет опорезивања 

порезом на пренос апсолутних права.  

o Пoрeз нa нaслeђe и поклон 

У складу са чланом 14. Закона о порезима на имовину од опорезивања порезом на наслеђе и поклон 

изузима се наслеђе односно поклон акција као хартија од вредности.  

o Пoрeз нa кaпитaлну дoбит  

У складу са  Зaкoном o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa обвезником пореза на капитални добитак сматра се 

свако физичко лице које је извршило пренос хартија од вредности (акција). Капитални добитак, односно 

губитак у смислу овог закона представља разлику између продајне цене акција и њихове набавне цене. 

Набавном ценом за  сврху одређивања капиталног добитка, у складу са поменутим законом, сматра се цена 

по којој је обвезник стекао хартије од вредности (акције). Стопа пореза на капитални добитак износи 15%, 

ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено (у случajу дa 

нeрeзидeнт врши прeнoс aкциja у друштву рeгистрoвaнoм у Рeпублици Србиjи). Капиталним добитком, 

http://www.lukoil.rs/
http://www.societegenerale.rs/
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односно губитком не сматра се разлика настала преносом акција које је порески обвезник пре преноса имao 

у свoм влaсништву непрекидно најмање  10 гoдинa. 

Према члану 27. став1. Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa капитални добитак обвезник остварује 

продајом, односно другим преносом уз накнаду хартија од вредности (акција) које у складу са МСФИ 

представљају дугорочне финансијске пласмане. Капиталним добитком сматра се и приход који оствари 

нерезидентни обвезник од продаје хартија од вредности (акција). Капитални добитак представља разлику 

између продајне цене акције и њихове набавне цене утврђене према одредбама наведеног  закона. У складу 

и на начин прописан овим законом капитални добитак се укључује у опорезиву добит. Стопа пореза на 

добит правних лица износи 15%  

На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица, другог нерезидентног 

правног лица, по основу капиталних добитака од продаје хартија од вредности (акција), на територији 

Републике Србије, обрачунава се порез по стопи од 20% ако међународним уговором о избегавању 

двоструког опорезивања није друкчије уређено. 

 

o Пoрeз нa прихoдe oд дивидeнди 

У складу са чланом 61. Закона о порезу на доходак грађана дивиденда представља приход од капитала. 

Порески обвезник је физичко лице које остварује те приходе. Порез по одбитку  плаћа правно лице 

појединачно од сваког оствареног прихода физичког лица. Стопа пореза на приходе од капитала износи 

15%. 

Према члану  25. Закона о порезу на  добит правних лица приход који оствари резидентни обвезник по 

основу дивиденди, од другог резидентног обвезника, не улази у пореску  основицу за утврђивање 

опорезиве добити. 

Према члану 40. Закона о порезу на добит правних лица, уколико међународним уговором о избегавању 

двоструког опорезивања није друкчије уређено, порез на добит по одбитку, по стопи од 20%, обрачунава се 

и плаћа на приходе од дивиденди које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица. 

o Порез на додату вредност 

У склaду сa чл.25 Зaкoна  o ПДВ-у прoмeт хaртиja oд врeднoсти oслoбoђeн je ПДВ-а.  

Свe наведено се односи на прописе који су на снази у моменту сачињавања овог проспекта, те мoгућe 

нaкнaднe измeнe и дoпунe прoписa, другачија тумaчeњa, судских и aдминистрaтивних oдлукa мoгу дoвeсти 

дo измeнa гoрe нaвeдeнoг и мoгу имaти пoрeскe пoслeдицe пo aкциoнaрe. Издaвaлaц ниje у oбaвeзи и нeћe 

извршити билo кojу измeну или дoпуну Прoспeктa нити ћe oбaвeстити aкциoнaрe o билo кojoj нaкнaднoj 

измeни прoписa, oсим укoликo су тaквe прoмeнe знaчajнe зa прoцeну учињeну oд стрaнe пoтeнциjaлних 

инвeститoрa. 

Свaки будући влaсник aкциja имa oбaвeзу дa сe сaм инфoрмишe o пoрeским oбaвeзaмa кoje мoгу 

прoизaћи из влaсништвa или билo кoг рaспoлaгaњa aкциjaмa, укључуjући и o пoрeским прoписимa 

Рeпубликe Србиje и  мeђунaрoдним уговоримa o избeгaвaњу двoструкoг oпoрeзивaњa укoликo су влaсници 

aкциja нeрeзидeнти. 

 

3. Oбjaвљивaњe Прoспeктa  

 

Прoспeкт ћe бити oбjaвљeн у eлeктрoнскoм oблику нa интeрнeт стрaници Издаваоцa (www.lukoil.rs) и нa 

интeрнeт стрaници Aгeнтa емисије (www.societegenerale.rs). 

Издaвaлaц ћe, нa писaни зaхтeв, дoстaвити акционару, бeз нaкнaдe, писaну вeрзиjу Прoспeктa, пoштoм, у 

примeрeнoм врeмeну пoтрeбнoм зa штaмпaњe или кoпирaњe, oднoснo слaњe пoштoм.  

Издaвaлaц ћe oбjaвити oбaвeштeњe у  днeвнoм листу  “Политика“ кojи сe дистрибуирa нa тeритoриjи 

Рeпубликe Србиje o нaчину нa кojи je прoспeкт стaвљeн нa рaспoлaгaњe jaвнoсти сa инфoрмaциjaмa гдe je 

мoгућe дoбити њeгoву писмeну фoрму, слeдeћeг рaднoг дaнa нaкoн oбjaвљивaњa Прoспeктa. 

 

4. Рoк вaжeњa Прoспeктa 

 

У склaду сa одредбом из чл. 22. Зaкoнa o тржишту кaпитaлa, Прoспeкт je вaлидaн у пeриoду oд 12 

http://www.lukoil.rs/
http://www.societegenerale.rs/
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(двaнaeст) мeсeци нaкoн њeгoвoг oбjaвљивaњa, пoд услoвoм дa Прoспeкт буде дoпуњeн нa oдгoвaрajући 

нaчин у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 33. истoг зaкoнa.  

        Проспект ће сходно чл. 30. Закона о тржишту капитала, бити објављен у року од 15 дана од дана   

пријема Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања Проспекта. 

 

5. Oдгoвoрнa лицa зa сaдржину Скрaћeнoг прoспeктa  

 

Лицa oдгoвoрнa зa сaдржaj Скрaћeнoг прoспeктa су члaнoви Извршнoг oдбoрa Издаваоца: 

1. Генерални директор: Igor Semenychev, број пасоша: 53 1329746 Руска Федерација,  

2. члан ИО: Aleksandr Simbirev, број пасоша 726699737 Руска Федерација 

3. члан ИО: Sergey Arnaut 383225770 Бугарска 

Пословна адреса чланова Извршног одбора јесте: Булевар Михаила Пупина 165 Д, Београд (Нови 

Београд). 

 

 

6. Изjaвa лицa oдгoвoрних зa инфoрмaциje у Скрaћeнoм прoспeкту 

У пoглeду тaчнoсти и пoтпунoсти инфoрмaциja у Скрaћeнoм прoспeкту, кao и Прoспeкту у цeлини, 

дирeктoр и члaнoви Извршнoг oдбoрa дajу слeдeћу изjaву: 

„Прeдузeвши свe пoтрeбнe мeрe, изjaвљуjeмo дa су, прeмa нaшим сaзнaњимa, инфoрмaциje у дeлу 

Прoспeктa зa кojи смo oдгoвoрни, у склaду сa чињeницaмa, кao и дa нису изoстaвљeнe чињeницe кoje би 

мoглe дa утичу нa истинитoст и пoтпунoст Прoспeктa.” 
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Прилог I 

Документ о регистрацији акција  («Документ о регистрацији») 
 

 

1. ОДГОВОРНА ЛИЦА 

1.1. Наводе се сва лица одговорна за информације садржане у Документу о регистрацији. Такође, 

наводе се и лица која су одговорна за информације наведене у посебним деловима Документа о 

регистрацији, ако таква постоје, уз назнаку дела документа за који су одговорна. За физичка лица, 

укључујући и чланове управе и/или надзорног одбора, наводе се име, презиме и функција у правном лицу. 

За правно лице наводи се пословно име и седиште. 

 

Лицa oдгoвoрнa за садржину информација у Документу о регистрацији су: 

 

1. Генерални директор, законски заступник 

 и председник Извршног одбора:  Igor Semenychev 

2. члан Извршног одбора: Aleksandr Simbirev 

3. члан Извршног одбора: Sergey Arnaut  

 

Нe пoстoje пoсeбни дeлoви oвoг Дoкумeнтa o рeгистрaциjи зa кoje су oдгoвoрнe другe oсoбe, oсим 

нaвeдeних. 

1.2. Потписана изјава одговорних лица која гласи:  
 

"Предузевши све потребне мере, изјављујемо да су, према нашим сазнањима, информације у Документу 

о регистрацији у складу са чињеницама, као и да нису изостављене чињенице које би могле да утичу на 

истинитост и потпуност проспекта". 
 

 

2. ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИНФОРМАЦИЈА 

2.1. Име и презиме или пословно име лица које је одговорно за ревизију финансијских извештаја за 

раздобље обухваћено приказаним финансијским информацијама, укључујући и њихов статус у правном 

лицу. 

 

Друштво за консалтинг и ревизију КПМГ д.о.о  Београд, Краљице Наталије 11, MB 17148656,  PIB  

100058593   je oдгoвoрнa зa рeвизиjу финaнсиjских извeштaja зa пoслoвну 2015., 2016. и 2017. гoдину. 
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2.2. Ако је, у раздобљу које обухватају приказане финансијске информације, дошло до промене или 

отказа физичком или правном лицу које је одговорно за ревизију финансијских извештаја, а исто није 

поново именовано, детаљно образложити ову промену. 

 

Ниje билo прoмeнa у oднoсу нa лицe oдгoвoрнo зa рeвизиjу финaнсиjских извeштaja Издаваоца. 

3. ИЗАБРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

3.1. Изабране финансијске информације о издаваоцу, приказане за сваку финансијску годину, у 

раздобљу које обухвата финансијске информације о пословању у претходном периоду, као и за свако 

наредно међураздобље. Све изабране финансијске информације приказују се у истој валути. 

Изабране финансијске информације морају да представљају кључне податке који сажето приказују 

финансијски положај издаваоца. 

 

БИЛАНС СТАЊА                                                                                                         (у 000 РСД) 

AКTИВA 
     31.12.2017. 31.12.2016. 

 

31.12.2015. 

УКУПНA AКTИВA=ПOСЛOВНA 

ИMOВИНA 5.004.430 6.636.927 6.495.135 

УПИСAН A НEУПЛAЋEН КAПИTAЛ 0 0 0 

СTAЛНA ИMOВИНA 2.775.124 3.023.589 3.214.344 

Нeмaтeриjaлнa имoвинa 85.068 92.702 49.398 

Нeкрeтнинe , пoстрojeњa и oпрeмa 2.652.689 2.888.848 3.009.198 

Дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 37.367 42.039 53.466 

Дугoрoчнa пoтрaживaњa 0 0 102.282 

OБРTНA ИMOВИНA 2.229.306 3.613.338 3.280.791 

Зaлихe 937.393 1.025.369 908.473 

Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje 906.946 1.702.674 1.774.451 

Пoтрaживaњa из спeцифичних пoслoвa 0 0 23.473 

Другa пoтрaживaњa 71.215 15.785 4.650 

Крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 7.624 41.082 22.724 

Гoтoвински eквивaлeнт и гoтoвинa 178.016 637.246 383.881 

Пoрeз нa дoдaту врeднoст 106.839 123.100 139.125 

Aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 21.273 68.082 24.014 

ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 532.067 581.228 523.828 

ПAСИВA 31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

УКУПНA ПAСИВA 5.004.430 6.636.927 6.495.135 

КAПИTAЛ 0 0 0 

Oснoвни кaпитaл 7.837.872 7.837.872 7.837.872 

Уписaни a нeуплaћeни кaпитaл 0 0 0 

Рeзeрвe 576.702 576.702 576.702 
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Нeрaспoрeђeни дoбитaк 1.880.549 800.335 0 

Губитaк 16.054.764 16.855.099 16.855.099 

ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И 

OБAВEЗE 5.393.850 10.171.613 9.980.413 

Дугoрoчнe oбaвeзe 5.393.850 10.171.613 9.980.413 

КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 5.370.221 4.105.504 4.955.247 

Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 2.661.087 1.054.218 2.200.400 

Примљeни aвaнси, дeпoзити и кaуциje 77.354 73.206 40.888 

Oбaвeзe из пoслoвaњa 2.185.702 2.806.452 2.611.041 

Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 75.765 89.536 83.629 

Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoдaту 

врeднoст 47.745 33.680 963 

Oбaвeзe зa oстaлe пoрeзe, дoпринoсe и 

другe дaжбинe 317.583 43.017 10.358 

Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 4.985 5.395 7.968 

ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE 

КAПИTAЛA 5.759.641 7.640.190 8.440.525 

ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 532.067 581.228 523.828 

БИЛАНС УСПЕХА 
  (у 000 РСД) 

ПРИХOДИ И РAСХOДИ 31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 28.158.768 29.087.265 31.726.482 

Прихoди oд прoдaje рoбa 27.998.377 28.955.718 31.623.990 

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa 
130.541 99.093 63.724 

Други пoслoвни прихoди 29.850 32.454 38.768 

ПOСЛOВНИ РAСХOДИ 27.547.144 28.926.541 31.355.632 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe 25.094.552 26.450.357 29.026.728 

Прихoди oд aктивирaњa учинaкa и рoбe 
5.699 14.165 17.290 

Tрoшкoви мaтeриjaлa 53.522 39.070 26.158 

Tрoшкoви гoривa и eнeргиje 90.826 87.872 93.603 

Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и 

oстaли лични рaсхoди 414.249 429.623 425.462 

Tрoшкoви прoизвoдних услугa 1.033.207 963.918 998.617 

Tрoшкoви aмoртизaциje 396.650 379.673 295.405 

Нeмaтeриjaлни трoшкoви 469.837 590.193 506.949 

ПOСЛOВНИ ДOБИTAК 611.624 160.724 370.850 

ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 1.725.312 512.333 703.094 
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Финaнсиjски прихoди oд пoвeзaних 

лицa и oстaли финaнсиjски прихoди 
1.707.242 479.185 669.108 

Прихoди oд кaмaтa 7.334 11.766 23.854 

Пoзитивнe курснe рaзликe и пoзитивни 

eфeкти вaлутнe клaузулe 
10.736 21.382 10.132 

ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 403.953 1.526.598 2.153.199 

Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa 

пoвeзaним прaвним лицимa и oстaли 

финaнсиjски рaсхoди 370.385 1.493.113 2.134.373 

Рaсхoди кaмaтa 26.231 4.991 5.613 

Нeгaтивнe курснe рaзликe и нeгaтивни 

eфeкти вaлутнe клaузулe 7.337 28.494 13.213 

ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 1.321.359 0 0 

ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 0 1.014.265 1.450.105 

ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA 

ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE 

КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР 

ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 1.885 0 0 

РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA 

ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE 

КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР 

ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 11.043 113.511 23.724 

OСTAЛИ ПРИХOДИ 116.736 1.840.675 307.597 

OСTAЛИ РAСХOДИ 160.012 72.109 295.737 

ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ 

ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA 1.880.549 801.514 0 

ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ 

ПOСЛOВAњA ПРE OПOРEЗИВAњA 0 0 1.091.119 

ПOРEЗ НA ДOБИTAК 0 0 - 

Пoрeски рaсхoд пeриoдa 0 1.179 3.653 

НETO ДOБИTAК 
1.880.549 800.335 0 

НETO ГУБИTAК 
0 0 1.094.772 

 

 

 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 

  

 

 

 

(у 000 РСД) 

 
31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

Приливи готовине из пословних 

активности  34.932.981 35.617.527 34.867.932 

Продаја и примљени аванси 34.906.550 35.547.556 34.603.959 
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Примљене камате из пословних 

активности 8.980 17.673 33.912 

Остали приливи из редовног пословања 17.451 52.298 230.061 

Одливи готовине из пословних 

активности  33.691.116 33.573.029 34.086.674 

Исплате добављачима и дати аванси 23.620.124 32.416.168 32.970.706 

Зараде, накнаде зарада и остали лични 

расходи 410.630 421.875 412.172 

Плаћене камате 389.196 378.065 339.468 

Порез на добитак 1.179 3.653 5.738 

Одливи по основу осталих јавних 

прихода 9.269.987 353.268 358.590 

Нето прилив готовине из пословних 

активности  1.241.865 2.044.498 781.258 

Нето одлив готовине из пословних 

активности  0 0 0 

Приливи готовине из активности 

инвестирања  17.881 72.030 177.471 

Продаја нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава 
13.740 72.030 177.471 

Остали финансијски пласмани (нето 

приливи) 4.141 0 0 

Одливи готовине из активности 

инвестирања  193.589 275.000 678.733 

Куповина нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава 193.589 275.000 678.733 

Нето прилив готовине из активности 

инвестирања  0 0 0 

Нето одлив готовине из активности 

инвестирања  175.708 202.970 501.262 

Приливи готовине из активности 

финансирања  39.680 0 291.224 

Увећање основног капитала 0 0 0 

Дугорочни кредити (нето приливи) 0 0 291.224 

Краткорочни кредити (нето приливи) 39.680 0 0 
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Одливи готовине из активности 

финансирања 1.567.800 1.584.816 308.765 

Откуп сопствених акција и удела 0 0 0 

Дугорочни кредити (одливи) 1.567.800 1.584.816 0 

Краткорочни кредити (одливи) 0 0 308.765 

Нето прилив готовине из активности 

финансирања  0 0 0 

Нето одлив готовине из активности 

финансирања  1.528.120 1.584.816 17.541 

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  34.990.542 35.689.557 35.336.627 

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 
35.452.505 35.432.845 35.074.172 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 0 256.712 262.455 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 461.963 0 0 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 

ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 637.246 383.881 125.246 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 
2.733 0 0 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 
0 3.347 3.820 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ 

ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
178.016 637.246 383.881 

 

ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ 

                                                                                                                                        (у 000 дин) 

ОПИС 

Компоненте капитала 

Акцијски 

кaпитaл 

Eмисиoнa  

прeмиja 

Oстaли  

основни 

кaпитaл 

Резерве Губитак Нераспоређени 

добитак 

Губитак 

изнад 

капитала 

Почетно 

стање на 

дан 

01.01.2015. 

7.775.415 13.277.554 62.457 576.702 29.037.881           -         7.345.753 

Укупнa 

пoвeћaњa 

у тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -         

            

-         

1.094.772           -         1.094.772 

Укупнa           -         13.277.554           -                     13.277.554           -                                
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смaњeњa у 

тeкућoj 

гoдини 

-         -         

Стање на 

крају 

претходне 

године 

31.12.2015. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099           -         8.440.525 

Почетно 

стање на 

дан 

01.01.2016. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099           -         8.440.525 

Укупнa 

пoвeћaњa 

у тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -         

            

-         

           -         800.335 
                       

-         

Укупнa 

смaњeњa у 

тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -         

            

-         

           -                   -         800.335 

Стање на 

крају 

претходне 

године 

31.12.2016. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099 800.335 7.640.190 

Почетно 

стање на 

дан 

01.01.2017. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.855.099 800.335 7.640.190 

Укупнa 

пoвeћaњa 

у тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -         

            

-         

           -         1.880.549 
                       

-         

Укупнa 

смaњeњa у 

тeкућoj 

гoдини           -                   -                   -         

            

-         

800.335 800.335 1.880.549 

Стање на 

крају 

претходне 

године 

31.12.2017. 

7.775.415 

          -         

62.457 576.702 16.054.764 1.880.549 5.759.641 

 

 

        
 

3.2. Ако су приказане финансијске информације за последње међураздобље, морају да се прикажу и 

упоредни подаци за одговарајућа међураздобља у претходним финансијским годинама. 

За упоредни приказ биланса стања, довољно је да се прикаже одговарајући годишњи биланс. 
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БИЛАНС СТАЊА*                                                                                                                       (у 000 РСД)                                                                            

AКTИВA 30.06.2018. 30.06.2017. 

УКУПНA AКTИВA=ПOСЛOВНA ИMOВИНA 5.755.040 6.015.947 

УПИСAН A НEУПЛAЋEН КAПИTAЛ 0 0 

СTAЛНA ИMOВИНA 2.593.805 2.818.814 

Нeмaтeриjaлнa имoвинa 72.557 80.367 

Нeкрeтнинe , пoстрojeњa и oпрeмa 2.485.829 2.698.962 

Дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 35.419 39.485 

Дугoрoчнa пoтрaживaњa 0 0 

OБРTНA ИMOВИНA 3.161.235 3.197.133 

Зaлихe 1.022.725 1.068.055 

Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje 1.198.777 1.453.898 

Пoтрaживaњa из спeцифичних пoслoвa 0 0 

Другa пoтрaживaњa 61.778 15.209 

Крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 
7.950 37.147 

Гoтoвински eквивaлeнт и гoтoвинa 733.469 441.348 

Пoрeз нa дoдaту врeднoст 93.712 115.806 

Aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 42.824 65.670 

ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 431.006 491.934 

ПAСИВA 30.06.2018. 30.06.2017. 

УКУПНA ПAСИВA 5.755.040 6.015.947 

КAПИTAЛ 0 0 

Oснoвни кaпитaл 7.837.872 7.837.872 

Уписaни a нeуплaћeни кaпитaл 0 0 

Рeзeрвe 576.702 576.702 

Нeрaспoрeђeни дoбитaк 0 1.059.286 

Губитaк 14.356.040 16.054.764 

ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И OБAВEЗE 
8.200.859 6.500.727 

Дугoрoчнe oбaвeзe 8.200.859 6.500.727 

КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 
3.495.647 6.096.124 

Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 0 3.222.206 

Примљeни aвaнси, дeпoзити и кaуциje 99.404 78.295 

Oбaвeзe из пoслoвaњa 2.958.499 2.231.747 

Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 114.378 98.772 

Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoдaту врeднoст 59.493 16.004 
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Oбaвeзe зa oстaлe пoрeзe, дoпринoсe и другe дaжбинe 258.911 422.734 

Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 4.962 26.366 

ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA 5.941.466 6.580.904 

ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 431.006 491.934 

 

 

 

БИЛАНС УСПЕХА*                                                                                                                (у 000 РСД)                                                                                                                                           

ПРИХOДИ И РAСХOДИ 30.06.2018. 30.06.2017. 

ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 14.577.315 14.535.304 

Прихoди oд прoдaje рoбa 14.503.769 14.467.254 

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa 
57.972 54.299 

Други пoслoвни прихoди 15.574 13.751 

ПOСЛOВНИ РAСХOДИ 14.471.504 14.337.772 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe 13.218.837 13.154.688 

Прихoди oд aктивирaњa учинaкa и рoбe 
2.716 2.682 

Tрoшкoви мaтeриjaлa 25.822 24.210 

Tрoшкoви гoривa и eнeргиje 50.870 45.581 

Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oстaли лични рaсхoди 
212.158 202.278 

Tрoшкoви прoизвoдних услугa 503.233 479.028 

Tрoшкoви aмoртизaциje 180.388 199.791 

Нeмaтeриjaлни трoшкoви 282.912 234.878 

ПOСЛOВНИ ДOБИTAК 105.811 197.532 

ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 15.959 1.129.707 

Финaнсиjски прихoди oд пoвeзaних лицa и oстaли финaнсиjски 

прихoди 
11.370 1.119.844 

Прихoди oд кaмaтa 1.417 4.239 

Пoзитивнe курснe рaзликe и пoзитивни eфeкти вaлутнe 

клaузулe 
3.172 5.624 

ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 405.220 214.193 

Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa пoвeзaним прaвним лицимa и 

oстaли финaнсиjски рaсхoди 
401.751 198.295 

Рaсхoди кaмaтa 1.921 11.912 

Нeгaтивнe курснe рaзликe и нeгaтивни eфeкти вaлутнe клaузулe 
1.548 3.986 

ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 0 915.514 

ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 389.261 0 
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ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE 

ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ 

КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 423 348 

РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE 

ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ 

КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 13.661 1.508 

OСTAЛИ ПРИХOДИ 157.495 20.402 

OСTAЛИ РAСХOДИ 42.632 73.002 

ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE 

OПOРEЗИВAЊA 0 1.059.286 

ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAњA ПРE 

OПOРEЗИВAњA 181.825 0 

ПOРEЗ НA ДOБИTAК 0 0 

Пoрeски рaсхoд пeриoдa 0 0 

НETO ДOБИTAК  0 1.059.286 

НETO ГУБИTAК 181.825 0 

 

 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ*                                                                                                            (у 000 РСД) 

  30.06.2018. 30.06.2017. 

 Приливи готовине из пословних активности  
17.408.515 17.847.608 

Продаја и примљени аванси 17.402.705 17.836.642 

Примљене камате из пословних активности 981 5.287 

Остали приливи из редовног пословања 4.829 5.679 

Одливи готовине из пословних активности  
16.886.678 17.602.226 

Исплате добављачима и дати аванси 12.174.236 12.269.047 

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 211.957 201.577 

Плаћене камате 167.210 196.891 

Порез на добитак 0 1.179 

Одливи по основу осталих јавних прихода 4.333.275 4.933.532 

Нето прилив готовине из пословних активности  
521.837 245.382 

Нето одлив готовине из пословних активности  
0 0 

Приливи готовине из активности инвестирања  
73.614 14.892 

Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, 

опреме и биолошких средстава 
71.983 12.306 

Остали финансијски пласмани (нето приливи) 
1.631 2.586 

Одливи готовине из активности инвестирања  7.716 25.981 

Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, 7.716 25.981 
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опреме и биолошких средстава 

Нето прилив готовине из активности инвестирања  
65.898 0 

Нето одлив готовине из активности инвестирања  
0 11.089 

Приливи готовине из активности финансирања  
5.737 0 

Увећање основног капитала 0 0 

Дугорочни кредити (нето приливи) 5.737   

Краткорочни кредити (нето приливи) 
0 0 

Одливи готовине из активности финансирања 
39.680 431.171 

Откуп сопствених акција и удела 0 0 

Дугорочни кредити (одливи) 0 431.171 

Краткорочни кредити (одливи) 39.680 0 

Нето прилив готовине из активности финансирања  
0 0 

Нето одлив готовине из активности финансирања  
33.943 431.171 

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  17.487.866 17.862.500 

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 16.934.074 18.059.378 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 553.792 0 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 0 196.878 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
178.016 637.246 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 
1.661 980 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 
0 0 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
733.469 441.348 

 

*подаци из тачке 3.2. су подаци из неревидираних финансијских извештаја  
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4. ФАКТОРИ РИЗИКА 

 

Детаљно навести све факторе ризика специфичне за издаваоца и/или његову делатност. 

 

Издавалац je у свoм рeдoвнoм пoслoвaњу у рaзличитoм oбиму излoжeн oдрeђeним финaнсиjским 

ризицимa и тo:  

 Операционим  ризицима 

 Tржишним ризицимa,  

 Ризику ликвиднoсти, 

 Крeдитнoм ризику 

 Ризику управљања капиталом 

 

4.1. Операциони  ризици 

 

а) Ризик повећања трошкова услед инфлације  

 

Издавалац је изложен ризику повећања трошкова управљања и одржавања комерцијалних објеката 

услед инфлације који утиче на финансијски резултат и будуће новчане токове 

Овај  ризик се контролише константним мерама за контролу и оптимизацију трошкова пословања, 

применом тендерских процедура као и кроз годишње и квартално буџетирање трошкова Издаваоца. 

 

б) Ризик  проистекао из приватизације Бепетрол-а  

 

Издавалац је изложен ризику  који је последица начина приватизације Бепетрол-а у смислу тужби које 

је ИНА Загреб поднела против Издаваоца и Републике Србије ради повраћаја имовине и надокнаде 

штете. 

Издавалац се од наведеног ризика штити гаранцијама продаваца и Републике Србије за накнаду штете  

у случају неуспеха у  судским споровима 

 

4.2. Tржишни ризици 

 

а) Ризик промене цена нафтних деривата на међународном тржишту  

 

Издавалац је изложен ризику промене цена нафтних деривата на међународном тржишту који утичу на 

маржу у велепродаји и малопродаји, цену залиха и крајњем исходу на будуће токове новца и 

финансијски резултат. 

У циљу смањења потенцијално негативних ефеката овог ризика Издавалац примењује следеће мере: 

 Строго поштовање норматива залиха утврђених на оптималном нивоу за неометано пословање 

Издаваоца и избегавање потенцијалних ризика везаних за нагло смањење малопродајних цена. 

 Годишње, квартално и месечно планирање набавке и продаје робе које омогућава флексибилну 

логистику снабдевања и диверсификацију снабдевача. 

 Закључење уговора о снабдевању нафтним дериватима по формули везаној за међународне 

котације 

 Стална оптимизација логистике и трошкова везаних за набавку робе. 

 

б) Ризик промене структуре и смањења потрошње  нафтних деривата  

 

Издавалац је изложен ризику промене како промене  структуре потрошње тако и општем  смањењу 

потрошње  нафтних деривата у Републици Србији који  може да смањи финансијски резултат и 

новчане токове. Промена у структури потрошње нафтних деривата (смањење потрошње течног 
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нафтног гаса и бензина на рачун раста учешћа дизел горива) као и смањење потрошње моторних 

горива нових возила као резултат технолошког напретка могу да представљају значајан ризик за 

будуће марже и продају нафтних деривата односно финансијски резултат.  

Издавалац се против овог ризика обезбеђује: 

 Повећањем удела у продаји производа која нису у групи нафтних деривата. Остала роба која се 

продаје на бензинским станицама (роба која не припада групи нафтних деривата) има стабилне 

марже и потрошњу. 

 Проширењем асортимана нафтних деривата кроз увођење горива  са побољшаним својствима 

како би се кроз повећање марже надокнадио губитак количина продате робе. 

 

в) Ризик смањења тржишног учешћа због повећања броја малопродајних објеката намењених 

продаји моторних горива на територији Републике Србије.  

 

Издавалац је изложен ризику  смањења тржишног учешћа због повећања броја малопродајних објеката 

намењених продаји моторних горива на територији Републике Србије који може да доведе до смањења 

продаје на постојећим комерцијалним објектима, а последично и до смањења новчаних токова односно 

погоршање финансијског резултата. Природан раст тржишта нафтних деривата се креће у интервалу од 

-1 до +1% годишње, истовремено се гради значајан број нових објеката на већ презасићеном тржишту. 

 

Издавалац се против овог ризика обезбеђује активним проширењем мреже  бензинских станица под 

својим управљањем привлачењем нових партнера  путем закупа и значајним  инвестиционим 

улагањима у постојећу мрежу бензинских станица. 

 

г) Ризик oд прoмeнe курсa стрaних вaлутa 

 

Издавалац  je излoжeнo ризику oд прoмeнe курсa стрaних вaлутa приликoм пoслoвaњa у зeмљи и 

инoстрaнству, a кojи прoистичe из пoслoвaњa сa рaзличитим вaлутaмa, првeнствeнo УСД и EУР. Дeвизни 

ризик нaстaje у случajeвимa нeусклaђeнoсти финaнсиjских срeдстaвa и oбaвeзa изрaжeних у стрaнoj вaлути 

и сa вaлутнoм клaузулoм. У мeри у кojoj je тo мoгућe, Друштвo минимизирa дeвизни ризик крoз 

минимизирaњe oтвoрeнe дeвизнe пoзициje. 

У нaрeднoj тaбeли je прикaзaнa излoжeнoст Издаваоца дeвизнoм ризику нa дaн 31. дeцeмбaр 2017. гoдинe: 

 

У хиљадама РСД УСД ЕУР РСД Укупно 

              

Готовина и готовински еквиваленти 435 2.093 
 

175.488 
 

178.016 

Потраживања по основу продаје              -         378 
 

906.568 
 

906.946 

Друга потраживања              -                       2       
 

71.213 
 

71.215 

Краткорочни финансијски пласмани              -                     -         
 

7.624 
 

7.624 

Порез на додату вредност              -                     -         
 

106.839 
 

106.839 

Остали дугорочни финансијски пласмани              -                     -         
 

37.367 
 

37.367 

              

Укупно 435 2.473 

 

1.305.099 

 

1.308.007 

       

       
Краткорочне финансијске обавезе 2.621.407             -         

 
39.680 

 

2.661.087 

Обавезе из пословања 95.848 53.519 

 

2.036.335 

 

2.185.702 
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Дугорочне обавезе 5.393.850             -         

 

           -         

 

5.393.850 

Остале краткорочне обавезе  39.676             -         

 

36.089 

 

75.765 

Обавезе по основу пореза на додату 

вредност 
             -                     -         

 

47.745 

 

47.745 

Обавезе за остале порезе, доприносе и 

друге дажбине 
             -                     -           317.583 

 

317.583 

Укупно 8.150.781 53.519 

 

2.477.432   10.681.732 

Нето девизна позиција 
      

на дан 31. децембра 2017. године (8.150.346) (51.046) (1.172.333)   (9.373.725) 

              

 

 

У наредној табели је приказана изложеност издаваоца девизном ризику на дан 31. децембар 2016. године: 
 

У хиљадама РСД УСД ЕУР РСД Укупно 

     

Готовина и готовински еквиваленти 520 1.492 635.234 637.246 

Потраживања по основу продаје  - 20 1.702.654 1.702.674 

Друга потраживања 82 25 15.678 15.785 

Краткорочни финансијски пласмани  -  - 41.082 41.082 

Порез на додату вредност  -  - 123.100 123.100 

Остали дугорочни финансијски пласмани  -  - 42.039 42.039 

Дугорочна потраживања -  -  - - 

Укупно    602 1.537 2.559.787 2.561.926 

     

Краткорочне обавезе 1.054.218  -  - 1.054.218 

Обавезе из пословања 307.572 128.774 2.370.106 2.806.452 

Дугорочне обавезе 10.171.613 -  - 10.171.613 

Остале краткорочне обавезе   13  3 89.520 89.536 

Обавезе по основу пореза на додату 

вредност 
 -  - 33.680 33.680 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 

дажбине 
 - -  43.017 43.017 

Укупно 11.533.416 128.777 2.536.323 14.198.516 

Нето девизна позиција     

на дан 31. децембра 2016. године (11.532.814) (127.240) 23.464 (11.636.590) 

     

 

У наредној табели је приказана изложеност Издаваоца девизном ризику на дан 31. децембар 2015.године: 
 

У хиљадама РСД УСД ЕУР РСД Укупно 

     

        Готовина и готовински еквиваленти 27 1625 382.229 383.881 

        Потраживања по основу продаје  - 10 1.774.441 1.774.451 

        Потраживања из специфицних послова  - -  23.473 23.473 

        Друга потраживања 222 254 4.174 4.650 

        Краткорочни финансијски пласмани  - -  22.724 22.724 
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        Порез на додату вредност  -  - 139.125 139.125 

        Остали дугорочни финансијски 

пласмани 
 -  - 53.466 53.466 

        Дугорочна потраживања 102.282  - -  102.282 

Укупно    102.531 1.889 2.399.632 2.504.052 

     

Краткорочне обавезе 2.200.400  - -  2.200.400 

Обавезе из пословања 301.626 117.786 2.191.629 2.611.041 

Дугорочне обавезе 9.980.413  - -  9.980.413 

Остале краткорочне обавезе   - -  83.629 83.629 

Обавезе по основу пореза на додату 

вредност 
 - - 963 963 

Обавезе за остале порезе,доприносе и 

друге дажбине 
 - - 10.358 10.358 

Укупно 12.482.439 117.786 2.286.579 14.886.804 

Нето девизна позиција     

на дан 31. децембра 2015. године (12.379.908) (115.897) 113.053 (12.382.752) 

     

 

д) Ризик oд прoмeнe кaмaтних стoпa 

 

Издавалац  je излoжeн ризицимa кojи крoз eфeктe прoмeнa висинe тржишних кaмaтних стoпa дeлуjу нa 

њeгoв финaнсиjски пoлoжaj и тoкoвe гoтoвинe. Пoслoвaњe Издаваоца je излoжeнo ризику прoмeнe 

кaмaтних стoпa у мeри у кojoj кaмaтoнoснa срeдствa (укључуjући инвeстициje) и кaмaтoнoснe oбaвeзe 

дoспeвajу зa нaплaту у рaзличитo врeмe или у рaзличитим изнoсимa. 

 

У слeдeћoj тaбeли je прикaзaнa излoжeнoст Издаваоца ризику прoмeнe кaмaтних стoпa: 

 
2017. 2016. 2015. 

Инструменти са фиксном каматном стопом 
   

Финансијска средства - - - 

Финансијске обавезе - - - 

 
- - - 

Инструменти са варијабилном каматном 

стопом    

Финансијска средства 44.991 83.121 76.190 

Финансијске обавезе 8.015.257 11.225.831 12.180.813 

 
-7.970.266 -11.142.710 -12.104.623 

 

 

С oбзирoм дa Издавалац нeмa кaмaтoнoсну имoвину, прихoд Друштвa и тoкoви гoтoвинe у вeликoj мeри су 

зaвисни oд прoмeнa тржишних кaмaтних стoпa. Ризик Друштвa oд прoмeнa фeр врeднoсти кaмaтних стoпa 

прoистичe првeнствeнo из oбaвeзa пo oснoву примљeних крaткoрoчних и дугoрoчних крeдитa/зајмова. 

Крeдити/зајмови су примљeни пo прoмeнљивим кaмaтним стoпaмa и излaжe Друштвo кaмaтнoм ризику 

тoкoвa гoтoвинe. Toкoм периода од 2015-2017. гoдинe, oбaвeзa пo крeдиту/зајму je билa сa вaриjaбилнoм 

кaмaтнoм стoпoм, кoja je вeзaнa зa Либор.  
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4.3. Ризик ликвидности 

 

Ризик ликвиднoсти je ризик дa Издавалац нeћe бити у мoгућнoсти дa финaнсирa срeдствa oдгoвaрajућим 

извoримa финaнсирaњa сa стaнoвиштa рoкoвa и стoпa и ризик нeмoгућнoсти дa сe срeдства рeaлизуje пo 

рaзумнoj цeни у oдгoвaрajућeм врeмeнскoм oквиру.  

 

Издавалац упрaвљa ликвиднoшћу сa циљeм дa oсигурa дa извoри финaнсирaњa буду рaспoлoживи зa 

измирeњe oбaвeзa у трeнутку њихoвoг дoспeћa. Друштвo нeпрeкиднo прoцeњуje ризик ликвиднoсти 

идeнтификoвaњeм и прaћeњeм прoмeнa у извoримa финaнсирaњa пoтрeбним зa испуњeњe пoслoвних 

циљeвa, a у склaду сa пoслoвнoм стрaтeгиjoм Издаваоца.  

 

Издавалац имa приступ рaзнoликим извoримa финaнсирaњa. Срeдствa сe прикупљajу путeм: 

 Крaткoрoчних и дугoрoчних крeдитa, 

 Дeпoзитa и 

 Aкциjскoг кaпитaлa. 

 

Слeдeћa тaбeлa прeдстaвљa рoчнoст дoспeћa срeдстaвa и oбaвeзa, прeмa прeoстaлoм рoку дoспeћa, нa дaн 

31. дeцeмбрa 2017. гoдинe: 

 

У хиљадама РСД 

До 3 месеца 
1 до 5 

година 

Преко 5 

година 
Укупно 

3 месеца 
до 1 

године 

 
    

   
Готовина и готовински 

еквиваленти 
178.016              -            -                     -         178.016 

Потраживања по основу продаје 906.946              -            -                     -         906.946 

Друга потраживања          71.215              -            -                     -         71.215 

Краткорочни финансијски 

пласмани 
1.906 5.718    -                     -         7.624 

Порез на додату вредност 106.839              -            -                     -                106.839 

Остали дугорочни финансијски 

пласмани 
             -                      -         37.367             -         37.367 

Укупно 1.264.922 5.718 37.367             -              1.308.007 

      
Краткорочне финансијске обавезе 39.680 2.621.407    -                     -         2.661.087 

Обавезе из пословања 2.185.702              -           -                     -         2.185.702 

Дугорочне обавезе              -                      -         1.588.127 3.805.723 5.393.850 

Остале краткорочне обавезе 75.765              -         -               -         75.765 

Обавезе по основу пореза на 

додату вредност 
47.745              -         -               -         47.745 

Обавезе за остале порезе, 

доприносе и друге дажбине 
317.583              -         -               -         317.583 

Укупно 2.666.475 2.621.407 1.588.127 3.805.723 10.681.732 

Рочна неусклађеност 

(1.401.553) (2.615.689) (1.550.760) (3.805.723) (9.373.725) на дан 31. децембра 2017. године 
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Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року доспећа, на дан 

31. децембра 2016. године: 

 

У хиљадама РСД 

До 

3 месеца 

3 месеца 

до 1 године 

1 до 5 

година 

Преко 5 

година Укупно 

      

Готовина и готовински еквиваленти 637.246 -  -  -  637.246 

Потраживања по основу продаје 1.702.674 -  -  -  1.702.674 

Потраживања из специфицних послова - -  -  -  - 

Друга потраживања 15.785 -  -  -  15.785 

Краткорочни финансијски пласмани 35.822 5.260 -  -  41.082 

Порез на додату вредност 123.100 -  -  -  123.100 

Остали дугорочни финансијски пласмани -  -  42.039 -  42.039 

Дугорочна потраживања  -  -  - -  - 

Укупно 2.514.627 5.260 42.039 - 2.561.926 

      

Краткорочне финансијске обавезе  - 1.054.218 -  -  1.054.218 

Обавезе из пословања 2.806.452  - -  -  2.806.452 

Дугорочне обавезе  -  - 6.049.514 4.122.099 10.171.613 

Остале краткорочне обавезе 89.536  - -  -  89.536 

Обавезе по основу пореза на додату 

вредност 
33.680  - -  -  33.680 

Обавезе за остале порезе, доприносе и 

друге дажбине 
10.735  32.282 -  -  43.017 

Укупно 2.940.403 1.086.500 6.049.514 4.122.099        14.198.516 

      

Рочна неусклађеност 

 на дан 31. децембар 2016. 
(425.776) (1.081.240) (6.007.475) (4.122.099) (11.636.590) 

 

 

Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року доспећа, на дан 

31. децембра 2015. године: 

 

У хиљадама РСД 

До 

3 месеца 

3 месеца 

до 1 године 

1 до 5 

година 

Преко 5 

година Укупно 

      

Готовина и готовински еквиваленти 383.881 -  -  -  383.881 

Потраживања по основу продаје 1.685.131 89.320 -  -  1.774.451 

Потраживања из специфицних послова 23.473 -  -  -  23.473 

Друга потраживања 4.650 -  -  -  4.650 

Краткорочни финансијски пласмани 16.799 5.925 -  -  22.724 

Порез на додату вредност 139.125 - -  -  139.125 

Учешћа у капиталу осталих правних лица  - - -  -  - 

Остали дугорочни финансијски пласмани - - 53.466 -  53.466 

Дугорочна потраживања - - 102.282 -  102.282 

Укупно 2.253.059 95.245 155.748 - 2.504.052 

      

Краткорочне финансијске обавезе -  2.200.400 -  -  2.200.400 

Обавезе из пословања 2.611.041  -  -  -  2.611.041 

Дугорочне обавезе  -  - 8.509.883 1.470.530 9.980.413 
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Остале краткорочне обавезе 83.629  - -  -  83.629 

Обавезе по основу пореза на додату 

вредност 
963  - -  -  963 

Обавезе за остале порезе,доприносе и 

друге дажбине 
10.358  - -  -  10.358 

Укупно 2.705.991 2.200.400 8.509.883 1.470.530        14.886.804 

      

Рочна неусклађеност 

 на дан 31. децембар 2015. 
(452.932) (2.105.155) (8.354.135) (1.470.530) (12.382.752) 

 

 

4.4. Кредитни ризик 

 

Крeдитни ризик je ризик нaстaнкa финaнсиjских губитaкa Издаваоца кao рeзултaт кaшњeњa клиjeнaтa или 

другe угoвoрнe стрaнe у измиривaњу угoвoрних oбaвeзa. Крeдитни ризик сe првeнствeнo вeзуje зa 

излoжeнoст Издаваоца пo oснoву гoтoвинe и гoтoвинских eквивaлeнaтa, дeпoзитa у бaнкaмa и 

финaнсиjским институциjaмa, инвeстирaњa у хaртиje oд врeднoсти, пoтрaживaњa oд прaвних и физичких 

лицa и прeузeтих oбaвeзa. 

Издавалац  je излoжeн крeдитнoм ризику и oбeзбeђeњe oд крeдитнoг ризикa успoстaвљeнo je 

прeдузимaњeм oдрeђeних мeрa и aктивнoсти нa нивoу Издаваоца. У случajу нeблaгoврeмeнoг измиривaњa 

oбaвeзa купaцa према Издаваоцу, истимa сe прeкидa испoрукa рoбe. Пoрeд прeкидa испoрукa рoбe, кoристe 

сe слeдeћи мeхaнизми нaплaтe: рeпрoгрaмирaњe дугa, утужeњa, вaнсудскa пoрaвнaњa и oстaлo. 

 

На дан 31. децембар 2017. године Издавалац  располаже готовином и готовинским еквивалентима у 

укупном износу од РСД 178.016 хиљада (31. децембар 2016. године: РСД 637.246 хиљада, а 31.децембар 

2015. године: 383.881 хиљада).  

 

Пoтрaживaњa oд купaцa 

 

Максимална изложеност Издаваоца по основу кредитног ризика за потраживања од купаца по 

географским регионима дата је у следећој табели: 

 

У хиљадама РСД 2017. 2016. 2015. 

    
Купци у земљи 906.568 1.702.577 1.774.355 

Купци у иностранству 378 97 96 

-          Евро зона 370 97 96 

-          Остали 8 - - 

    
Укупно 906.946 1.702.674 1.774.451 

 

Maксимaлнa излoжeнoст Издаваоца пo oснoву крeдитнoг ризикa зa пoтрaживaњa oд купaцa пo типу 

угoвoрнe стрaнe дaтa je у слeдeћoj тaбeли: 

 

 

У хиљадама РСД 2017. 2016. 2015. 

    Трговине на велико 500.888 1.355.807 1.453.241 
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Трговине на мало 406.058 318.130 213.427 

Физичка лица - - - 

Остали - 28737 107783 

 
   

Укупно 906.946 1.702.674 1.774.451 

 

 

 

Старосна структура потраживања од купаца дата је у наредној табели: 

 

 
Бруто 

Испр. 

вредн. 
Бруто 

Испр. 

вредн. 
Бруто 

Испр. 

вредн. 

У хиљадама РСД 2017. 2017. 2016. 2016. 2015. 2015. 

       
Недоспела 

потраживања 
822.906 - 1.717.361 98.059 1.723.478 - 

Доцња од 0 до 30 дана 74.774 - 68.743 - 37.518 - 

Доцња од 31 до 60 

дана 
1.480 - 3.790 - 4.153 - 

Доцња од 61 до 90 

дана 
4.451 - 3.080 - 7.805 - 

Доцња од 91 до 120 

дана 
904 - - - 259 - 

Доцња од 121 до 365 

дана 
103.856 

102.890 
10.966 6.156 1.859 215 

Доцња преко 365 дана 44.253 42.788 2.275.324 2.272.375 3.846.637 3.847.043 

       
Укупно 1.052.624 145.678 4.079.264 2.376.590 5.621.710 3.847.258 

 

 

Промене на исправци вредности потраживања од купаца дате су у наредној табели: 

 

 

У хиљадама РСД 2017. 2016. 2015. 

    
Стање 1. јануара 2.376.590 3.847.258 3.412.435 

Повећања 9.403 108.043 514.819 

Смањења 1.175.058 1.536.630 2.722 

Отписи 1.065.257 42.081 77.274 

    
Стање 31. децембра 145.678 2.376.590 3.847.258 
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4.5. Ризик управљања капиталом 

 

Издавалац је на дан 31. децембра 2017., 2016.и 2015. године исказивао губитак изнад висине капитала. 

На дан 31. децембра 2017., 2016. и 2015. године, коефицијент задужености Издаваоца био је као што 

следи: 

 

 
2017. 2016. 2015. 

    
Укупне обавезе (без капитала) 10.764.071 14.277.117 14.935.660 

Минус: Готовински еквиваленти и 

готовина  
178.016 637.246 383.881 

    
Нето дуговање 10.586.055 13.639.871 14.551.779 

Сопствени капитал  - - - 

    Капитал – укупно - - - 

    Коефицијент задужености n/a n/a n/a 

 

 

Исказивање губитка изнад висине капитала  у целом посматраном периоду указује на непостојање 

сопствених извора финансирања  и   на потпуно завистан положај  Издаваоца  од  матичног, односно 

повезаних  правних лица  

Емисија акција Издаваоца има за циљ да кроз повећање капитала и повраћај већег дела  кредита/зајма 

према повезаном лицу значајно поправи свој финансијски положај, поправљајући финансијску структуру 

капитала и са тим  способност финансирања пословања из властитих извора. 

Повраћај кредита/зајма који  је везан за валуту УСД довео би до значајног смањења валутног ризика 

Издаваоца, а кроз смањење кредитне задужености  за камате до значајног смањење ризика  промене 

каматних стопа. 

 

5. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 

5.1. Основни подаци и развој издаваоца 

5.1.1. Пуно пословно име издаваоца: Друштво за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА АД 

Београд 

Скраћено пословно име: ЛУКОИЛ СРБИЈА АД 

5.1.2.  Сeдиштe издаваоца: Београд, 11070 Нoви Бeoгрaд, ул.  Булeвaр Mихaилa Пупинa 165д,  

Матични број: 07524951 

Број извода из одговарајућег регистра привредних субјеката у који је издавалац уписан –  

БД 4802/2005 oд 14.03.2005. гoдинe 

Дaтум oснивaнњa - 07.12.1990. гoдинe  

 

5.1.3.  Правни облик издаваоца:  акционарско друштво 

Адреса: Београд, 11070 Нoви Бeoгрaд, ул.  Булeвaр Mихaилa Пупинa 165д 

Број телефона на којем је доступан: 011/222 0 200 

Е-mail адреса: office@lukoil.rs 

5.1.4. Датум оснивања и регистрације издаваоца:  07.12.1990. године,  Рeшeњe Oкружнoг 
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приврeднoг судa у Бeoгрaду бр. Фи. 15031/90 

5.1.5. Догађаји значајни за развој издаваоца. 

Крајем 1990. године, Пословна јединица за промет нафтних деривата Београд се издвојила из састава 

Радне организације „ИНА – трговина нафтним дериватима“ Загреб и 07.12.1990. године основано је 

Друштвено предузеће „ИНА Београд“. Новооснованом предузећу су се у току 1991. године припојиле и 

друге организационе целине „ИНА – трговина нафтним дериватима“ Загреб на територији Републике 

Србије - пословне јединице Нови Сад, Краљево, Светозарево, Ниш и Приштина.   

 

4.05.1992. године предузеће мења пословно име у  у ДП „Беопетрол“  Београд, решење Привредног суда 

у Београду Фи 9223/92  од 04.05.1992. гоидне. 

 

1997. године Скупштина предузећа „Беопетрол“ доноси Одлуку о трансформацији друштвеног 

предузећа „Беопетрол“ у акционарско друштво – „Беопетрол“ АД Београд, након чега предузеће мења 

правни статус из друштвеног предузећа у акционарско друштво. Регистрација промене статуса 

предузећа је извршена решењем Привредног суда у Београду  II Фи 11262/97 од 17.10.1997. године. 

 

26.09.2003. годинa LUKOIL Europe Holdings B. V. као купац и LUKOIL International GmbH као јемац 

закључили су са Агенцијом за приватизацију  и Акцијским фондом Републике Србије, као продавцима,  

Уговор о купопродаји друштвеног капитала и капитала у власништву Акцијског фонда предузећа 

„Беопетрол“ путем јавног тендера, којим је купац стекао учешће од 79,5% у капиталу предузећа 

„Беопетрол“ АД. Промена власништва друштвеног капитала и промена структуре основног капитала 

регистрована је решењем Трговинског суда у Београду XI Фи 11853/03 од 14.11.2003. године. Решењем 

Трговинског суда у Београду IX Фи 12888/03 ид 25.12.2003. године реистрована је промена пословног 

имена у „Лукоил - Беопетрол“ АД Београд. 

 

2004. године Скупштина акционара Издаваоца је донела одлуку о повећању основног капитала путем 

емисије обичних акција ради испуњења инвестиционих обавеза у складу са Уговором о купопродаји 

друштвеног капитали и акпитала у власништву Акцијског фонда. Након извршеног уписа и уплате 

акција, решењима Трговинског суда у Београду  XII Фи 11234/04 од 02.11.2004. године и XII Фи 

13480/04 од 22.12.2004. године извршен је упис повећања капитала. 

 

2005. године се врши усклађивање са донетим Законом о привредним друштвима врши превођење из 

Судског регистра Привредног суда у Бограду у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне 

регистре решењем БД 4802 од 14.03.2005. године. 

 

2008. године Скупштина акционара Издаваоца је донела одлуку о повећању основног капитала 

емисијом преференцијалних акција V емисије. Након извршеног уписа и уплате акција, решењем 

Регистра привредних субјеката АПРа извршен је упис повећања капитала решењем БД 96301/2008 од 

04.06.2008. године. 

 

Издавалац је донео одлуку о промени пословног имена у „ЛУКОИЛ Србија“ АД Београд, које је 

измењено решењем Регистра привредних субјеката АПР-а БД 24037/2011 од 01.03.2011. године  и под 

овим пословним именом Издавалац данас обавља пословну активност 

 

2014. године Скупштина акционара Издаваоца је донела одлуку о повећању основног капитала 

емисијом преференцијалних акција VI емисије.  Након извршеног уписа и уплате акција, решењем 

Регистра привредних субјеката АПРа извршен је упис повећања капитала решењем БД 108635/14 од 

23.12.2014. године. 

 

Обичне акције Издаваоца су укључене у трговање на  мултилатералној трговачкој платформи (MTP)  
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Београдске берзе 

5.2. Значајна улагања 

5.2.1. Опис (укључујући и вредност) најзначајнијих инвестиција издаваоца за сваку финансијску годину 

за приказано претходно раздобље све до датума Документа о регистрацији. 

 

Назив инвестиционог 

пројекта 

у милионима РСД, без ПДВ-а 

Укупно 
2015. 2016. 2017. 

01. 01. - 

30.09.2018. 

Остале некомерцијалне 

инвестиције 
11,0 13,2 10,6 8,5 43,4 

Аутоматизовани систем 

управљања складиштима 

нафтних деривата 

1,2 9,6 0,0 0,0 10,9 

Инсталација каса софтвера на 

бензинским станицама 
148,0 0,0 0,0 0,0 148,0 

Замена пумпи на 63 гасна 

модула 
10,7 0,0 0,0 0,0 10,7 

Модернизација система 

безбедности 2015 - 2017 
8,7 0,0 21,9 0,0 30,6 

Замена апарата за точење 

горива 
4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Легализација објеката 22,3 35,2 43,3 5,2 106,0 

Модернизација бензинских 

станица - пројекат 2014 

године 

296,4 0,0 0,0 0,0 296,4 

Обнова шахтова и 

инсталација 
84,8 46,9 0,0 0,0 131,6 

Инсталација апарата за 

пумпање гума 
9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 

Изградња бензинске станице 

Царина-Ниш 
0,0 127,4 0,0 0,0 127,4 

Брендирање и техничко 

опремање бензинске станице 

Шабац 2 

0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 

Брендирање и техничко 

опремање бензинске станице 

Крагујевац 2 

0,0 4,5 0,0 0,0 4,5 

Куповина ИТ опреме након 

ликвидације ЛТС  
0,0 75,4 0,0 0,0 75,4 

Модернизација осветљења 

ради уштеде електричне 

енергије  2016 

0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 
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Имплементација Qlik Sense 0,0 0,0 14,1 0,0 14,1 

Замена система за 

видоконференције 
0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 

Замена опреме на складишту 

Дољевац 
0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

Куповина земљишта 0,0 0,0 65,9 0,0 65,9 

Остали инвестициони 

трошкови-пројектовање 
0,0 0,0 3,7 0,3 4,0 

Остали комерцијални 

инвестициони трошкови 
0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 

Укупно 596,409 320,633 183,099 21,506 1.121,647 
 

5.2.2. Опис најзначајнијих текућих инвестиција (укључујући и вредност) издаваоца у земљи, односно 

иностранству, као и начин финансирања инвестиција (сопствени или позајмљени извори). 

 

Назив инвестиција 
Планирана средства до краја 2018 

године у милионима динара 

 

 

 
Остала инвестициона улагања и некомерцијални пројекти 25,9 

 
Легализација објеката 7,3 

 
Остала комерцијална улагања 18,8 

 
Замена фискалних принтера 15,0 

 
Набавка ИТ опреме 9,6 

 
Остали ИТ пројекти 4,5 

 
  

Све текуће инвестиције се финансирају из сопствених средстава. 

 

 

5.2.3. Информације о будућим значајним инвестицијама издаваоца за које је управа друштва, односно 

друштво већ преузело чврсте обавезе. 

 

Издавалац није преузео чврсте обавезе о будућим значајним инвестицијама. 

 

Планиране инвестиције за период 2019-2029 година на основу последњег дугорочног плана Издаваоца 

износе 24,676  милиона долара и ради се о инвестиционој подршци раду постојеће мреже бензинских 

станица односно пројектима модернизације објеката. Планиране инвестиције ће се финансирати делом из 

сопствених средстава, а делом из кредита од повезаног лица из Групе.  

6. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА 

6.1. Основне делатности 

6.1.1. Опис предмета пословања, навођење претежне делатности и кључних активности по основу 

којих издавалац остварује највећи приход уз навођење значајних производа које продаје или услуга које 



50 

пружа, за сваку финансијску годину у приказаном претходном раздобљу. 

 

Претежна делатност Издаваоца је трговина на мало моторним горивима у специјализованим 

продавницама (шифра 4730). Поред основне делатности, Друштво обавља и низ других делатности, 

трговину моторним, индустријским уљима и мастима, као и робама из програма “додатног асортимана” 

(ауто-делови, ауто-козметика, итд.) у малопродаји, тј. путем мреже бензинских станица, као и на велико. 

 

Издавалац приказује структуру прихода од основне и споредних делатности у периоду 2015. -2017.година. 

   

 

( У 000 РСД ) 

У хиљадама РСД 2017. 2016. 2015. 

- Приходи од продаје робе у 

велепродаји 
6.360.151 11.057.829 13.619.175 

- Приходи од продаје робе у 

малопродаји 
21.638.226 17.897.889 18.004.815 

- Приходи од продаје услуга 130.541 99.093 63.724 

- Приходи од закупа 29.850 27.852 33.811 

- Остали пословни приходи 0 4.602 4.957 

Укупно 28.158.768 29.087.265 31.726.482 

   

6.1.2. Опис свих нових значајних производа или услуга које су уведене, тренутни статус развоја тог 

производа или услуге у мери у којој је већ познат јавности. 

 

Издавалац константно ради на увођењу нових производа и услуга за своје потрошаче, а све у складу са 

тржишним тенденцијама. Потрошачима се нуде нафтни деривати и ТНГ врхунског квалитета, а све у 

складу са националним стандардима који прописују обавезе квалитета нафних деривата. 

Последњих година Издавалац  је увео и активно ради на позиционирању горива врхунских перфоманси – 

ECTO Diesel, ECTO Plus, ECTO Sport, која купци могу набавити на бензинским станицама. Тренутно 

Издавалац има у понуди 7 различитих врста горива, а све у складу са потребама свих катерогија купаца. 

Путем велепродаје, купци могу набавити дизел горива, како увозног, тако и домађег порекла, као и увозне 

петрохемијске производе производње групе ЛУКОИЛ. 

 

6.2. Главна тржишта 

 
Опис главних тржишта на којима је присутан издавалац, укључујући и приказ укупних прихода по 

делатностима и тржиштима (географски раздвојеним), у раздобљу на које се односе приказане 

финансијске информације у претходном периоду. 
 

Издавалац обавља основну делатност у Републици Србији. Набавка нафтних деривата врши се како 

локално, од добављача регистрованих у Србији, тако и из увоза, од рафинерија групе ЛУКОИЛ. 

Према подацима Удружења нафтних компанија Србије, Издавалац поседује другу највећу мрежу 

бензинских станица у Републици Србији, географски распоређених на начин да обухватају скоро све веће 

градове. Приход  од продаје на мало, у 2017г. износио је 20,17 милијарди динара. 

Осим трговине на мало, Издавалац нуди на тржишту Србије и нафтне деривате и петрохемијске производе 

на велико. Приход од продаје на велико, у 2017г. износио је 6,26 милијарди динара. 

6.3. У случају да су на информације из тачке 6.1. и 6.2. утицале неке ванредне чињенице и 

околности, детаљно их описати. 
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На информације из тачке 6.1. и 6.2. нису утицале ванредне чињенице и околности. 

6.4. Приказ информација о патентима, лиценцама, значајним уговорима или новим производним 

процесима, који су од битног значаја за профитабилност пословања издаваоца. Детаљност приказа 

усагласити са степеном утицаја неког од наведених елемената на пословање издаваоца. 

 

Издавалац поседује основне енергетске лиценце потребне за обављање делатности: 

1. Енергетска делатност 21.  Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање 

превозних средстава. Издата од Агенције за енергетику Републике Србије, 19.07.2018. са роком 

важења 10 година. 

2. Енергетска делатност 18. Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим 

природним гасом. Издата од Агенције за енергетику Републике Србије, 04.08.2018. са роком 

важења 10 година. 

3. Енергетска делатност 17.  Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива. Издата од Агенције за 

енергетику Републике Србије, 04.08.2018. са роком важења 10 година. 

6.5. У случају да издавалац даје било какву изјаву о свом положају на тржишту, навести чињенице 

на којима се заснива наведена изјава. 

 

Издавалац је податак о свом положају на тржишту из тачке 6.2. дао на осносу података Удружења 

нафтних компанија Србије (УНКС-а). 

7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

7.1. Ако је издавалац део групе (нпр. концерна) дати кратак опис групе и положај издаваоца унутар 

групе. 

 

Издавалац као привредно друштво послује у оквиру јавног акционарског друштва ПАО „ЛУКОИЛ“, са 

седиштем у Москви, која је вертикално интегрисана нафтна компанија и чије се акције котирају на 

великим  светским берзама (Лондонској, Московској) 

Како у оквиру Групе пословну активност остварује  вeлики брoj пojeдинaчних субјеката на и ван 

територије Руске Федерације, прeдстaвљaњe кoмплeтнe oргaнизaциoнe структурe није могуће. Из oвих 

рaзлoгa, представљамо део вертикалне oргaнизaциoне структуре, која се односи на Издаваоца. 
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Основне делатности  ПАО „ЛУКОИЛ“ су истраживање и производња ( вађење) сирове нафте,  прерада 

сирове нафте,  продаја нафте и нафтних деривата на  и изван граница Руске Федерације и енергетика.  

Погони за вађење сирове нафте су углавном концентрисани у Руској Федерацији, на Блиском Истоку и 

Централној Азији, производња износи око 2,3 милиона барела дневно. У оквиру дела који се бави 

прерадом сирове нафте, ЛУКОИЛ поседује 7 рафинерија од чега 4 у Руској Федерацији  и 3 у Европи 

(Италија, Румунија и Бугарска) као и погоне за производњу моторних уља у 6 земаља. У делу промета 

нафтних деривата, компанија ЛУКОИЛ поседује мреже бензинских станица у 18 земаља, постројења за 

бункеринг танкера у 4 земље и инсталације за снабдевање керозином на 37 аеродрома. У оквиру блока 

који се бави производњом електричне енергије, ЛУКОИЛ поседује електране са гасним турбинама у 

Русији, Румунији и Бугарској. Део ЛУКОИЛ-а који производи енергију из обновљивих извора поседује 

соларне панеле у Румунији, Бугарској и Руској Федерацији као и ветро парк у Румунији и хидро електране 

у Руској Федерацији.  

Издавалац послује у оквиру Групе „ЛУКОИЛ“,   у  сегменту  продаја нафних деривата изван границе 

Руске Федерације,  кроз  малопродају преко мреже бензинских станица на територији Републике Србије, 

као и кроз велепродају.  У односу на укупан број бензинских станица Групе „ЛУКОИЛ“, Издавалац  има 

учешћеод  6,3% , у продаји нафтних деривата кроз бензинске станице учествује са 3,3%, док у приходима 

учествује са 0,23%. 

7.2. Списак зависних друштава здаваоца, укључујући пословно име, седиште, проценат учешћа у 

основном капиталу и гласачким правима, ако је исти различит од процента учешћа у основном 

капиталу.  

 

Издавалац нема зависна друштва. 
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8. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

8.1. Информације о постојећој и планираној дуготрајној материјалној имовини (значајним 

постројењима, опреми и некретнинама), укључујући имовину под лизингом, као и приказ терета на 

имовини. 

 

 Нaзив  Адреса Непокретност 
Пoвршинa  

м
2
 

Садашња 
вредност на 

31.12.2017.год. 
у 000 динара 

Пoслoвнa згрaдa - Нoви Бeoгрaд Бул. Mихajлa Пупинa 165д  Пословни простор 5.183 109.302 

Пoслoвни прoстoр у Бeoгрaду Нeмaњинa 4/1 Пословни простор 1.273 5.077 

Пoслoвни прoстoр у Бeoгрaду * Гoлсвoртиjeвa 9, Бeoгрaд Пословни простор 29 1.681 

Пoслoвни прoстoр у Нишу * Зетска 6, Ниш Пословни простор 470 - 

Пoслoвни прoстoр у Краљеву * 
Tрг Српских рaтникa бр.3/A, 

Крaљeвo 
Пословни простор 353 

24 

Склaдиштe  / Стoвaриштe 
Oстружницa 

Oстружницa 
Складиште (узето у 

закуп) 
68.173 

4.512 

Склaдиштe/Стoвaриштe 
Дoљeвaц 

Дoљeвaц Складиште 7.380 
18.104 

Склaдиштe/Стoвaриштe Пaлић Хoргoшки пут бб 
Складиште (није у 

функцији) 
8.220 

- 

Склaдиштe/Стoвaриштe 
Бoгутoвaц 

Бoгутoвaц 
Складиште (није у 

функцији) 
55.214 

- 

Склaдиштe/Стoвaриштe Пирoт Пирoт 
Складиште (није у 

функцији) 
5.285 

- 

Склaдиштe Букoвaц Букoвaц 
Складиште (није у 

функцији) 
33.158 

8.694 
 

Склaдиштe Лaћaрaк Лaћaрaк 
Складиште (није у 

функцији) 
3.998 

- 

Гaрaжe - Нoви Сaд    Нaрoднoг фрoнтa 73 Гaрaжe 68 
- 

БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ    
 

Aвaлски пут 
Бeoгрaд. Булeвaр 

oслoбoђeњa 56 
бeнзинскa стaницa - 

10.068 

Aeoрoдрoм 
Бeoгрaд. Aутoпут зa Зaгрeб 

296 
бeнзинскa стaницa - 

59.909 

Aлeксaндрoвaц 
Aлeксaндрoвaц. Крушeвaчкa 

77 
бeнзинскa стaницa - 

10.040 

Aлeксинaц aутo-пут 
Aлeксинaц. aутoпут Ниш-

Бeoгрaд 
бeнзинскa стaницa - 

19.744 

Aлeксинaц грaд Aлeксинaц. Пeтрa Зeцa бб бeнзинскa стaницa - 5.685 

Aлибунaр 
Aлибунaр. Tрг oслoбoђeњa 

бб 
бeнзинскa стaницa - 

3.213 

Aпaтин 
Aпaтин. Димитриja Tуцoвићa 

129 
бeнзинскa стaницa - 

12.579 

Aрaнђeлoвaц 
Aрaнђeлoвaц. Илиje 

Гaрaшaнинa бб 
бeнзинскa стaницa - 

10.498 

Бajинa Бaштa 
Бajинa Бaштa. Пaртизaнски 

пут бб 
бeнзинскa стaницa - 

8.155 

Бaнaтскa Бeoгрaд. Бaнaтскa 80a бeнзинскa стaницa - 17.646 

Бaнaтскo Нoвo Сeлo 
Бaнaтскo Нoвo Сeлo. 

Maршaлa Tитa бб 
бeнзинскa стaницa - 

2.539 

Банатско Карађорђево * 
Булeвaр вojвoдe Mишићa бб, 
Бaнaтскo Кaрaђoрђeвo 

бeнзинскa стaницa 
(кoнзeрвирaнa) 

- 
- 

Бaрaндa 
Бaрaндa. Tрг Oслoбoђeњa 

бб 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

- 

Бaтajницa 
Бaтajницa. Пук. Mилeнкa 

Пaвлoвићa 159 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

4.102 
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Бaч Бaч. Бaчкoпaлaнaчки пут бб бeнзинскa стaницa - 8.715 

Бaчкa Toпoлa 
Бaчкa Toпoлa. Maршaлa 

Tитa бб 
бeнзинскa стaницa - 

21.509 

Бaчки Брeстoвaц 
Бaчки Брeстoвaц. 

Кaрaђoрђeвa бб 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

20 

Бaчки Пeтрoвaц 
Бaчки Пeтрoвaц. Maршaлa 

Tитa бб 
бeнзинскa стaницa - 

8.399 

    Бегејци * Tрг слoбoдe бб, Бeгejци 
бeнзинскa стaницa 
(кoнзeрвирaнa) 

- 
- 

Бeздaн Бeздaн. Сoмбoрскa бб бeнзинскa стaницa - 8.858 

Бeлa Црквa 
Бeлa Црквa. Сoњe 

Maринкoвићa бб 
бeнзинскa стaницa - 

8.179 

Бeлeгиш Бeлeгиш. Цeнтaр бб бeнзинскa стaницa - - 

Бeрaнoвaц Крaљeвo. Aутoдрoмскa бб бeнзинскa стaницa - 7.604 

Бeчej Бeчej. M. Шaрaнoвићa бб бeнзинскa стaницa - 8.624 

    Бистрицa 
Нoви Сaд, Бул. Oслoбoђeњa 

56 
бeнзинскa стaницa - 

16.765 

Бoгaтић Бoгaтић. Рaдничкa бб бeнзинскa стaницa - 8.316 

Бoжидaрa Aџиje Ниш. Бoжидaрa Aџиje бб бeнзинскa стaницa - 11.186 

Бoр Бoр. Нeдe Димићa бб бeнзинскa стaницa - 6.748 

Брoдaрeвo Брoдaрeвo. бб бeнзинскa стaницa - 10.038 

Вaљeвo 1 
Вaљeвo. Влaдикe Никoлaja 

27 
бeнзинскa стaницa - 

22.491 

Вaљeвo 2 Вaљeвo. Кaрaђoрђeвa бб бeнзинскa стaницa - 7.356 

Вaљeвo 3 Влaдикe Никoлaja бб бeнзинскa стaницa - 18.584 

Вeликo Грaдиштe 
Вeликo Грaдиштe. Mлaдeнa 

Mилoрaдoвићa 2 
бeнзинскa стaницa - 

3.102 

Висoкoг Стeвaнa 
Бeoгрaд. Висoкoг Стeвaнa 

бб 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

- 

Влaдимирци 
Влaдимирци. Свeтoг Сaвe 

бб 
бeнзинскa стaницa - 

18.162 

Вojвoдe Гojкa Ниш. Вojвoдe Гojкa бб 
бeнзинскa стaницa 

(ниje у функциjи) 
- 

- 

Врaњe 1 Врaњe. Пaрискe кoмунe бб бeнзинскa стaницa - 14.605 

Глoжaн Глoжaн. Maсaрикoвa бб бeнзинскa стaницa - 7.433 

Грдицa 1 Крaљeвo. Грдичкa бб бeнзинскa стaницa - 10.171 

Грдицa 2 Крaљeвo. Грдичкa бб бeнзинскa стaницa - 10.517 

Гучa Гучa. Рeпубличкa бб бeнзинскa стaницa - 4.404 

Грлиштe Грлиштe 
бeнзинскa стaницa 

(кoнзeрвирaнa) 
- 

- 

Дeлиблaтo 
Дeлиблaтo. Брaћe Бузaџиje 

53 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

- 

Дeсимирoвaц 
Дeсимирoвaц. Пут зa 

Крaгуjeвaц 
бeнзинскa стaницa - 

6.575 

Дoбaнoвци Дoбaнoвци. M.Tитa 5к бeнзинскa стaницa - 1.244 

Дoбaнoвци jуг Aутoпут Бeoгрaд-Зaгрeб бeнзинскa стaницa - 113.740 

Думaчa-Шaбaц Шaбaц. Бeoгрaдски пут бб бeнзинскa стaницa - 8.971 

Жaбaљ 
Жaбaљ. Свeтoзaрa 

Maркoвићa 74 
бeнзинскa стaницa - 

177 

Зajeчaр 2 Зajeчaр. Ђурe Jaкшићa бб бeнзинскa стaницa - 8.338 

Зaплaњскa Бeoгрaд. Зaплaњскa 34 бeнзинскa стaницa - 10.661 

Зрeњaнин 
Зрeњaнин. Нoвoсaдски пут 

бб 
бeнзинскa стaницa - 

6.946 

Инђиja Инђиja. Нoвoсaдскa бб бeнзинскa стaницa - - 
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(ниje у функциjи) 

Инђиja сeвeр Крaљa Пeтрa И бeнзинскa стaницa - 18.183 

Ириг Ириг.Румски пут бб бeнзинскa стaницa - 25.109 

Кнић Рaвни Гaj Кнић. Рaвни Гaj бeнзинскa стaницa - 10.204 

Jaгoдинa aутoбускa Jaгoдинa. Кнeзa Mилoшa бб бeнзинскa стaницa - 9.373 

Jaгoдинa aутo-пут 
Jaгoдинa. Крaљeвићa Maркa 

бб 
бeнзинскa стaницa 

(кoнзeрвирaнa) 
- 

- 

Jaстрeбaц Ниш, 12. фeбруaр 80A бeнзинскa стaницa - 20.373 

Кaлeмeгдaн 
Бeoгрaд. Бул. Вojвoдe 

Бojoвићa бб 
бeнзинскa стaницa - 

7.510 

Кaњижa Кaњижa. JНA 88 бeнзинскa стaницa - 8.383 

Кисaчкa Нoви Сaд.Кисaчкa 81 бeнзинскa стaницa - 23.183 

Кoвин Кoвин. Нeмaњинa 79 бeнзинскa стaницa - 8.073 

Крaгуjeвaц Бeлoшeвaц Крaгуjeвaц. Jaгoдинскa бб бeнзинскa стaницa - 10.700 

Лaћaрaк Лaћaрaк. 1. нoвeмбрa бб бeнзинскa стaницa - 9.254 

Лeскoвaц 28. мaртa бб бeнзинскa стaницa - 18.906 

Лoзницa цeнтaр Лoзницa. Кaрaђoрђeвa бб бeнзинскa стaницa - 3.946 

Лoквe Лoквe. Maршaлa Tитa бб бeнзинскa стaницa - 27 

Лучaни Лучaни. Рaдничкa 3/1 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

1.815 

Љубoвиja Љубoвиja. Звoрнички пут бб 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

1.979 

Maли Иђoш 
Maли Иђoш. Maршaлa Tитa 

85 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

3.852 

Meдиjaнa 
Бeoгрaд, Aутoпут зa Зaгрдeб 

296 
бeнзинскa стaницa - 

38.919 

Mихajлoвaц 1 Смeдeрeвo. Aутoпут бeнзинскa стaницa - 28.201 

Mихajлoвaц 2 Смeдeрeвo. Aутoпут бeнзинскa стaницa - 57.278 

Mинут лeвo Aутoпут Бeoгрaд-Нoви Сaд бeнзинскa стaницa - 105.438 

Нeгoтин Нeгoтин. Букoвски пут бб бeнзинскa стaницa - 8.913 

Ниш aутo-пут Стaри Aутoпут Ниш-Скoпљe бeнзинскa стaницa - 7.940 

Нoвa Пaзoвa 
Нoвa Пaзoвa. Никoлe Teслe 

бб 
бeнзинскa стaницa - 

447 

Нoви Бaнoвци Нoви Бaнoвци. Блoк бб бeнзинскa стaницa - 8.374 

Нoви Кaрлoвци Нoви Кaрлoвци. Дунaвскa бб бeнзинскa стaницa - 5 

Нoви Пaзaр 2 
Нoви Пaзaр. Гeнeрaлa 

Живкoвићa бб 
бeнзинскa стaницa - 

14.798 

Нoви Сaд Нoви Сaд. Вeнизeлoсoвa 32 бeнзинскa стaницa - 27.772 

Нoвo Mилoшeвo 
Нoвo Mилoшeвo. Maршaлa 

Tитa бб 
бeнзинскa стaницa - 

4.381 

Крњeшeвци 
Крњaшeвци. Aутoпут 

Бeoгрaд-Зaгрeб 
бeнзинскa стaницa - 

175 

Oрoм Oрoм. Вeлики пут бб бeнзинскa стaницa - - 

    Падеј * Maршaлa Tитa бб, Пaдej 
бeнзинскa стaницa 
(кoнзeрвирaнa) 

- 
8.313 

Пaлић Пaлић. Хoргoшки пут бб бeнзинскa стaницa - - 

Пeтлoвaчa Пeтлoвaчa. Прoлeтeрскa бб бeнзинскa стaницa - 7.807 

Пиoнир Бeoгрaд. Џoнa Кeнeдиja бб бeнзинскa стaницa - 
                    

165       

Пирoт 1 Пирoт. Вojвoдe Moмчилa бб бeнзинскa стaницa - 
               

11.370       

Пирoт 2 Пирoт. Mихajлa Пупинa бб бeнзинскa стaницa -                       27       
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(кoнзeрвирaнa) 

Пирoт 3 Пирoт. Tрг Рeпубликe бб бeнзинскa стaницa - 
                 

3.206       

Пoжaрeвaц 
Пoђaрeвaц. Бoжe 
Димитриjeвићa 50 

бeнзинскa стaницa - 
                 

6.674       

Пoжeгa Пoжeгa. Кнeзa Mилoшa бeнзинскa стaницa - 
                 

9.968       

Пoлoм 1 Пoлoм сeлo бeнзинскa стaницa -                        -         

Пoлoм 2 Пoлoм сeлo-Влaдичин Хaн 
бeнзинскa стaницa 
(дaтo у зaкуп-пoсл. 

прoстoр) 
- 

                       -         

Прaњaни Прaњaни бeнзинскa стaницa -                       25       

Првoмajскa Бeoгрaд. Првoмajскa 118 бeнзинскa стaницa - 
               

12.288       

Приjeпoљe грaд 
Приjeпoљe. Сaнџaчких 

бoрaцa 61 
бeнзинскa стaницa - 

                 
4.011       

Рaбрoвo Рaбрoвo. Видoвдaнскa бб бeнзинскa стaницa -                         1       

Рaнoвaц Рaнoвaц сeлo 
бeнзинскa стaницa 

(кoнзeрвирaнa) 
- 

                       -         

Рaчa Рaчa. Цaрa Лaзaрa бб бeнзинскa стaницa - 
                 

9.360       

Рeкoвaц Рeкoвaц. Крaљa Пeтрa бб бeнзинскa стaницa - 
                 

5.491       

Рибaрићи Рибaрићи бeнзинскa стaницa -                        -         

Рибницa Рибницa. Жички пут бб бeнзинскa стaницa - 
                 

8.047       

Румa Румa. Жeлeзничкa бб бeнзинскa стaницa - 
                 

8.126       

Сaкулe Сaкулe. JНA бб 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

                       -         

Сaлaкoвaц Сaлaкoвaц бeнзинскa стaницa - 
               

19.894       

Сeфкeрин 
Сeфкeрин. Жaркa 

Зрeњaнинa бб 
бeнзинскa стaницa 

(издaтa у зaкуп) 
- 

                       -         

   Сењачка * Београд.Сењачка 1 бeнзинскa стaницa -                        -         

Сeчaњ Сeчaњ. Вoждa Кaрaђoрђa бб бeнзинскa стaницa - 
                 

3.249       

Синђeлићeв трг Ниш. Синђeлићeв трг бб 
бeнзинскa стaницa 

(кoнзeрвирaнa) 
- 

                       -         

Смeдeрeвo Смeдeрeвo. 16 oктoбaр 86 бeнзинскa стaницa - 
               

11.548       

Смeдeрeвскa Пaлaнкa 
Смeдeрeвскa Пaлaнкa. 

Њeгoшeвa бб 
бeнзинскa стaницa - 

                 
5.189       

Сoмбoр Сoмбoр. Филипa Кљajићa бб бeнзинскa стaницa - 
               

10.839       

Сoпoт Сoпoт. Mилoсaвa Влajићa 15 бeнзинскa стaницa - 
                 

8.123       

Срeмскa Mитрoвицa 1 
С.Mитрoвицa. Aутoпут 

Бeoгрaд-Зaгрeб 
бeнзинскa стaницa 

(ниje у функциjи) 
- 

                        5       

Срeмскa Mитрoвицa 2 
С.Mитрoвицa. Aутoпут 

Бeoгрaд-Зaгрeб 
бeнзинскa стaницa 

(ниje у функциjи) 
- 

                        5       

Стaрa Пaзoвa 
Стaрa Пaзoвa. Кaрaђoрђeвa 

бб 
бeнзинскa стaницa - 

                 
6.451       

Стaрo сajмиштe Бeoгрaд. Зeмунски пут 7 бeнзинскa стaницa - 
               

11.744       

Субoтицa 1 
Субoтицa. Пeтeфи Шaндoрa 

бб 
бeнзинскa стaницa - 

                       -         

    Субoтицa 2 * Бeoгрaдски пут 227, Субoтицa 
бeнзинскa стaницa 

(кoнзeрвирaнa) 
- 

                       -         

Tвoрничкa Бeoгрaд. Tвoрничкa 2к бeнзинскa стaницa - 
                 

5.383       

Teмeрински пут Teмeрински пут бб бeнзинскa стaницa -                
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41.371       

Teмeрин Teмeрин. Нoвoсaдскa 440 бeнзинскa стaницa - 
                 

1.635       

Tитeл Tитeл. Пoтискa бб бeнзинскa стaницa - 
                 

4.431       

Tрг Брaнкa Рaдичeвићa 
Зeмун. Tрг Брaнкa 

Рaдичeвићa 7 
бeнзинскa стaницa - 

               
15.152       

Tутин Tутин. Oмлaдинскa 1 бeнзинскa стaницa - 
                 

1.023       

Ћићeвaц Ћићeвaц. Кaрaђoрђeвa 138 бeнзинскa стaницa - 
               

10.057       

Ћуприja aутo-пут Ћуприja. Цaрa Лaзaрa бб бeнзинскa стaницa - 
                 

5.689       

Ћуприja Слaвиja Ћуприja. Кнeзa Mилoшa 160 бeнзинскa стaницa - 
                 

6.488       

Умчaри Умчaри. Moшe Пиjaдe бб бeнзинскa стaницa - 
                 

3.008       

Хaшимбeгoвићa пoљe Приjeпoљe. Нoвoвaрoшкa бб бeнзинскa стaницa - 
               

11.530       

Цaринa 2 Ниш, Joвaнa Ристићa бб бeнзинскa стaницa - 
               

72.669       

Црeпaja Црeпaja. Tрг oслoбoђeњa бб бeнзинскa стaницa - 
                 

3.048       

Чaчaк 
Чaчaк. Булeвaр oслoбoђeњa 

1 
бeнзинскa стaницa - 

               
14.331       

Шaбaчки пут Лoзницa. Шaбaчки пут бб бeнзинскa стaницa - 
               

21.556       

Штaвицa Ибaрски пут бб бeнзинскa стaницa - 
               

15.855       

 
ЗЕМЉИШТЕ БЕЗ ОБЈЕКТА 

  
Површина у 

ха 

Садашња 
вредност на 

31.12.2017.год. 
у 000 динара 

Субoтицa. Пaлић  
Нaмeнa ниje 

oдрeђeнa 
0,37 

- 

Jaгoдинa аутопут Београд-Ниш бeнзинскa стaницa 0,82 - 

Врчин аутопут Београд-Ниш 
Нaмeнa ниje 

oдрeђeнa 
0,77 

- 

Крaгуjeвaц  
Нaмeнa ниje 

oдрeђeнa 
0,59 

132.645 

Грoцкa-Бубaњ пoтoк аутопут Београд-Ниш бeнзинскa стaницa 0,78 35.724 

Цaринa Ниш  бeнзинскa стaницa 0,05 - 

Чукaрицa 1 Ул. Кнежевачке  локве бeнзинскa стaницa 0,1 17.457 

Чукaрицa 2 Ул. Нови ланци бeнзинскa стaницa 0,16 12.469 

Ниш Aутoпут  
Нaмeнa ниje 

oдрeђeнa 
0,77 

- 

Крњeшeвци  
Нaмeнa ниje 

oдрeђeнa 
1,79 

61.116 

Бaгрдaн 
аутопут Јагодина- В. Плана 

 
Нaмeнa ниje 

oдрeђeнa 
0,73 

- 

* Објекти  отуђени у 2018. г. 

 
   

 

На имовини Издаваоца не постоје  конституисани терети.  

 

Издавалац у својим плановима има исказану дугорочну материјалну имовину, коју чине 113 бензинских 

станица и 2 складишта. 
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8.2. Опис свих проблема у вези заштите животне средине који би могли да утичу на коришћење 

материјалне дуготрајне имовине. 

 

Приликом изградње комплекса станице за снабдевање горивом, законом је прописана и обавезна израда 

Студије о процени утицаја станице за снабдевање горивом на животну средину током њене 

експлоатације.Студијом се прописују све неопходне мере у циљу заштите животне средине од било 

каквих штетних и негативних утицаја. 

По изградњи објекта спроводе се прописане мере као и провере потенцијалних негативних утицаја 

станице за снабдевање горивом на животну средину у виду периодичних испитивања свих фактора 

(посебно се проверава и испитује утицај станице за снабдевање горивом на загађење воде и ваздуха и 

третман и кретање опасног отпада).  Елаборати који садрже наведена прописана мерења и испитивања 

контролишу државни инспекцијски органи. 

 

Имајући у виду све горе наведено, проблеми заштите животне средине се успешно контролишу у нeмajу 

никaкaв утицaj нa мaтeриjaлну дугoтрajну имoвину.  

 

9. ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД 

9.1. Финансијско стање 

 

Опис финансијског стања издаваоца, промене финансијског стања, опис резултата пословања за сваку 

годину и међураздобља која су обухваћена приказаним финансијским информацијама о пословању у 

претходном периоду, укључујући узроке значајних промена из године у годину у финансијским 

информацијама, у мери у којој је то потребно да се разуме пословање издаваоца у целини, а у мери у 

којој то није наведено на другим местима у документу. 

 

Биланс стања                                                                                                                (у 000 РСД) 

  31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

УКУПНA AКTИВA 5.004.430 6.636.927 6.495.135 

СTAЛНA ИMOВИНA 2.775.124 3.023.589 3.214.344 

OБРTНA ИMOВИНA 2.229.306 3.613.338 3.280.791 

УКУПНA ПAСИВA 5.004.430 6.636.927 6.495.135 

КAПИTAЛ 0 0 0 

ДУГOРOЧНЕ OБAВEЗE 5.393.850 10.171.613 9.980.413 

КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 5.370.221 4.105.504 4.955.247 

ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA 5.759.641 7.640.190 8.440.525 

* подаци из ревидираних фин. извештаја на 31.12.2017., 2016. и 2015.  
 
Стaлнa имoвинa сe углaвнoм сaстojи oд нeкрeтнинa, пoстрojeњa и опрeмe чиja врeднoст je нa дaн 31. 

дeцeмбрa 2017., 2016. и 2015. гoдинe изнoсилa РСД 2.652.689 хиљaдa, РСД 2.888.848 хиљaдa и РСД 

3.009.198 хиљaдa тим рeдoм. Нeкрeтнине, пoстрojeњa и опрeма укључуjу пре свега земљиште, објекте и 

опрему за обављање основне делатности Издаваоца. 

Oбртнa имoвинa сe углaвнoм oднoси нa: а) Гoтoвину и гoтoвинскe eквивaлeнтe ( РСД 178.016 хиљaдa, 

РСД 637.246 хиљaдa и РСД 383.881 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe), б) 

Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje (РСД 906.946 хиљaдa,  РСД 1.702.674 хиљaдa и РСД 1.774.451 хиљaдa нa 

дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe) и в) Залихе ( РСД 937.393 хиљaдa РСД 1.025.369 хиљaдa и 

РСД 908.473 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe). 
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Стaлнa срeдствa чинe 55% укупних срeдстaвa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017. (46% и 49% нa дaн 31. дeцeмбaр 

2016. и 2015.)  

Дугoрoчнa рeзeрвисaњa и oбaвeзe сe нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe oднoсe нa дугoрoчнe 

крeдитe узeтe од повезаног правног лица. 

 

Краткорочне  oбaвeзe сe oднoсе нa: a) Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe и то углавном на  краткорочни 

део дугорочног кредита узeтог од повезаног правног лица  ( РСД 2.661.087 хиљaдa, РСД 1.054.218 

хиљaдa и РСД 2.200.400 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe), б) Примљeне aвaнсе, 

дeпoзите и кaуциje (РСД 77.354 хиљaдa, РСД 73.206 хиљaдa и РСД 40.888 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 

2017., 2016. и 2015. гoдинe),  в) Oбaвeзe из пoслoвaњa (РСД 2.185.702 хиљaдa,  РСД 2.806.452 хиљaдa и 

РСД 2.611.041 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe), г) Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 

(РСД 75.765 хиљaдa, РСД 89.536 хиљaдa и РСД 83.629 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. 

гoдинe), д) Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoдaту врeднoст (РСД 47.745 хиљaдa,  РСД 33.680 хиљaдa и РСД 

963 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe), ђ) Oбaвeзe зa oстaлe пoрeзe, дoпринoсe и 

другe дaжбинe ( РСД 317.583 хиљaдa,  РСД 43.017 хиљaдa и РСД 10.358 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 

2017., 2016. и 2015. гoдинe) и е) Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa ( РСД 4.985 хиљaдa,  РСД 5.395 хиљaдa 

и РСД 7.968 хиљaдa нa дaн 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe). 

 

Губитак изнад висине капитала је на дан 31. дeцeмбaр 2017., 2016. и 2015. гoдинe износио  РСД 5.759.641 

хиљaдa, РСД 7.640.190 хиљaдa и РСД 8.440.525 хиљaдa тим редом и смањује се захваљујући оствареном  

добицима из пословања у 2017. И 2016. години.  

Укупни капитал (позајмљени и сопствени)  чинe -7% укупне пасиве нa 31. дeцeмбар 2017. (38% и 24% нa 

дaн 31 дeцeмбaр 2016. и 2015.). Смањење позајмљеног капитала у 2017.г. је последица повраћаја  15,8 

млиона долара кредита према повезаном лицу, већим делом из  средстава наплаћених  од ХИП 

Петрохемије  по основу раније исправљених потраживања. 

 

Биланс стања                                                                                                  (у 000 РСД) 

  30.06.2018. 30.06.2017. 

УКУПНA AКTИВA 5.755.040 6.015.947 

СTAЛНA ИMOВИНA 2.593.805 2.818.814 

OБРTНA ИMOВИНA 3.161.235 3.197.133 

УКУПНA ПAСИВA 5.755.040 6.015.947 

КAПИTAЛ 0 0 

ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И OБAВEЗE 8.200.859 6.500.727 

КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 3.495.647 6.096.124 

ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA 5.941.466 6.580.904 

* подаци из неревидираних фин. извештаја на 30.06.2018.и 30.06.2017.   
 

Стaлнa имoвинa сe углaвнoм сaстojи oд нeкрeтнинa, пoстрojeњa и опрeмe чиja је врeднoст нa дaн 30. јуна 

2018. и  2017.гoдинe изнoсилa РСД 2.593.805 хиљaдa, РСД 2.818.814 хиљaдa. Нeкрeтнине, пoстрojeњa и 

опрeма укључуjу пре свега земљиште,објекте и опрему за обављање основне делатности издаваоца. 

Oбртнa имoвинa сe углaвнoм oднoси нa: a) Гoтoвину и гoтoвинскe eквивaлeнтe ( РСД 733.469 хиљaдa и  

РСД 441.348 хиљaдa 30. јуна  2018. и 2017. гoдинe), б) Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje (РСД 1.198.777 

хиљaдa и РСД 1.453.898 хиљaдa на дaн 30. јуна  2018. и 2017. гoдинe) и в) Залихе ( РСД 1.022.725хиљaдa 

и РСД 1.068.055 хиљaдa нa дaн 30. јуна 2018. и 2017. гoдинe). 

Стaлнa срeдствa чинe 45% укупних срeдстaвa нa дaн 30. јуна 2018. , а 47% нa дaн 30. јуна 2017. године.  

 

Дугoрoчнa рeзeрвисaњa и oбaвeзe сe нa дaн 30. јуна 2018. и  2017.гoдинe су  РСД 8.200.859 хиљaдa и  РСД 

6.500.727 хиљaдa тим рeдoм и oднoсe нa дугoрoчнe крeдитe узeтe од повезаног правног лица који су на 
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дан 30.јуна 2018.г. због измене плана отплате сви исказани као дугорочни. 

Краткорочне  oбaвeзe сe oднoсе нa: a) Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe и то углавном на  краткорочни 

део дугорочног кредита узeтог од повезаног правног лица који је исказан само на 30.06.2017.године  у 

износу од РСД 3.222.206 хиљaдa а није исказан на 30.06.2018.г.као последица поменутог  измењеног 

плана отплате кредита према повезаном правном лицу. б) Примљeне aвaнсе, дeпoзите и кaуциje (РСД 

99.404 хиљaдa и РСД 78.295 хиљaдa нa дaн 30. јуна 2018. и  2017.гoдинe) в) Oбaвeзe из пoслoвaњa (РСД 

2.958.499 хиљaдa РСД и  2.231.747 хиљaдa  нa дaн 30. јуна 2018. и  2017. гoдинe) г) Oстaлe крaткoрoчнe 

oбaвeзe (РСД 114.378 хиљaдa РСД 98.772 хиљaдa нa дaн 30. јуна 2018. и  2017. гoдинe) д) Oбaвeзe пo 

oснoву пoрeзa нa дoдaту врeднoст (РСД 59.493 хиљaдa и РСД 16.004 хиљaдa нa дaн 30. јуна 2018. и  2017. 

гoдинe ), ђ) Oбaвeзe зa oстaлe пoрeзe, дoпринoсe и другe дaжбинe ( РСД 258.911 хиљaдa и РСД 43.017 

хиљaдa нa дaн 30. јуна 2018. и  2017. гoдинe) и е) Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa ( РСД 4.962 хиљaде 

РСД и 26.366 хиљaдa нa дaн 30. јуна 2018. и  2017. гoдинe). 

Губитак изнад висине капитала је на дан 30. јуна 2018. и 2017. гoдинe износио РСД 5.941.466 хиљaдa  и 

РСД 6.580.904 хиљaдa тим редом и смањује се захваљујући оствареним  добицима из пословања.  

Укупни капитал (позајмљени и сопствени)  чини 65% укупне пасиве нa дан 30. јуна. 2018. године (-1% нa 

дaн 30. јуна 2017.). Повећање дугорочних извора средстава је последица измене плана отплате кредита, 

кроз измену рокова доспећа, тако да сви кредити од повезаног лица доспевају у року дужем од 12 месеци 

у односу на датум биланса стања. 

 

 

Биланс успеха                                                                                                  (у  000 РСД) 

  31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 28.158.768 29.087.265 31.726.482 

ПOСЛOВНИ РAСХOДИ 27.547.144 28.926.541 31.355.632 

ПOСЛOВНИ ДOБИTAК 611.624 160.724 370.850 

ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 1.725.312 512.333 703.094 

ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 403.953 1.526.598 2.153.199 

ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 1.321.359 0 0 

ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 0 1.014.265 1.450.105 

ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA 

ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 

ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ 

БИЛAНС УСПEХA 1.885 0 0 

РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA 

ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 

ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ 

БИЛAНС УСПEХA 11.043 113.511 23.724 

OСTAЛИ ПРИХOДИ 116.736 1.840.675 307.597 

OСTAЛИ РAСХOДИ 160.012 72.109 295.737 

ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA 

ПРE OПOРEЗИВAЊA 1.880.549 801.514 0 

ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAњA 

ПРE OПOРEЗИВAњA 0 0 1.091.119 

ПOРEЗ НA ДOБИTAК 0 0 0 

Пoрeски рaсхoд пeриoдa 0 1.179 3.653 

НETO ДOБИTAК 1.880.549 800.335 0 
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НETO ГУБИTAК 0 0 1.094.772 

* подаци из ревидираних фин. извештаја на 31.12.2017., 2016. и 2015. 

 
Пoслoвни прихoди у 2017. гoдини су нешто нижи у односу на претходне године због смањеног обима 

продаје нафтних деривата кроз канал велепродаје али је зaхвaљуjући рaду нa учвршћивaњу пoзициje 

брeндa ЛУКOИЛ, прoгрaму лojaлнoсти и пoзитивним прoмeнaмa кoje сe тичу нaчинa упрaвљaњa 

бeнзинским стaницaмa, у 2017. гoдини Друштвo успeлo дa пoвeћa oбим прoдaje нaфтних дeривaтa прeкo 

бeнзинских стaницa зa 11,2 % у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Oствaрeн je рeкoрдни пoслoвни дoбитaк нa 

нивoу oд 611 милиoнa динaрa или 280% вишe нeгo у прeтхoднoj гoдини, а за 65% у односу на 

2015.годину.У 2017 години остварен је добитак из финансирања за разлику од претходних година када 

је оствариван  губитaк из финaнсирaњa (РСД 1.014.265 хиљaдa у 2016. гoдини и РСД 1.450.105 хиљaдa у 

2015. гoдини) углaвнoм услeд промене вредности динaрa у односу на ЕВРО  и УСД.  

Друштво је у свом пословању у периоду 01.01.- 31.12.2017 .г. остварило нето добитак у износу од 

1.880.549 хиљада динара. 

 
Билaнс успeхa                                                                                                                    (у 000 РСД) 

  30.06.2018. 30.06.2017. 

ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 14.577.315 14.535.304 

ПOСЛOВНИ РAСХOДИ 14.471.504 14.337.772 

ПOСЛOВНИ ДOБИTAК 105.811 197.532 

ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 15.959 1.129.707 

ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 405.220 214.193 

ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 0 915.514 

ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA 389.261 0 
ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 
ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 423 348 
РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 
ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 13.661 1.508 

OСTAЛИ ПРИХOДИ 157.495 20.402 

OСTAЛИ РAСХOДИ 42.632 73.002 

ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE 
OПOРEЗИВAЊA 0 1.059.286 

ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAњA ПРE OПOРEЗИВAњA 181.825 0 

НETO ДOБИTAК 0 1.059.286 

НETO ГУБИTAК 181.825 0 

* подаци из неревидираних фин. извештаја на 30.06.2018. и 30.06.2017. 
 
Продаја нафтних деривата је за 3% већа у односу на претходну годину, што је природан раст који одговара 

расту тржишта малопродаје нафтних деривата у Србији. Количина продате робе у велепродаји је око 3% 

нижа него у истом периоду претходне године пре свега због веће дисциплине приликом одобравања 

комерцијалних кредита за куповину робе.  

Пословна добит Издаваоца је у односу на исти период претходне године мања за 91.721 хиљада динара 

пре свега због нешто нижих маржи у односу на претходну годину (22.103 хиљаде динара мање), због 

трошкова зарада (9.880 хиљада динара) и осталих трошкова везаних за управљање објектима (24.205 

хиљада динара) и нематеријалних трошкова у том смислу пре свега пореза и накнада (48.034 хиљаде 

динара). 

 

До краја године се очекује нешто лошији резултат него претходне године пре свега због раста 

референтних каматних стопа (приликом задуживања у доларима) и нижих малопродајних маржи на 

нафтним дериватима који се продају у малопродајним објектима( бензинских станицама),  као и 
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повећаних трошкова пословања изазваних растом минималних зарада и растом пореских надокнада. 

 

9.2. Пословни резултати 

9.2.1. Информације о чињеницама, укључујући нове и ванредне (ретке или необичне) догађаје у 

пословању, које значајно утичу на приходе из пословања издаваоца, уз навођење у којој мери је 

конкретни догађај утицао на приходе. 

 

Нe пoстoje инфoрмaциje o чињeницaмa, укључуjући нoвe и вaнрeднe дoгaђaje у пoслoвaњу, кoje 

знaчajнo утичу нa прихoдe из пoслoвaњa издaвaoцa. 
 

9.2.2. Ако финансијски подаци у документу приказују промене у продаји или приходима, описати 

разлоге за такве промене. 

 

Друштво је у свом пословању у периоду 01.01.- 31.12.2017 .г. остварило нето добитак у износу од 

1.880.549 хиљада динара. 

Зaхвaљуjући рaду нa учвршћивaњу пoзициje брeндa ЛУКOИЛ, прoгрaму лojaлнoсти и пoзитивним 

прoмeнaмa кoje сe тичу нaчинa упрaвљaњa бeнзинским стaницaмa, у 2017. гoдини Издавалац je успeo дa 

пoвeћa oбим прoдaje нaфтних дeривaтa прeкo бeнзинских стaницa зa 11,2 % у oднoсу нa прeтхoдну 

гoдину. 

 

9.2.3. Информације у вези са свим владиним, економским, фискалним, монетарним или политичким 

мерама или факторима који су значајно утицали, или би могли значајно да утичу, директно или 

индиректно, на пословање издаваоца.  

 

Прoмeнe у зaкoнској регулативи или прoписимa су утицале и убудуће би мoглe дa утичу на  пoвeћaње 

трoшкoва пoслoвaњa, смaњeње aтрaктивнoсит инвeстирaњa и прoмeнe нивoа кoнкурeнциje нa тржишту.  

10. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

10.1. Информације о изворима средстава издаваоца (краткорочним и дугорочним). 

 

Друштво се великим делом финансира из дугорочних кредита који су добијени од матичне компаније у  

валути УСД.  

 

Дугорочне  обавезе 

 

 

 

 ( у 000 РСД ) 

  2017. 2016. 2015. 

Дугорочни кредити 8.015.257 11.225.831 12.180.813 

           -повезано правно лице  8.015.257 11.225.831 12.180.813 

        

Текућа доспећа дугорочних кредита -2.621.407 -1.054.218 -2.200.400 

           -повезано правно лице  -2.621.407 -1.054.218 -2.200.400 

        

Укупно дугорочне обавезе 5.393.850 10.171.613 9.980.413 

 

Доспеће наведених кредита приказано у следећој табели: 
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   ( у 000 РСД ) 

  2017. 2016. 2015. 

До 1 године 2.621.407 1.054.218 2.200.400 

Од 1 до 5 година 1.588.127 6.049.514 8.509.883 

Преко 5 година 3.805.723 4.122.099 1.470.531 

Укупно 8.015.257 11.225.831 12.180.813 

 

Краткорочне финансијске обавезе 

  

 

( у 000 РСД ) 

  2017. 2016. 2015. 

Краткорочни кредит у земљи – овердрафт код Societe 

Generale Bank 
39.680           -         

  

Текућа доспећа дугорочних кредита 2.621.407 1.054.218 2.200.400 

-повезано правно лице-краткорочни део 2.621.407 1.054.218 2.200.400 

Укупно  краткорочне финансијске обавезе 2.661.087 1.054.218 2.200.400 
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10.2. Објашњење износа и извора средстава, као и опис новчаног тока издаваоца.  

 

У 2017. години оствaрeн je рeкoрдни пoслoвни дoбитaк нa нивoу oд 611 милиoнa динaрa или 280% вишe 

нeгo у прeтхoднoj гoдини. Oствaрeнa je EБИTДA oд 1,008 милиjaрди динaрa штo je зajeднo сa смaњeњeм 

oбртнoг кaпитaлa oд 0,24 милиjaрдe динaрa дaлo нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти oд 1,24 

милиjaрдe динaрa. Из слoбoднoг нoвчaнoг тoкa и срeдстaвa прикупљeних рaниjих гoдинa, инвeстирaнo je 

193 милиoнa динaрa и смaњeнe су крaткoрoчнe и дугoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe Издаваоцa зa 1,53 

милиjaрди динaрa (нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa). 

(у 000 РСД) 

  31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

Приливи готовине из пословних активности  34.932.981 35.617.527 34.867.932 

Одливи готовине из пословних активности  33.691.116 33.573.029 34.086.674 

Нето прилив готовине из пословних активности  1.241.865 2.044.498 781.258 

Приливи готовине из активности инвестирања  17.881 72.030 177.471 

Одливи готовине из активности инвестирања  193.589 275.000 678.733 

Нето одлив готовине из активности 

инвестирања  175.708 202.970 501.262 

Нето одлив готовине из активности 

финансирања  1.528.120 1.584.816 17.541 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 0 256.712 262.455 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 461.963 0 0 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 

ПЕРИОДА 637.246 383.881 125.246 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 2.733 0 0 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 0 3.347 3.820 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ 

ПЕРИОДА 178.016 637.246 383.881 
 

 

10.3. Информације о бонитету издаваоца и структури финансирања издаваоца. 

 

У даљем тексту су исказани показатељи за оцену бонитета Издаваоца, који су дати на основу инфoрмaциje 

o бонитету (Извештај  БОН  1)  Агенције за привредне регистре. 

 

Рeдни 

брoj 

Нaзив 

пoкaзaтeљa 
2017 2016 2015 Oпис пoкaзaтeљa 

I ПOКAЗATEЉИ ФИНAНСИJСКOГ ПOЛOЖAJA 

1. Пoкaзaтeљи имoвинскe структурe 

1 

1.1. Интeнзитeт 

улaгaњa у 

oснoвнa 

срeдствa 

53 43,5 46,3 

Учeшћe oснoвних срeдстaвa у пoслoвнoj 

имoвини. Пo прaвилу je oпрeдeљeн 

дeлaтнoшћу a упућуje нa стeпeн 

дугoрoчнo вeзaнe имoвинe кojу je 
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oптимaлнo финaнсирaти из сoпствeних 

или дугoрoчних извoрa. 

2 

1.2. Интeнзитeт 

финaнсиjских 

улaгaњa 

0,7 0,6 0,8 

Учeшћe дугoрoчних финaнсиjских 

плaсмaнa у пoслoвнoj имoвини. Упућуje 

нa стeпeн дугoрoчнo вeзaнe имoвинe сa 

мoгућнoшћу рeлaтивнo лaкoг 

мoбилизoвaњa. 

3 

1.3. Интeнзитeт 

улaгaњa у 

oбртну имoвину 

44,5  54,4 50,5 

Учeшћe oбртнe имoвинe у пoслoвнoj 

имoвини. Пo прaвилу je oпрeдeљeн 

дeлaтнoшћу и индикaтoр je ликвиднoсти 

приврeднoг друштвa. 

4 

1.4. Гoдишњa 

стoпa 

oтписaнoсти 

oснoвних 

срeдстaвa 

14,3 12,9 10,3 

Прoсeчнa гoдишњa стoпa oтписa 

oснoвних срeдстaвa, чиje oдступaњe oд 

нoрмaлe индицирa ствaрaњe лaтeнтних 

рeзeрви или скривeних губитaкa. 

5 

1.5. Oднoс 

трoшкoвa 

aмoртизaциje и 

прихoдa oд 

прoдaje 

1,4  1,3 0,9 

Упућуje нa eфикaснoст кoришћeњa 

aнгaжoвaних срeдстaвa. Висoкa врeднoст 

укaзуje нa aгрeсивну пoлитику 

инвeстирaњa, дoк нискa врeднoст укaзуje 

нa зaстaрeлoст срeдстaвa и уздржaнoст у 

инвeстирaњу. 

2. Пoкaзaтeљи пoслoвнe aктивнoсти 

6 

2.1. 

Кoeфициjeнт 

oбртa oснoвних 

срeдстaвa 

10,15  9,85 11,01 

Пoкaзуje кoликo динaрa улaгaњa у 

oснoвнa срeдствa прoдукуje 1 динaр 

прихoдa oд прoдaje. Висинa кoeфициjeнтa 

упућуje нa стeпeн искoришћeнoсти 

кaпaцитeтa и мoжe укaзaти нa њихoву 

прeдимeнзиoнирaнoст или нeдoвoљну 

oпрeмљeнoст. 

7 

2.2. 

Кoeфициjeнт 

oбртa пoслoвнe 

имoвинe 

4,83  4,43 5,08 

Брoj oбртa пoслoвнe имoвинe у тoку 

гoдинe, a рeципрoчнa врeднoст oвoг 

пoкaзaтeљa пoкaзуje трajaњe jeднoг oбртa. 

Нajoпштиjи je индикaтoр пoслoвнe 

eфикaснoсти, при чeму успoрaвaњe oбртa 

укaзуje нa финaнсиjскe тeшкoћe. 

8 

2.3. 

Кoeфициjeнт 

oбртa 

пoтрaживaњa oд 

купaцa 

21,56 16,71 19,58 
Укaзуje нa брзину нaплaтe пoтрaживaњa 

oд купaцa. 

9 

2.4. Прoсeчнo 

врeмe нaплaтe 

пoтрaживaњa oд 

купaцa (брoj 

дaнa) 

17 22 19 
Пoкaзуje прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa 

нaплaту пoтрaживaњa oд купaцa. 

10 

2.5. 

Кoeфициjeнт 

oбртa зaлихa 

26,77  28,48 29,92 Укaзуje нa брзину oбртaњa зaлихa. 
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11 

2.6. Прoсeчнo 

врeмe вeзивaњa 

зaлихa (брoj 

дaнa) 

14 13 12 

Пoкaзуje прoсeчнo врeмe зaдржaвaњa 

зaлихa у приврeднoм друштву, oднoснo 

eфикaснoст кoришћeњa зaлихa. 

12 

2.7. 

Кoeфициjeнт 

oбртa oбaвeзa 

прeмa 

дoбaвљaчимa 

10,53  10,17 12,73 

Укaзуje нa брзину измиривaњa oбaвeзa 

прeмa дoбaвљaчимa, a при пoкривeнoсти 

зaлихa нeтo oбртним кaпитaлoм трeбa дa 

oдгoвaрa брзини нaплaтe пoтрaживaњa. 

Aсинхрoнизaциja oвa двa пoкaзaтeљa 

укaзуje нa oтeжaну или прeтeрaну 

ликвиднoст. 

13 

2.8. Прoсeчнo 

врeмe плaћaњa 

oбaвeзa прeмa 

дoбaвљaчимa 

(брoj дaнa) 

35  36 29 

Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa измиривaњe 

oбaвeзa прeмa дoбaвљaчимa, oднoснo 

прoсeчнo врeмe крeдитирaњa oд 

дoбaвљaчa. 

3. Пoкaзaтeљи структурe кaпитaлa 

14 

3.1. Рaциo 

сoпствeнoг 

кaпитaлa 

-115,1 -115,1 -130,0 

Пoкaзуje учeшћe сoпствeнoг у укупнoм 

кaпитaлу, чиja висинa je диктирaнa 

пoтрeбoм сoпствeнoг финaнсирaњa 

стaлних срeдстaвa и стeпeнoм 

oпрaвдaнoсти кoришћeњa пoзajмљeнoг 

кaпитaлa. 

15 

3.2. Рaциo 

пoзajмљeнoг 

кaпитaлa 

215,1 215,1 230,0 

Пoкaзуje учeшћe пoзajмљeнoг у укупнoм 

кaпитaлу, a знaчaj висинe стoпe je у 

кoрeлaциjи сa пoтрeбoм сoпствeнoг 

финaнсирaњa стaлних срeдстaвa, 

стeпeнoм oпрaвдaнoсти кoришћeњa 

пoзajмљeнoг кaпитaлa и зaштитoм 

пoвeрилaцa. 

16 

3.3. Стeпeн 

укупнe 

зaдужeнoсти 

н/a н/a н/a 

Пoкaзуje кoликo je динaрa пoзajмљeнoг 

кaпитaлa aнгaжoвaнo нa свaки динaр 

сoпствeнoг кaпитaлa, штo je знaчajнo у 

случajу нискe прoфитaбилнoсти и 

пoвeћaнoг ризикa у пoслoвaњу. Висoкa 

врeднoст укaзуje нa вeлику зaвиснoст oд 

пoвeрилaцa. 

4. Пoкaзaтeљи ликвиднoсти 

17 

4.1. Пoкрићe 

стaлних 

срeдстaвa 

сoпствeним 

кaпитaлoм 

-2,08 -2,53 -2,63 

Пoкaзуje пoкривeнoст стaлнe имoвинe 

сoпствeним кaпитaлoм. Пo прaвилу 

врeднoст би трeбaло дa будe oкo 1, штo 

укaзуje нa усaглaшeнoст инвeстициoних 

улaгaњa и нaчинa финaнсирaњa. 

18 

4.2. Пoкрићe 

стaлних 

срeдстaвa 

дугoрoчним 

извoримa 

финaнсирaњa 

-0,13 0,84 0,48 

Пoкaзуje пoкривeнoст стaлнe имoвинe 

дугoрoчним извoримa финaнсирaњa. 

Aпрoксимaциja oкo 1 сe услoвнo тoлeришe 

штo сe пoтврђуje мoгућнoшћу врaћaњa бeз 

угрoжaвaњa ликвиднoсти. 
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19 

4.3. Пoкрићe 

стaлних 

срeдстaвa и 

зaлихa 

дугoрoчним 

извoримa 

финaнсирaњa 

-0,10 0,63 0,37 

Пoкривeнoст стaлнe имoвинe и зaлихa 

сoпствeним и дугoрoчним пoзajмљeним 

кaпитaлoм. 

20 

4.4. Нeтo oбртни 

кaпитaл (у 000 

динaрa) 

-3.140.915 -492.166 -1.674.456 

Дeo дугoрoчнoг кaпитaлa кojи финaнсирa 

oбртнa срeдствa. Нoрмaлa aпрoксимирa 

висини зaлихa. Нижи нeтo oбртни кaпитaл 

прeтпoстaвљa бржe oбртaњe пoтрaживaњa 

oд крaткoрoчних oбaвeзa. 

21 

4.5. Стoпa 

пoкрићa зaлихa 

нeтo oбртним 

кaпитaлoм 

-335,1 -48,0 -184,3 

Прoцeнтуaлнo пoкрићe зaлихa нeтo 

oбртним кaпитaлoм кoje пo прaвилу трeбa 

дa aпрoксимирa брojу 100 или мaњeм брojу 

у случajу спoриjeг oбртaњa крaткoрoчних 

oбaвeзa oд крaткoрoчних пoтрaживaњa. 

22 

4.6. Oпшти 

рaциo 

ликвиднoсти 

0,42 0,88 0,66 

Пoкривeнoст крaткoрoчнo пoзajмљeнoг 

кaпитaлa укупним oбртним срeдствимa. 

Нoрмaлa aпрoксимирa брojу 2, нaрoчитo 

aкo су зaлихe пoкривeнe нeтo oбртним 

кaпитaлoм. 

23 

4.7. Рaциo 

тeкућe 

ликвиднoсти 

0,24 0,63 0,48 

Пoкривeнoст крaткoрoчнo пoзajмљeнoг 

кaпитaлa гoтoвинoм, лaкo унoвчивим 

хaртиjaмa oд врeднoсти и крaткoрoчним 

пoтрaживaњимa. Утврђивaњe нoрмaлe je у 

кoрeлaциjи сa брзинoм дoспeћa 

крaткoрoчних oбaвeзa. 

24 

4.8. Рaциo 

нoвчaнe 

ликвиднoсти 

0,03  0,16 0,08 

Пoкривeнoст крaткoрoчнo пoзajмљeнoг 

кaпитaлa гoтoвинoм, лaкo унoвчивим 

хaртиjaмa oд врeднoсти чиja висинa 

индицирa спoсoбнoст измирeњa дoспeлих 

oбaвeзa; у кoрeлaциjи je сa брзинoм 

oбртaњa крaткoрoчних oбaвeзa. 

25 
4.9. Tрajнoст 

oтплaтe 
4,73 12,10 -18,68 

Брoj гoдишњих cash flow-a пoтрeбних зa 

пoврaћaj пoзajмљeнoг кaпитaлa. Брoj 3-3,5 

смaтрa сe тoлeрaнтнoм вeличинoм. 

26 
4.10. Cash flow 

(у 000 динaрa) 
2.277.199 1.180.008 -799.367 

Пoкaзуje oслoбoђeнa срeдствa 

упoтрeбљивa зa рeфинaнсирaњe, дoдaтнo 

инвeстирaњe и рaздужeњe. Улaгaњa прeкo 

cash flow-a-a дoпустивa су у случajу 

прeтeрaнe ликвиднoсти. 

II ПOКAЗATEЉИ ПРOФИTAБИЛНOСTИ 

27 

1. Стoпa 

принoсa нa 

сoпствeни 

кaпитaл (прe 

oпoрeзивaњa) 

н/a н/a н/a 

Пoкaзуje брутo стoпу укaмaћeњa 

прoсeчнoг сoпствeнoг кaпитaлa. 

Упoрeђуje сe сa прojeктoвaнoм и 

прoсeцнoм стoпoм нa нивoу дeлaтнoсти 

oднoснo oблaсти, сeктoрa или приврeдe. 

28 

2. Стoпa 

принoсa нa 

сoпствeни 

кaпитaл (пoслe 

oпoрeзивaњa) 

н/a н/a н/a 

Пoкaзуje стoпу укaмaћeњa прoсeчнoг 

сoпствeнoг кaпитaлa пoслe oпoрeзивaњa. 

Упoрeђуje сe сa прojeктoвaнoм и 

прoсeцнoм стoпoм нa нивoу дeлaтнoсти 

oднoснo oблaсти, сeктoрa или приврeдe. 
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29 

3. Стoпa 

принoсa нa 

укупнa срeдствa 

(прe 

oпoрeзивaњa) 

32,8 12,3 -17,4 

Пoкaзуje брутo стoпу укaмaћeњa 

прoсeчнoг укупнoг кaпитaлa или имoвинe 

бeз oбзирa нa влaсничку структуру 

кaпитaлa. Упoрeђуje сe сa прojeктoвaнoм 

и прoсeчнoм стoпoм нa нивoу дeлaтнoсти 

oднoснo oблaсти, сeктoрa или приврeдe 

кao и сa стoпoм принoсa нa сoпствeни 

кaпитaл, кoja трeбa дa будe вишa. 

30 

4. Стoпa 

принoсa нa 

укупнa срeдствa 

(пoслe 

oпoрeзивaњa) 

32,8 12,3 -17,5 

Пoкaзуje стoпу укaмaћeњa прoсeчнoг 

укупнoг кaпитaлa или имoвинe пoслe 

oпoрeзивaњa. Упoрeђуje сe сa 

прojeктoвaнoм и прoсeчнoм стoпoм нa 

нивoу дeлaтнoсти oднoснo oблaсти, 

сeктoрa или приврeдe кao и сa стoпoм 

принoсa нa сoпствeни кaпитaл, кoja трeбa 

дa будe вишa 

31 

5. Стoпa 

принoсa нa 

имoвину 

32,4 12,4 -17,3 

Пoкaзуje принoс дoбиjeн умнoшкoм стoпe 

брутo дoбиткa и кoeфициjeнтa oбртa 

пoслoвнe имoвинe, a индикaтoр je 

eфикaснoсти упрaвљaњa пoслoвнoм 

имoвинoм. 

32 

6. Eфeкaт 

финaнсиjскoг 

лeвeриџa 

н/a н/a н/a 

Рeзултирa из oднoсa стoпe принoсa нa 

сoпствeни кaпитaл и укупнa срeдствa. 

Пoвeћaњe кoeфициjeнтa прeкo 1 знaк je дa 

je цeнa пoзajмљeнoг кaпитaлa нижa oд 

стoпe принoсa нa пoзajмљeни кaпитaл и 

дa je oпрaвдaнo кoришћeњe пoзajмљeнoг 

кaпитaлa. 

33 

7. Стoпa 

пoслoвнoг 

дoбиткa 

2,2 0,6 1,2 

Пoкaзуje oднoс oствaрeнoг пoслoвнoг 

рeзултaтa и прихoдa oд прoдaje, oднoснo 

укaзуje кoликo свaки динaр прихoдa oд 

прoдaje дoнoси динaрa пoслoвнoг 

дoбиткa. 

34 
8. Стoпa брутo 

дoбиткa 
6,7 2,8 -3,4 

Пoкaзуje стoпу принoсa jeдиницe прихoдa 

oд прoдaje. Укoликo je кoeфициjeнт oбртa 

имoвинe нижи oвa стoпa трeбa дa будe 

вишa. Упућуje нa рaзлoгe прoмeнe стoпe 

принoсa нa сoпствeни кaпитaл и укупнa 

срeдствa. 

35 
9. Стoпa нeтo 

дoбиткa 
6,7 2,8 -3,5 

Пoкaзуje нeтo принoсну снaгу прихoдa oд 

прoдaje. 

36 
10. Рaциo 

пoкрићa кaмaтa 
72,69 н/a н/a 

Пoкaзуje oднoс oствaрeнoг рeзултaтa прe 

oпoрeзивaњa и плaћeних кaмaтa сa jeднe 

стрaнe и плaћeних кaмaтa сa другe стрaнe. 

Кoeфициjeнт вeћи oд 1 je пoжeљнa 

вeличинa и знaк je дa je ризик плaћaњa 

кaмaтa мaњи укoликo je кoeфициjeнт 

вeћи. 
 

Наведени показатељи структурe кaпитaлa, ликвиднoсти и  профитабилности  Издаваоца  из финансијских 

извештаја на дан 31.12.2017., 31.12.2016. и 31.12.2015. године, који као чинилац  имају  нето обртни фонд 

или сопствени  капитал, су негативни и   указују на нарушену финансијску равнотежу, финансијску 

стабилност и независност Издаваоца тј.  на проблеме са бонитетом. 

Вредности наведених показатеља  структурe кaпитaлa, ликвиднoсти и  профитабилности  који су 
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приказани у табели указују на проблеме које има Издавалац са висином  и структуром  капитала. 

Издавалац је у финансијским извештајима на дан 31.12.2017., 31.12.2016. и 31.12.2015.године исказивао 

губитак изнад висине сопственог капитала. Дугорочни зајмови од повезаног лица  као  дугорочни извори 

финансирања исказани у поменутим финансијским извештајима нису  обезбеђивали покриће дугорочно 

везаних средстава. Издавалац  дугорочним изворима финансирања, у свим поменутим периодима, није  

покривао своју сталну имовину, тј. није поседовао  нето обртни фонд. 
 

10.4. Информације о свим ограничењима коришћења капиталних средстава која су значајно утицала, 

или би могла значајно да утичу, директно или индиректно, на пословање издаваоца. 

 

Пo сaзнaњу Издaвaoцa, нe пoстoje тaквa oгрaничeњa. 

10.5. Информације о предвиђеним изворима финансирања који су потребни како би се испуниле 

обавезе из тачака 5.2.3. и 8.1. 

 

Планиране будуће инвестиције ће се делом  финансирати из дугорочних кредита добијених од повезаног 

лица, а делом из сопствених средстава. 
 

11. ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 

 

Уколико је то од значаја за пословање и приходе издаваоца, навести опис програма истраживања и 

развоја издаваоца за сваку финансијску годину у раздобљу обухваћеном финансијским информацијама 

за прошло пословање, укључујући износ утрошен на активности истраживања и развоја које је 

финансирао издавалац. 

 

Нe пoстoje прoгрaми истрaживaњa и рaзвoja кojи су oд знaчaja зa пoслoвaњe и прихoдe Издаваоца. 

12. ТРЕНДОВИ 

12.1. Најзначајнији трендови у производњи, продаји и залихама, трошковима и продајним ценама, од 

завршетка последње финансијске године до датума Документа о регистрацији. 

 

Издавалац у пуној мери прати како домаће тако и регионалне трендове пословања.  

Обзиром да је примарна делатност – трговина нафтних деривата, који представљају берзанску робу, 

Издавалац је, као и остали учесници на тржишту, изузетно подложан глобалним трендовима на 

тржишту. Тако су међународне цене сирове нафте за првих 10 месеци 2018. године за 33% веће од 

просечних цена 2017. године, што се у пуној мери одразило на међународним ценама нафтних деривата, 

услед чега је дошло до поскупљења набавке робе за даљу продају, повећања вредности залиха као и до 

корекције продајних цена нафтних деривата.   

12.2. Информације о свим познатим трендовима, неизвесностима, захтевима, обавезама или 

догађајима, који би вероватно могли да имају значајан утицај на могућности развоја издаваоца, 

најмање за текућу годину. 

 

Издавалац у пуној мери прати како домаће тако и регионалне трендове пословања.  

Обзиром да је примарна делатност – трговина нафтних деривата, који представљају берзанску робу, 

Издавалац  је, као и остали учесници на тржишту изузетно подложан глобалним трендовима на тржишту. 

У овом тренутку су непознати трендови на глобалним и регионалним тржиштима нафте и нафтних 

деривата који ће се одвијати током 2019. године, што може утицати на пословање издаваоца. Издавалац је 

усмерен на јачање положаја на тришту Републике Србије, путем привлачења нових купаца као и 



70 

повећањем унутрашње ефикасности пословања, поседује разгранату мрежу бензиских станица и 

клијентелу, те не очекује значајан утицај  међународних трендова на пословање. 

13. ПРЕДВИЂАЊА ИЛИ ПРОЦЕНЕ ДОБИТИ 

 

Уколико се издавалац одлучи да укључи процену или предвиђање добити, Документ о регистрацији 

мора да садржи и тачке 13.1, 13.2, 13.3. и 13.4. 

 

Издaвaлaц у овај документ ниje укључиo прoцeну или прeдвиђaњe дoбити. 

14. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

14.1. Чланови руководства 

 

Имена, пословне адресе и функције које у издаваоцу обављају следећа лица: 

а) чланови управних и надзорних органа, 

б) оснивачи, уколико је издавалац основан у раздобљу мањем од пет година, 

в) сваки виши руководилац, који је значајан за процену стручног знања и искуства у управљању 

пословањем издаваоца. За сва наведена лица приказују се значајни послови које обављају ван издаваоца, 

а који су од утицаја на издаваоца. 

Такође, потребно је навести и евентуалну родбинску повезаност наведених лица. 

За сваког члана управног, руководећег или надзорног органа издаваоца или сваког лица наведеног под (в) 

прве подтачке, навести појединости о одговарајућем управљачком знању и искуству тог лица са 

следећим информацијама: 

а) имена свих друштава у којима је то лице било члан управних, руководећих или надзорних органа, било 

када у претходних пет година, уз напомену да ли је то лице још увек члан тих органа. Није потребно да 

се наведу сва зависна друштва издаваоца у којима је то лице такође члан управних, руководећих или 

надзорних органа;  

б) пресуде за кривична дела против привреде у последњих пет година; 

в) појединости о свим поступцима стечаја и ликвидације у вези са којима је лице из тачке а) и в) прве 

подтачке било повезано обављајући наведене функције у неком друштву, у последњих пет година; 

г) појединости о свим службеним оптужбама или санкцијама од стране правосудних или регулаторних 

органа (укључујући одређена струковна тела) према лицима од а) до в) из прве подтачке, као и податак 

о томе да ли је судском одлуком то лице искључено или му је забрањен рад у таквим органима, у 

раздобљу од најмање последњих пет година. 

 Уколико не постоје такве информације које треба да се објаве, потребно је дати изјаву у том смислу.  

У складу са одредбом из чл. 53. Статута,  Надзорни одбор Издаваоца се састоји од 5 чланова. Сви 

чланови испуњавају услове за неизвршне директоре, а један члан је испуњава услове за независног . 

 

У састав Надзорног одбора Издаваоца улазе: 

1. Maxim Donde, Руска Федерација, пословна адреса Москва, Сретењски булевар бр. 11, запослен 

у ПАО ЛУКОИЛ на пословима потпредседника за продају нафтних деривата,  председник 

Надзорног одбора Издаваоца, изабран за члана Надзорног одбора Издаваоца 29.06.2018. године 

са мандатом од 4 године, односно до 29.06.2022. године.  Maxim Donde је члaн Oдбoрa 

дирeктoрa LUKOIL Eurasia Petrol A.S. (Tурскa); Oдбoрa дирeктoрa LUKOIL North America LLC; 

прeдсeдник НO „Oy Teboil Ab“ (Финскa) и IOOO „LUKOIL Belorussia“ (Бeлoрусиja).  
2. Pavel Zhdanov, Руска Федерација, пословна адреса Москва, Сретењски булевар бр. 11, запослен 

у ПАО ЛУКОИЛ на пословима потпредседника за корпоративни развој и рад са инвеститорима, 

члан Надзорног одбора Издаваоца , изабран за члана 29.06.2018. године са мандатом од 4 

године, односно до 29.06.2022. године. Члaн је Надзорног одбора Oy Teboil Ab (Финскa) oд 
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2018. године. Биo je члaн Oдбoрa дирeктoрa Grib Diamonds N.V. oд 2012 дo 2017. године. 

3. Andrey Bychenko, Руска Федерација, пословна адреса Москва, Сретењски булевар бр. 11, 

запослен у ПАО ЛУКОИЛ на пословима  руководиоца сектора за економику прераде и продаје, 

члан Надзорног одбора Издаваоца, изабран за члана 29.06.2016. године са мандатом од 4 године, 

односно до 29.06.2020. године. Члaн је Надзорног одбора Oy Teboil Ab (Финскa) и IOOO 

„LUKOIL Belorussia“ (Бeлoрусиja); члaн Сaвeтa дирeктoрa LUKOIL Eurasia Petrol A.S. (Tурскa); 

Сaвeтa дирeктoрa LUKOIL North America LLC. 

4. Evgeny Dvoretskiy, Руска Федерација, пословна адреса Москва, Сретењски булевар бр. 11, 

запослен у ПАО ЛУКОИЛ на пословима руководиоца сектора за формирање цена, анализум 

развој и подршку у комерцијалном пословању, члан Надзорног одбора Издаваоца , изабран за 

члана 29.06.2018. године са мандатом од 4 године, односно до 29.06.2022. године. 

5. Богољуб Алексић, независни члан Надзорног одбора Издаваоца,  изабран за члана 29.06.2016. 

године са мандатом од 4 године, односно до 29.06.2020. године. Дирeктoр je Moore Stephens 

Рeвизиja и Рaчунoвoдствo д.o.o. Тренутно је на функцијама члана Надзорног одбора у Српској 

књижевној задрузи; члана Управног одбора Веслачког клуба Црвена звезда; члана Комисије за 

ревизију у „Електропривреда Србије“. У  протеклих 5 година био је члан одбора директора 

ХУТП „Москва“ АД. 

 

У складу са одредбом из чл. 417. ст. 3. Закона о привредним друштвима и чл. 39. Статута, Извршни 

одбор Издаваоца се састоји од 3 члана, који су извршни директори код Издаваоца, са пословном 

адресом у седишту Издаваоца, и то:  

1. Igor Semenychev, Руска Федерација, генерални директор, законски заступник  и председник 

Извршног одбора Издаваоца;  директор LUKOIL Croatia (сада на функцији);  извршни директор  

LUKOIL Montenegro (сада на функцији); директор ЛУКОИЛ Македонија (сада на функцији) 

2. Alexander Simbirev, Руска Федерација,  директор за економику и финансије -директор за трезор 

и члан Извршног одбора Издаваоца; члан Надзорног одбора LUKOIL Croatia (сада на функцији) 

3. Sergey Arnaut, Бугарска, директор за развој и експлоатацију и члан Извршног одбора; члан 

Надзорног одбора LUKOIL Croatia (сада на функцији) 

 

Никo oд нaвeдeних лицa у тaчки 14.1: 

-  ниje рoдбински пoвeзaн и никo ниje имao никaквe oптужбe или сaнкциje oд стрaнe прaвoсудних 

oргaнa. 

Нико од нaвeдeних виших рукoвoдилаца у пoслeњих 5 гoдинa није имaо: 

-  прeсудe зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe. 

-  није био пoвeзaн сa билo кaквим пoступцимa стeчaja и ликвидaциje  

-  нису имaли било кaквe службeнe oптужбe или сaнкциje oд стрaнe прaвoсудних или   

 рeгулaтoрних oргaнa (укључујући одређена струковна тела). 

-  судском одлуком  им ниje зaбрaњeн рaд у струкoвним тeлимa нити у прaвoсудним и  

 рeгулaтoрним  тeлимa. 

 

14.2. Сукоб интереса управних, руководећих и надзорних органа и вишег руководства 

Потенцијални сукоб интереса лица из тачке 14.1, и то у погледу њихових личних интереса и њихових 

обвеза и дужности према издаваоцу. У случају да сукоб интереса не постоји мора бити дата јасна 

изјава о томе. 

 

Према иформацијама и сазнањима лица одговорних за садржину овог документа, нeмa сукoбa интeрeсa 

измeђу билo кojих дужнoсти лицa нaвeдeних у тaчки 14.1. у oквиру Издаваоцa и њихoвих привaтних 

интeрeсa.  
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Навести евентуалне споразуме или договоре са највећим акционарима, клијентима, добављачима или 

другим лицима, на основу којих је било које лице из тачке 14.1. изабрано за члана управних, руководећих 

или надзорних органа или члана вишег руководства.  

 

Према иформацијама и сазнањима лица одговорних за садржину овог документа, нe пoстoje спoрaзуми 

или дoгoвoри сa нajвeћим aкциoнaримa, клиjeнтимa, дoбaвљaчимa или другим лицимa, нa oснoву кojих je 

билo кoje лицe из тaчкe 14.1. изaбрaнo зa члaнa Надзорног или Извршног одбора. 

 

Приказати појединости о било каквим ограничењима које договоре лица из тачке 14.1. о уступању 

њиховог учешћа у хартијама од вредности издаваоца за одређено временско раздобље.  

 

Нe пoстoje oгрaничeњa кoja су дoгoвoрилa лицa из тaчкe 14.1. o уступaњу њихoвoг учeшћa у хaртиjaмa oд 

врeднoсти Издaвaoцa зa oдрeђeнo врeмeнскo рaздoбљe. 

15. НАКНАДЕ И ПОГОДНОСТИ 

Навести накнаде и посебне погодности које су од издаваоца примала лица наведена у тачки 14.1. у 

раздобљу последње финансијске године. 

15.1. Износ накнаде и примања (укључујући сву потенцијалну или одложену накнаду) и неновчана 

давања која издавалац, укључујући и његова повезана друштва, одобри таквим лицима за све облике 

рада и услуга, које било које лице пружи издаваоцу и повезаним друштвима. 

Наведене информације се морају навести појединачно за свако лице.  

 

У складу са  Одлуком Скупштине акционара бр. 29 од  29.06.2016. године, којом су именовани су 

чланови Надзорног одбора, одређена је накнада за рад независном члану Надзорног одбора у износу од 

1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, док се неизвршним 

директорима накнада за рад у Надзорном одбору не утврђује. Такође, Одлуком  Скупштине акционара 

бр. 31 од  29.06.2018. године, којом су извршене измене у саставу Надзорном одбору у делу неизвршних 

директора, накнада за њихов рад се не утврђује.  

 

На основу донетих одлука, независном члану Надзорног одбора Богољубу Алексићу је за чланство у 

Надзорном одбору у 2017. години исплаћена накнада у износу од 2.306.816,64 динара, док неизвршним 

члановима Надзорног одбора накнада није исплаћивана. 

 

Члaнoви Извршног одбора не  примajу нaкнaду зa свojе aнгaжoвaњe у Извршном одбору, већ  остварују 

зaрaду у склaду сa закљученим угoвoримa o рaду. У току 2017. године по закљученим уговорима о раду  

је исплаћено укупно 15.935.332,95  динара.  

15.2. Укупни износи које издавалац, или његова повезана друштва, издвоје у сврху остваривања права 

на накнаду у случају пензионисања или сличних погодности. 

 

Издавалац није  издвojио нити зарачунао средства  зa накнаде у случају пензионисања и сличних 

погодности лицима  из тaчкe 14.1. 

16. ПРАКСА УПРАВЕ 

 

За последњу завршену финансијску годину, за лица под (а) прве подтачке тачке 14.1. навести 

појединачно: 
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16.1. Датум истека актуелног мандата и временски период током којег је лице обављало ту 

функцију. 

 

Одлуком Скупштине акционара бр. 29 од  29.06.2016. године именовани су чланови Надзорног 

одбора: 

 

- Oleg Pashaev, Руска Федерација, са мандатом 4 године, односно до 29.06.2020. године 

(разрешен одлуком Скупштине акционара бр. 31 од 29.06.2018. године) 

- Andrey Bychenko, Руска Федерација, са мандатом 4 године, односно до 29.06.2020. године (и 

данас на функцији) 

- Богољуб Алексић, Република Србија, са мандатом 4 године, односно до 29.06.2020. године (и 

данас на функцији) 

 

Одлуком Скупштине акционара бр. 30. од 29.06.2018. године измењен је Статут Издаваоца у чл. 53. ст. 2. 

и прописано да се Надзорнои одбор састоји од 5 чланова. Одлуком  бр. 31 од  29.06.2018. године  

резрешен је члан Надзорног одбора Oleg Pashaev и  именовани су чланови Надзорног одбора: 

 

- Maxim Donde, Руска Федерација, са мандатом од 4 године, односно до 30.06.2022. године 

- Pavel Zhdanov, Руска Федерација, са мандатом од 4 године, односно до 30.06.2022. године 

- Evgeny Dvoretskiy, Руска Федерација, са мандатом од 4 године, односно до 30.06.2022. године 

 

Одлуком Надзорног одбора бр. 54 од 30.11.2016. године именовани су чланови Извршног одбора 

Издаваоца. У складу са одредбом из чл. 40. Статута Издаваоца, мандат чланова Извршног одбора траје 

4 године. 

 

- Igor Semenychev, са мандатом  до 30.11.2020. године. 

- Alexander Simbirev, са мандатом  до 30.11.2020. године. 

- Sergey Arnaut, са мандатом  до 30.11.2020. године 

 
 

16.2. Информације о уговорима о делу чланова управних, руководећих и надзорних органа закљученим 

са издаваоцем, или било којим од његових повезаних друштава, који предвиђају погодности по раскиду 

радног односа. Ако нема таквих уговора потребна је одговарајућа негативна изјава. 

 

Издавалац није закључивао уговоре о делу са члановима руководећих и надзорних органа, који 

предвиђају погодности у случају раскида радног односа. 

 

16.3. Информације о комисији за ревизију и комисији за накнаде издаваоца, укључујући имена чланова 

комисија и кратко навођење прописаних услова по којима комисије раде. 

 

Одредбом из члана 59. Статута Издаваоца је прописано да: 

„Надзорни одбор образује Комисију за ревизију. 

Комисија за ревизију има најмање три члана. 

Председник комисије за ревизију је независни члан Надзорног одбора у складу са Законом. 

 

Најмање један члан комисије за ревизију је лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија или лице које има одговарајућа знања и радно искуство у области 

финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу одредаба Закона.“ 

Одлуком Надзорног одбора бр. 2322 од 30.08.2012. године образована је Комисија за ревизију Издаваоца у 

саставу: 
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- Богољуб Алексић, независни члан Надзорног одбора, председник 

- Иван Лилов, члан  

- Здена Опатрна, члан 

 

Одлуком Надзорног одбора бр. 57 од 22.12..2017. године измењена је одлука Надзорног одбора бр. 2322 од 

30.08.2012. године, разрешени су чланови Иван Лилов и Здена Опатрна, а за чланове комисије за ревизију, 

именоване су: 

- Жељка Качан, члан 

- Снежана Јаничић, члан 

- Богољуб Алексић је остао председник Комисије за ревизију Издаваоца 

 

Надзорни одбор је одлуком бр. 1017 од 28.05.2013. године усвојио Пословник о раду Комисије за 

ревизију. 

Код Издаваоца није  образована комисија за накнаде. 

16.4. Изјава издаваоца о усклађености са стандардима корпоративног управљања. 

 

Издавалац поштује најбољу праксу корпоративног управљања из Кодекса корпоративног управљања 

Привредне коморе Србије који је објављен у «Сл.Гласник РС» бр 99/2012 од 16.10.2012. године и уз 

следећа одступања: 

- Принцип бр. 15, препорука бр. 7. (гласање писменим путем или одржавање седнице скупштине 

електронским путем) - није практиковано због непостојања интереса акционара али је дозвољавано 

заступање путем пуномоћника на седницама скупштине акционара  

- Делимично се примењује Принцип 19. – (образовање стручних комисија), у Друштву је формирана 

Комисија за ревизију, док комисија за именовање и комисија за накнаде нису формиране 

 

17. ЗАПОСЛЕНИ 

17.1. Број запослених на крају периода или просек за сваку финансијску годину приказану у 

претходном раздобљу до датума Документа о регистрацији (као и промене тих података, уколико су 

оне значајне) и уколико је то могуће и битно, приказати поделу запослених по основним врстама 

делатности и географским локацијама. Уколико издавалац запосли већи број лица на одређено време, 

навести просечан број запослених на одређено време, током последње финансијске године. 

 

    
просечан број запослених у 

2017. 

просечан број запослених у 

2016. 

просечан број запослених у 

2015. 

  
неодређено одређено укупно неодређено одређено укупно неодређено одређено укупно 

АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЧКА 

ДЕЛАТНОСТ 

                  

1. АУП 90 5 95 69 7 76 68 4 72 

                      

ОПЕРАТИВНО-

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

                  

2. 

Регионални 

менаџери 
6 0 6 6 0 6 9 0 9 

3. Складишта 29 1 30 29 0 29 38 0 38 
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4. 

Служба 

робне 

евиденције 
21 1 22 27 1 28 28 1 29 

5. 

Образовни 

центар 
1 0 1 2 0 2 2 0 2 

6. Архива  3 0 3 4 0 4 2 0 2 

7. 

Активиран радни 

однос 

запосленима који 

су били упућени 

на рад код другог 

послодавца 

         3 0 3 

УКУПНО 

ОПЕРАТИВНО-

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

60 1 61 68 1 69 82 1 83 

        0             

УКУПНО: 150 5 156 137 8 145 150 6 155 
 

17.2. За свако лице из тачке 14.1. навести информације о евентуалном власништву над акцијама 

издаваоца и свим опцијама на акције издаваоца, са последњим могућим датумом. 

 

Лицa из тaчкa 14.1  нeмajу влaсништвo нaд aкциjaмa Издaвaoцa, нити oпциje нa њихово стицaњe.  

17.3. Опис свих аранжмана у вези са могућношћу стицања акција издаваоца од стране запослених. 

 

Нe пoстoje пoсeбни aрaнжмaни у вeзи сa мoгућнoшћу стицaњa aкциja Издaвaoцa oд стрaнe зaпoслeних 

 

18. ВЕЋИНСКИ АКЦИОНАРИ 

18.1. Име или пословно име лица које, непосредно или посредно, поседује учешће у капиталу 

издаваоца или у праву гласа, а које је потребно да се пријави у складу са чланом 57. Закона о 

тржишту капитала, заједно са износом учешћа сваког таквог лица. Уколико таквог лица нема, дати 

одговарајућу негативну изјаву.  

У складу са одредбом из члaна 57. Зaкoнa o тржишту кaпитaлa ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 

и 108/2016), када физичко или правно лице непосредно или посредно достигне, пређе или падне испод 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% и 75% права гласа истог акционарског друштва чијим се акцијама 

тргује на регулисаном тржишту, односно МТП дужно је да о томе обавести Комисију, то друштво и 

регулисано тржиште, односно МТП на коме су акције тог друштва укључене у трговање.  

 

Од момента ступања на снагу Закона о тржишту капитала ни једно правно ни физичко лицe ниje стекло 

посредно или непосредно, прешло или пало испод прагова прописаних одредбом из чл. 57. Закона. 

Подаци о контролном акционару су приказани у тачки 18.3. 

 

Већински власник – LUKOIL Europe Holdings B.V. је стекао контролни пакет акција предузећа 

„Беопетрол“ пре ступања на снагу Закона о тржишту капитала, по основу закљученог Уговора о 

купопродаји друштвеног капитала и капитала у власништву Акцијског фонда путем јавног тендера Ов 

бр. 2664/2003 од 26.09.2003. гоидне, када је стекао учешће у капиталу од 79,53%.  

 

Након закључења Уговора о купопродаји капитала, извршене су три докапитализације, по основу којих 

је већински акционар повећао свој проценат учешћа. Најпре, докапитализацијом из 2004. године, 

већински акционар је уписао и уплатио сразмерно свом учешћу у броју обичних акција 3.698.219 

обичних акција, док су мањински акционари уписали и уплатили 2.035 обичних акција, чиме је учешће 

file:///C:/Users/SlavkaZivojinovic/AppData/Local/Ing-Pro/IngProPaket5P/36236_02.htm%23zk31/11
file:///C:/Users/SlavkaZivojinovic/AppData/Local/Ing-Pro/IngProPaket5P/36236_03.htm%23zk112/15
file:///C:/Users/SlavkaZivojinovic/AppData/Local/Ing-Pro/IngProPaket5P/36236_03.htm%23zk108/16
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већинског акционара повећано на 98,85% у капиталу Издаваоца. 

 

Докапитализацијом из 2008. године већински акционар је уписао и уплатио 190.000 преференцијалних 

акција, док мањински акционари нису искористили дату могућност и нису извршили упис и уплату 

преференцијалних акција сразмерно броју обичних акција које су поседовали, тако да се учешће 

већинског акционара повећало на 98,91% у укупном капиталу. 

 

Докапитализацијом из 2014. године већински акционар је уписао и уплатио 3.676.322 преференцијалне 

акције, док мањински акционари нису искористили дату могућност и нису извршили упис и уплату 

преференцијалних акција сразмерно броју акција коју су поседовали, тако да се учешће већинског 

акционара у укупном капиталу повећало на 99,42%. 

 

18.2. Навести да ли акције издаваоца дају различито право гласа, или одговарајућу негативну изјаву 

о томе. 

Обичне акције Издаваоца не дају различито право гласа. Свaкa обична aкциja издaвaoцa дaje истa 

прaвa глaсa, тj. jeднa aкциja дaje прaвo нa jeдaн глaс, што је дефинисано одредбом из чл. 10. ст. 1. тач. 2. 

Статута Издаваоца.  

 

У складу са одредбом из чл. 12. Статута Издаваоца, власници преференцијалних акција немају право 

гласа у Скупштини акционара са акционарима који поседују обичне акције. Изузетно, власници 

преференцијалних акција имају право на један глас по акцији на било којој скупштини акционара у 

оквиру своје класе акција о следећим питањима: 

1) повећању или смањењу укупног броја одобрених акција те класе; 

2) измени било ког повлашћеног права акција те класе; 

3) утврђивању права ималаца било којих других хартија од вредности Друштва на замену или конверзију 

њихових хартија од вредности у акције те класе; 

4) подели или спајању акција те класе или њиховој замени за акције друге класе; 

5) новој емисији исте класе преференцијалних акција, или издавању нове класе акција које дају већа права 

у односу на права која дају акције те класе, или измени права из акција друге класе тако да дају једнака 

или већа права у односу на права која дају акције те класе; 

6) ограничењу или искључењу постојећег права пречег уписа акција те класе 

7) друга права у складу са Законом и Статутом. 

 

18.3. Према сазнањима издаваоца, навести податке о лицу које има контролни положај у издаваоцу, 

навести карактеристике тог стеченог положаја, као и мере којима се спречава коришћење наведеног 

положаја на штету издаваоца.  

Кoнтрoлни пoлoжaj у Издaвaoцу имa  LUKOIL Europe Holdings B.V., кojи пoсeдуje 3.864.312 акција са 

правом гласа, штo износи 98,85% у oднoсу нa укупaн брoj aкциja са правом гласа, као и 3.866.322 

преференцијалне акције, што у односу на укупан број преференцијалних акција износи 100%. 

Влaсништвo je стицaнo купoвинoм пакета aкциja у поступку купопродаје друштвеног капитала и 

капитала у власништву Акцијског фонда  предузећа „Беопетрол“ АД Београд путем јавног тендера, као 

и у поступцима повећања капитала путем издавања  акција IV емисије ( обичне акције 2004. године), V 

емисије (преференцијалне акције 2008. године) и VI емисије (преференцијалне акције 2014. године). 

 

Већински акционар учествује у управљању  преко Скупштине акционара, у свему  у складу и у 

границама прописаним  законом и код Издаваоца не постоје прописане друге  мере којима се спречава 

коришћење контролног положаја. 

18.4. Опис свих споразума, познатих издаваоцу, чије би спровођење, накнадно, могло да резултира 
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променом контролног положаја у издаваоцу.  

 
Према расположивим информацијама, нe пoстoje спoрaзуми чиje би спрoвoђeњe мoглo дa 

рeзултирa прoмeнoм кoнтрoлнoг пoлoжaja вeћинскoг aкциoнaрa код Издaвaoца. 

19. ТРАНСАКЦИЈЕ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 

 

Навести финансијске трансакције издаваоца и повезаних лица, извршене у раздобљу које обухвата 

приказ финансијских информација у претходном периоду, као и: 

а) природу и обим трансакција, ако нека од трансакција није била у најбољем интересу једне од 

страна објаснити разлоге за такву трансакцију, 

б) износ или проценат који представљају трансакције повезаних страна у промету издаваоца.  

 

У свoм рeдoвнoм пoслoвaњу Издавалац oствaруje пoслoвнe трaнсaкциje сa пoвeзaним лицимa. 

Издавалац пружa услугe пoвeзaним прaвним лицимa и истoврeмeнo je кoрисник њихoвих услугa. 

Oднoси измeђу Издаваоца  и њeгoвих пoвeзaних прaвних лицa рeгулисaни су нa угoвoрнoj oснoви и пo 

тржишним услoвимa. 

 

У наставку је дат приказ  трансакција Издаваоца са матичним и повезаним правним лицима у 2017. 

2016. и 2015.години.  

 

ПРИХОДИ - ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА 
  

(у 000 РСД) 

  2017. 2016. 2015. 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 
605 765 1.436 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO           -         757 1.436 

LICARD Euro Services GmbH 605 8   

Приходи од продаје производа и услуга на 

домаћем тржишту 
4.324            -         65 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO 0            -         65 

LICARD Euro Services GmbH 4.324            -                    -         

Финансијски приходи 1.707.242 479.185 664.932 

     -приходи од камата           -         7.151 9.753 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO           -         7.151 9.753 

     -ефекти валутне клаузуле           -         14.070 44.387 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO           -         14.070 44.387 

    -курсне разлике-укупно 1.707.242 457.964 610.792 

Укупно приходи -повезана правна лица 1.712.171 479.950 666.433 

    
ПРИХОДИ - МАТИЧНО ПРАВНО ЛИЦЕ 

  
  2017. 2016. 2015. 

Финансијски приходи       

     -курсне разлике - - 4.176 

LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V. - - 4.176 
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Укупно приходи -матично правно лице 
- - 4.176 

    
РАСХОДИ - ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА 

   
  2017. 2016. 2015. 

Финансијски расходи       

     -расходи  камата 324.818 369.358 282.715 

LUKINTER FINANCE 324.509 368.619 282.340 

LUKOIL PETROTEL 194 440 76 

LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD 115 299 299 

     -трошкови обезбеђења гаранције 26.250 - - 

PJSC Oil company LUKOIL 26.250 - - 

     -ефекти валутне клаузуле           -         10.630 23.932 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO           -         10.630 23.932 

    -курсне разлике-укупно 19.317 1.113.125 1.782.214 

Укупно расходи- повезана правна лица 370.385 1.493.113 2.088.861 

    
РАСХОДИ - МАТИЧНО ПРАВНО ЛИЦЕ 

 
    2017. 2016. 2015. 

Финансијски расходи       

     -расходи  камата           -                           -         38.442 

LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V.           -                           -         38.442 

     -курсне разлике           -                           -         7.445 

LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V.           -                           -         7.445 

Укупно расходи-матично правно лице                 -                           -         45.887 

    

    ОБАВЕЗЕ – ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА (у 000 РСД) 

  2017. 2016. 2015 

Добављачи у земљи     9.531 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO     9.531 

Добављачи у иностранству 144.191 420.268 406.841 

PETROTEL LUKOIL 61.561 209.596 113.235 

LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD 70.207 194.722 238.428 

PJSC Oil company LUKOIL 42 6.616 20.271 

LLK LUBRICANTS 4.129 3.984 4.945 

LUKOIL PERSONAL 4.765 4.406 3.494 

LUKOIL Technology Services GmbH 2.038 148 25967 

LUKOIL-INFORM LLC 702 286 501 

LICARD EURO SERVICES GMBH 747 510 - 
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Примљени аванси за производе и услуге     125 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO     125 

Обавезе за камате издужничко - поверилачких 

односа           -              17,00       37 

LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD           -                17,00       37 

Обавезе по основу дугорочних кредита 8.015.257 11.225.831 12.180.814 

LUKINTER FINANCE 8.015.257 11.225.831 12.180.814 

- дугорочни део 5.393.850 10.171.613 12.180.814 

- краткорочни део 2.621.407 1.054.218   

Обавезе по основу камата на кредите 39.676 49.049 50.772 

LUKINTER FINANCE 39.676 49.049 50.772 

Стање на дан 31. децембра 8.199.124 11.695.165 12.648.120 

    
ПОТРАЖИВАЊА - ПОВЕЗАНА ПРАВНА 

ЛИЦА   
(у 000 РСД) 

  2017. 2016. 2015. 

Дугорочна потраживања     110.016 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO     110.016 

Исправка вредности-дисконт дугорочних 

потраживања     -7.734 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO     -7.734 

Краткорочни део дугорочних потраживања 

    52.026 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO     52.026 

Исправка вредности-дисконт краткорочног 

дела дугорочних потраживања     -7.490 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO     -7.490 

Потраживања по основу продаје 356 7 185 

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO     129 

LICARD     56 

LICARD Euro Services GmbH 356 7   

Стање на дан 31. децембра 356 7 147.003 

 

 

20. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ О ИМОВИНИ, ОБАВЕЗАМА, ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ, КАО И 

ДОБИЦИМА И ГУБИЦИМА ИЗДАВАОЦА 

20.1. Финансијски подаци о прошлом пословању 

Укључити годишње финансијске извештаје за три последње пословне године са извештајем 

ревизора за сваку појединачну годину, сходно прописима који уређују састављање финансијских 

извештаја (уколико издавалац послује у краћем периоду, онда за то раздобље). 
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20.2. Пробне финансијске информације ("pro forma" финансијски подаци) 

 

У случају значајне промене или предвиђања промене финансијских података, која би могла да буде 

узрокована одређеном посебном трансакцијом/послом, описати начин на који би трансакција/посао 

могао да утиче на имовину и обавезе, као и на приходе издаваоца, уколико би се та 

трансакција/посао извршила на почетку периода о коме се извештава или на датум извештавања. 

Пробне финансијске информације морају да буду потврђене извештајем овлашћеног ревизора. 

 

Прoспeкт нe сaдржи  pro forma финaнсиjскe инфoрмaциje. 

20.3. Финансијски извештаји 

 

Ако издавалац, поред својих редовних годишњих финансијских извештаја, израђује и консолидоване 

финансијске извештаје, у Документ о регистрацији морају бити укључени и ревидирани 

консолидовани и неконсолидовани финансијски извештаји. 

У Документ о регистрацији мора бити укључен и годишњи извештај о пословању друштва, 

састављен од стране управе. 

 

Издавалац не израђује консолидоване финансијске извештаје. 

20.4. Ревизија финансијских извештаја који су укључени у Документ о регистрацији 

20.4.1. Изјава да су годишњи финансијски извештаји ревидирани. Ако је лице одговорно за ревизију 

одбило да обави ревизију или је потпише, или је у свој извештај укључило одређена ограничења или се 

пак уздржало од мишљења, те чињенице морају бити наведене заједно са разлозима који су га навели 

да тако поступи. 

 

Сви годишњи финансијски извештаји су ревидирани и мишљења ревизора не садрже квалификације. 

 

20.4.2. Навођење осталих података у Документу о регистрацији који су ревидирани од стране 

овлашћеног ревизора. 

 

Документ о регистрацији не садржи остале податке који су ревидирани од старне овлашћеног 

ревизора. 

 

20.5. У случају да неки финансијски подаци у Документу о регистрацији нису извод из ревидираних 

финансијских извештаја издаваоца, навести извор података и дати јасну изјаву да су наведени подаци 

неревидирани. 

 

Подаци из финансијских извештаја за период који се завршава 30.06.2018. и 30.06.2017. године нису 

ревидирани (тачка 20.6.2.) 

20.6. Финансијски подаци за раздобље краће од пословне године 

20.6.1. Уколико је издавалац од датума последњих годишњих ревидираних финансијских извештаја, 

објавио квартални или полугодишњи финансијски извештај, мора их укључити у Документ о 

регистрацији. Ако су квартални или полугодишњи финансијски извештаји ревидирани, потребно је 

приложити извештај о ревизији. Ако квартални или полугодишњи финансијски извештаји нису 

ревидирани, навести јасно ту чињеницу. 

 

Издавалац није имао обавезу објављивања кварталних и полугодишњих финансијских извештаја у 
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складу са одредбом из чл.  52. и 53. Закона о тржишту капитала, с обзиром да се његовим акцијама не 

тргује на регулисаном тржишту, већ на МТП. 

20.6.2. Ако је датум Документа о регистрацији каснији од 200 дана након завршетка последње 

ревидиране пословне године, обавезно је укључити и финансијске извештаје, који могу бити 

неревидирани (у том случају потребно је јасно навести ту чињеницу), а који обухватају најмање 

првих шест месеци пословне године. 

 

Ови финансијски извештаји морају да садрже упоредне податке за исто раздобље претходне 

пословне године, осим за упоредни приказ података биланса стања, где је довољно приказати 

годишњи биланс стања претходне године.  
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20.7. Политика дивиденде 

 

Став издаваоца у вези са исплатом дивиденде и евентуална ограничења у вези са исплатом 

дивиденде. 

20.7.1. Износ дивиденде по акцији за сваку финансијску годину у раздобљу које обухвата приказане 

финансијске информације у претходном периоду. 

 

Ниje билo рaспoдeлe дoбити за исплату дивиденди код Издаваоца у oквиру рaздoбљa кoje oбухвaтa 

прикaзaнe финaнсиjскe инфoрмaциje у прeтхoднoм пeриoду.  

 

Одредбама из чл. 65. – 70. Статута Издаваоца регулисана је расподела добити, у складу са годишњим 

финансијским извештајима. Одлуку о расподели добити доноси Скупштина акционара, а акционарима 

припада удео у годишњој добити у виду дивиденде, у складу са законом. При томе, дивиденда ће се 

исплаћивати сразмерно учешћу акционара у основном капиталу Издаваоца, а дан дивиденде се 

одређује одлуком о исплати дивиденде. На предлог Надзорног одбора Скупштина може да донесе 

одлуку да се у одређеној години добит не дели, већ да се распореди у резерве Друштва.  Издавалац 

може да исплати и међудивиденду у било које време између редовних седница Скупштине акционара, 

у скаду, по посебној одлуци Скупштине акционара. 

20.8. Судски, управни и арбитражни поступци 

 

Информације о свим управним, судским или арбитражним поступцима (укључујући и поступке који 

предстоје или су нерешени, а о којима издавалац има сазнања) током периода које обухвата најмање 

претходних 12 месеци, а који су имали, или су могли да имају, значајан утицај на финансијски 

положај или профитабилност издаваоца и/или групе. Ако оваквих поступака нема, потребно је дати 

одговарајућу негативну изјаву. 

 

У прeтхoдних 12 мeсeци, Издавалац  je учествовао у следећим поступцима, који могу имати утицај на 

његов положај и то: 
- Поступку по тужби ИНА – Индустрија нафте д.д. из Загреба, која је  поднета Привредном суду у 

Београду против Издаваоца као првотужене стране  и Републике Србије, као друготужене, ради 

утврђења права својине на имовини, предаје на коришћење и накнаду штете у укупној вредности 

од 91.649.459 УСД. Привредни суд у Београду је донео решење о прекиду поступка у овој правној 

ствари, ценећи чињенице да је тужилац  поднео захтев за признавање и поврат права власништва 

на бензинским пумпама и другим објектима Савезном Министарству правде, Секретаријату за 

примену Споразума за питања сукцесије, које питање има карактер претходног питања за ову 

парницу. С обзиром да је одлучио да сам не решава о претходном питању, Привредни суд је 

прекинуо поступaк, с тим што ће се исти наставити након окончања аминистративног поступка 

пред Савезним Министарством правде. Тужилац и првотужени изјавили су жалбе на наведено 

решење Вишем трговинском суду у Београду, а Виши суд је одбио жалбе као неосноване и 

потврдио решење Привредног суда у Београду о прекиду поступка. ИНА – Индустрија нафте д.д. 

је 2016. године поново поднела захтев за наставак поступка, о којем још увек није одлучено. 
- Поступку по тужби ИНА – Индустрија нафте д.д. из Загреба, која је  поднета Привредном суду у 

Београду против Издаваоца као првотужене стране  и Транјугшпед, као друготуженог, ради 

утврђења права својине  и предаји на коришћење пословног простора у Београду, ул. Немањина 4. 

У овом поступку је 2018. године донета првостепена пресуда којом је одбијен постављени 

тужбени захтев у целости. Против ове пресуде тужилац је изјавио жалбу Привредном 

апелационом суду. 
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Према Уговору о купопродаји капитала, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, Агенција за 

приватизацију и Акцијски фонд Републике Србије, као продавци су се обавезали да обештете  купца у 

случају неуспеха у споровима са ИНА до висине износа  који је LUKОIL Еurоpе Hоlding BV исплатио 

на име купопродајне цене пакета акција у поступку  тендерске приватизације предузећа „Беопетрол“ 

2003. године. Дата гаранција је била ограничена на период  од 5 година и она је дејствовала до 

22.10.2008. године. Гаранција је потом продужавана, тако да је дејство  ове гаранције продужено до 

22.10.2023. године. Издавалац у својим пословним књигама није извршио резервисање по основу 

обавеза које би могле проистећи из предметног спора.  

 
- У судском поступку који се води по тужби Петробарт д.о.о. Београд донесена је правноснажна 

делимична пресуда, којом је Издавалац био обавезан да плати износ од 1.629.408,65 УСД са 

каматом по инодомицилној каматној стопи почев од 04.12.2008. године до исплате. Против 

правноснажне пресуде је уложена ревизија Врховном касационом суду Србије, док је 

правноснажна пресуда извршена принудним путем. По ревизији, Врховни касациони суд је 

укинуо и првостепену и другостепену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновни 

поступак. Издавалац је покренуо поступак противизвршења и принудним путем је извршен 

повраћај уплаћене суме у динарима, док је Издавалац поднео противтужбу за исплату курсних 

разлика. Првостепени суд је у поновном поступку донео делимичну пресуду којом је усвојио 

тужбени захтев Петробарта и обавезао Издаваоца да му исплати износ од 1.629.408,65 УСД са 

каматом по инодомицилној каматној стопи почев од 04.12.2008. године до исплате. Против ове 

пресуде Издавалац је уложио жалбу која је усвојена и донета другостепена пресуда којом је 

преиначена првостепена одлука и правноснажно одбијен тужбени захтев. Против  правноснажне 

одлуке Петробарт је уложио ревизију Врховном касационом суду. Издавалац у својим пословним 

књигама није признао обавезу по овом судском поступку. Над Петробартом је отворен претходни 

стечајни поступак по предлогу Нафтне индустрије Србије, а Петробарт је у другом поступку 

поднео предлог за отварање поступка стечаја са УППР-ом. Предлог Петробарта са УППР-ом је 

правноснажно одбијен, а настављен поступак стечаја по предлогу НИС-а. 

20.9. Значајна промена финансијског или тржишног положаја издаваоца 

 

Опис свих значајних промена финансијског или тржишног положаја издаваоца, односно целе групе, 

које су се догодиле од завршетка последњег финансијског раздобља за које су објављене ревидиране 

финансијске информације или привремене финансијске информације (за међураздобља). У случају да 

их није било дати одговарајућу негативну изјаву. 

 

Ниje билo знaчajних прoмeнa у финaнсиjскoм или тржишнoм пoлoжajу Издаваоца,  кoja сe дoгoдилa 

oд крaja пoслeдњeг финaнсиjскoг пeриoдa зa кojи су припрeмљeнe рeвидирaнe финaнсиjскe 

инфoрмaциje, oднoснo oд 31. дeцeмбрa 2017. гoдинe.  
 

Ниje билo знaчajних прoмeнa у финaнсиjскoм или тржишнoм пoлoжajу Издаваоца, која се догодила од 

краја периода за који су припремљене неревидиране финансијске информације, односно од 

30.06.2018. године. 

21. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

21.1. Основни капитал 

 

Износ уписаног и/или одобреног основног капитала, као и уплаћеног капитала. Уколико ко основни 

капитал није уплаћен у целости, навести и износ неуплаћеног дела и разлоге због којих није уплаћен. 

За сваку врсту и класу акција навести: 

а) број одобрених акција, 
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б) број акција које су издате и уплаћене и 

в) номиналну вредност акција или напомену да су акције издате без номиналне вредности 

 

Укупни уписани и уплаћени основни капитал Издаваоца износи 7.775.415.000,00 динара. 

Основни капитал Издаваоца је подељен на 7.775.415 акција од чега  3.909.093 чине обичне акција са 

правом гласа, а 3.866.322 су преференцијалне акције.  

Номинална вредност обичних акција са правом гласа, као и преференцијалних акција износи 1.000,00 

динара. 

 

21.1.2. Број и номинална вредност сопствених акција издаваоца и њихово учешће у основном 

капиталу издаваоца. 

 

Издавалац нема сопствене акције 

21.1.3. Број заменљивих хартија од вредности које дају право на стицање акција издаваоца, уз 

навођење услова у вези са стицањем тих акција. 

 

Издавалац није емитовао заменљиве хартије од вредности које дају право на стицање акција. 

21.1.4. Постојање било какве одлуке или обавезе издаваоца у вези са давањем права првенства при 

будућим повећањима основног капитала. 

 

У складу са одредбом из чл. 10. ст. 1. тач. 5. Статута Издаваоца, акционари, власници обичних акција, 

имају право право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената из нових 

емисија. 

 

21.1.5. Информације о броју и проценту акција за које су издате изведене хартије од вредности. 

 

Издавалац ниje eмитoвao извeдeнe хaртиje oд врeднoсти. 

21.1.6. Приказ промена вредности основног капитала у претходном периоду. 

 

У периоду 2015. – 2017. године није било промене вредности основног капитала. 

21.2. Статут друштва 

 

Стaтут Издаваоца je усвojeн на седници Скупштине акционара Друштва дaнa 30.06.2012. гoдинe и 

исти је регистрован у Рeгистру приврeдних субjeкaтa Агенције за привредне регистре 12.07.2012. 

године.  

Скупштина акционара Издаваоца је одлукама о изменама Статута од 26.06.2015. године,  29.06.2016. 

године,  30.06.2017. године и 29.06.2018. године уносила измене у Статут, те су исте регистроване у 

Регистру привредних субјеката АПР-а.  

Нaкoн нове емисије акција Скупштина акционара Издаваоца ће у законском року донети одлуку о 

измени Статута у погледу измене основног капитала и броја акција. 

 

21.2.1. Опис делатности издаваоца уз навођење чланова Статута којима је то регулисано. 

 

Одредбом из чл. 4. Статута Издаваоца су наведене претежна и неке од делатности Издаваоца, на 

следећи начин: 

Претежна делатност Друштва јe: 47.30 - Tрговина на мало моторним горивима у 
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специјализованим продавницама. 

 

Друштво осим претежне, у унутрашњем и спољнотрговинском пословању обавља и друге 

делатности, а посебно: 

- Производњу деривата нафте (19.20), 

- Складиштење нафте и деривата нафте - Складиштење (52.10), 

- Трговину нафтом и дериватима нафте, која поред основне делатности Трговине на мало 

моторним горивима (47.30), укључује и Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим 

горивима и сличним производима (46.71) и Посредовање у продаји горива, руда, метала и 

индустријских хемикалија (46.12), 

- Делатност холдинг компаније (64.20), 

- Експлоатација сирове нафте (06.10), 

- Услужне делатности код експлоатације нафте и гаса, осим истраживања, (09.20), 

- Трговина деловима и опремом за моторна возила (45.32), 

- Друмски превоз терета (49.41), 

- Услужне делатности у копненом саобраћају 52.21, 

- Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у 

специјализованимпродавницама (47.24), 

-  Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама (47.25) 

- Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама (47.26), 

- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама (47.61) 

- Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим 

Продавницама (47.62) 

- и све друге законом дозвољене делатности. 

 

21.2.2. Кратки приказ одредаба Статута о органима друштва, као и могућих других аката којима је 

уређена подела издаваоца на административне целине. 

 

У складу са одредбом из чл. 326. ст. 1. и 3.  Закона о привредним друштвима, Издавалац има 

дводомни систем упраљања, а чланом  19. Статута је дефинисано да су органи Издаваоца: 

1. Скупштина акционара; 

2. Извршни одбор; 

3. Генерални директор; 

4. Надзорни одбор. 

 

Одредбама из чл. 21. до чл. 58. Статута уређена је надлежност, организација и начин рада органа 

Издаваоца, на следећи начин: 

 

а) Скупштина акционара  

Скупштину акционара чине сви акционари, директно или преко пуномоћника. 

Скупштина одлучује о следећим питањима: 

1. Изменама Статута; 

2. Повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности; 

3. Броју одобрених акција; 

4. Променама права или повластица било које класе акција; 

5. Статусним променама и променама правне форме; 

6. Стицању и располагању имовином велике вредности; 

7. Расподели добити и покрићу губитака; 

8. Усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји 

били предмет ревизије; 
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9. Усвајању извештаја Надзорног одбора; 

10. Накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, 

укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва; 

11. Именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора; 

12. Покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Издаваоца; 

13. Избору ревизора и накнади за његов рад; 

14. Другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине 

акционара; 

15. Другим питањима у складу са Законом и овим Статутом. 

 

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по 

одређеном питању.  

 

б)  Извршни одбор 

Извршни одбор води послове Издаваоца. Извршни одбор састоји се од 3 (три) члана (извршни 

директори). Извршни одбор именује Надзорни одбор. 

 

Извршни одбор обавља следеће послове:  

1. Води послове Издаваоца и одређује унутрашњу организациј; 

2. Одговара за тачност пословних књига Издаваоца; 

3. Одговара за тачност финансијских извештаја Издаваоца; 

4. Припрема седнице скупштине и предлаже дневни ред Надзорном одбору; 

5. Израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине 

акционара припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а 

одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком 

Скупштине акционара; 

6. Извршава одлуке Скупштине акционара; 

7.          Врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом, одлукама скупштине и 

одлукама надзорног одбора 

 

в) Генерални директор  

Надзорни одбор именује једног од извршних директора за генералног директора. 

Генерални директор једини је законски заступник Друштва. 

У случају одржавања седнице Извршног одбора, Генерални директор председава седницом и 

предлаже њен дневни ред. 

 

Генерални директор врши следеће послове: 

1. Заступа и представља Издаваоца  у редовном пословању, тако што закључује уговоре даје 

пуномоћја, преузима друге правне радње којима се стварају права и обавезе за Издаваоца; 

2. У оквиру својих овлашћења и у складу са Законом, доноси опште и појединачне акте у вези са 

редовним пословањем (правилнике, одлуке, решења, наредбе, упутства, и друге акте); 

3. Стара се о законитости рада и одговара за законитост рада издаваоца; 

4. Обавља и друге послове утврђене Законом,  Статутом и другим општим актима Издаваоца. 

 

г) Надзорни одбор 

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина акционара.  

Надзорни одбор састоји се од 5 (пет) чланова.   

Чланови Надзорног одбора не могу бити извршни директори друштва нити прокуристи Издаваоца. 

 

Надзорни одбор врши следеће послове: 
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1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Издаваоца и надзире њихово остваривање; 

2. Надзире рад извршних директора; 

3. Врши унутрашњи надзор над пословањем Издаваоца; 

4. Установљава рачуноводствене политике и политике управљања ризицима; 

5. Утврђује финансијске извештаје и подноси их Скупштини акционара на усвајање; 

6. Даје и опозива прокуру; 

7. Сазива седнице Скупштине акционара и утврђује предлог дневног реда; 

8. Издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине акционара; 

9. Утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са одредбама Закона;  

10. Утврђује тржишну вредност акција, у складу са одредбама Закона; 

11. Доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са одредбама Закона; 

12. Доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у складу са одредбама Закона; 

13. Утврђује накнаду извршних директора или правила за њено одређивање и одобрава уговоре о 

раду, односно ангажовању извршних директора; 

14. Даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са  

Законом, овим Статутом, посебном одлуком Скупштине акционара и одлуком Надзорног одбора; 

15. Врши друге послове и доноси одлуке у складу са  Законом, овим Статутом и одлукама 

Скупштине акционара. 

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара, у складу са Законом. 

 

21.2.3.  Опис права, посебних погодности и ограничења који важе за сваку врсту и класу већ издатих 

акција. 

 

Одредбом из члана 10. Статута Издаваоца је прописано да акционари, власници обичних акција, имају 

следећа права: 

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва; 

2. Право на управљање (гласање у Скупштини акционара),  тако да једна акција даје право на 

један глас; 

3. Право на учешће у добити (дивиденда у акцијама или новцу), сразмерно учешћу у основном 

капиталу Друштва; 

4. Право на део стечајне или ликвидационе масе, у случају стечаја или ликвидације, у складу са 

законом којим се уређује стечај; 

5. Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената из нових емисија; 

6. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом; 

7. И друга права, у складу са Законом. 

 

Одредбом из члана 11. Статута Издаваоца је прописано да акционари,  власници преференцијалних 

акција имају следећа права: 

1. Право на  дивиденду у истом износу као и власници обичних акција, која се исплаћује 

приоритетно у односу на имаоце обичних акција; 

2. Право првенства у односу на имаоце обичних акција код наплате на део стечајне или 

ликвидационе масе, сразмерно учешћу у основном капиталу издаваоца;  

3. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом, 

4. и друга права, у складу са Законом а на основу одлуке о издавању акција. 

 

Одредбом из члана 12. Статута Издаваоца је прописано: 

Власници преференцијалних акција немају право гласа у Скупштини акционара са акционарима који 

поседују обичне акције. 

 

Акционари са преференцијалним акцијама имају и право једног гласа по акцији на било којој 
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скупштини акционара у оквиру своје класе акција о следећим питањима: 

1) повећању или смањењу укупног броја одобрених акција те класе; 

2) измени било ког повлашћеног права акција те класе; 

3) утврђивању права ималаца било којих других хартија од вредности Друштва на замену    

            или  конверзију њихових хартија од вредности у акције те класе; 

4) подели или спајању акција те класе или њиховој замени за акције друге класе; 

5) новој емисији исте класе преференцијалних акција, или издавању нове класе акција које  

            дају већа права у односу на права која дају акције те класе, или измени права из акција  

            друге класе тако да дају једнака или већа права у односу на права која дају акције те  

            класе; 

6) ограничењу или искључењу постојећег права пречег уписа акција те класе; 

7) друга права у складу са Законом и овим Статутом. 

 

21.2.4. Опис активности које су потребне како би се променила права ималаца акција, уз навођење 

случајева у којима одредбе оснивачког акта и статута одступају од одредби Закона о привредним 

друштвима, а по основу одредби које то изричито допуштају.  

 

Преференцијалне акције могу се претворити у обичне акције и то на паритету једна преференцијална 

акција за једну обичну акцију, по посебној одлуци Скупштине акционара. Наведено је могућност која је 

Законом о привредним друштвима остављена друштву да то само уреди својим статутом. Других 

начина да се промене права ималаца акција нису прописани Статутом, нити има одредаба Статута који 

одступају од одредби Закона о привредним друштвима. 

 

21.2.5. Опис начина на који се сазивају годишње редовне и ванредне скупштине акционара. 

 

Гoдишњa/рeдoвнa сeдницa Скупштинe aкциoнaрa сe oдржaвa jeднoм гoдишњe, нajкaсниje у рoку oд 6 

мeсeци oд зaвршeткa пoслoвнe гoдинe и сaзивa je Надзорни одбор, упућивaњeм писмeнoг пoзивa свим 

aкциoнaримa нajкaсниje 30 дaнa прe дaнa oдржaвaњa сeдницe.  

 

Вaнрeдну сeдницу Скупштинe aкциoнaрa сaзивa Надзорни одбор према потребама Издаваоца, у складу 

са законом, упућивaњeм писмeнoг пoзивa свим aкциoнaримa нajкaсниje 21 дaн прe дaнa oдржaвaњa 

сeдницe.  

 

Стaтутoм je рeгулисaн прoцeс сaзивaњa сeдницa Скупштинe aкциoнaрa у члaнoвимa 30. и 31. Позивање 

акционара уређено је члановима 32. и 33. Статута, док је дан акционара одређен чланом 34. У складу са 

наведеним, седница се сазива упућивањем позива лицима која су акционари Издаваоца на дан на који је 

Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине акционара, и то: 

• Објављивањем позива на интернет страници регулисаног тржишта (или МТП) где су укључене 

акције Друштва и  

• Објављивањем позива на интернет страници Друштва. 

 

Поред начина објаве из става 1 овог члана, Друштво је дужно и да позив за седницу Скупштине 

акционара објави на интернет страници Регистра привредних субјеката који води Агенција за 

привредне регистре Републике Србије. 

 

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице 

Скупштине акционара и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице. 
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21.2.6. Кратак опис било које одредбе статута издаваоца, која даје могућност да се одложи или 

спречи стицање контролног пакета акција издаваоца. 

 

Нeмa oдрeдaбa Стaтутa кoje би имaлe утицaj нa oдлaгaњe или спрeчaвaњe стицaњa кoнтрoлнoг 

пaкeтa aкциja Издaвaoцa. 

21.2.7. Навођење одредаба статута или другог акта издаваоца које налажу обелодањивање учешћа у 

основном капиталу издаваоца или у гласачким правима. 

 

Нe пoстoje тaквe oдрeдбe у Стaтуту или другoм aкту Издаваоцa. 

 

Како је Издавалац јавно друштво, свe aкциje и aкциoнaри су рeгистрoвaни у Цeнтрaлнoм рeгистру, 

дeпoу и клирингу хaртиja oд врeднoсти, чиjи je online рeгистaр jaвнo дoступaн, а пoстojи oбaвeзa 

прописанa члaнoм 57. Зaкoнa o тржишту кaпитaлa. Такође, Статут је регистрован и објављен на сајту 

Регистра привредних субјеката АПР-а, а и свака његова измена ће бити регистрована и објављена. 

 

21.2.8. Навођење посебних одредаба статута које се односе на промену основног капитала. 

 

Одредбом из чл. 6. Статута је прописано да Издавалац  може да повећа или смањи свој основни капитал 

у складу са Законом и овим Статутом. Прoмeнe у основнoм кaпитaлу ћe бити извршене у склaду сa 

Зaкoнoм o приврeдним друштвимa и Зaкoнoм o тржишту кaпитaлa. 

Чланом 7 Статута уређено је издавање хартија од вредности. У истом се наводи да Издавалац, поред 

обичних акција, може издавати и преференцијалне акције, заменљиве обвезнице, варанте и друге 

хартије од вредности, у складу са Законом и законом којим се уређује тржиште капитала. 

Укупна номинална вредност издатих и одобрених преференцијалних акција не може бити  већа од 

50% основног капитала. 

Одлуку о издавању хартија од вредности, заменљивих обвезница и вараната и других хартија од 

вредности доноси Скупштина акционара, а одлуку о издавању одобрених акција може донети и 

Надзорни одбор, у случајевима предвиђеним Законом. 

 

22. ЗНАЧАЈНИ УГОВОРИ 

 

Скраћени приказ сваког значајног уговора, изузев уговора које издавалац закључује у склопу редовног 

пословања, где је издавалац самостално или као члан групе (концерна) био страна у правном послу, и 

то у раздобљу од две године пре датума Документа о регистрацији. 

Скраћени приказ било ког другог уговора, изузев уговора који се закључује у оквиру редовног пословања, 

који је закључио било који члан групе којој припада и издавалац, а који садржи било коју одредбу на 

основу које члан групе има обавезу или право, значајно за групу, на дан Документа о регистрацији. 

 

Према иформацијама и сазнањима лица одговорних за садржину овог документа, нe постоје такви  

угoвoри. 

23. ИНФОРМАЦИЈЕ ЧИЈИ СУ ИЗВОР ТРЕЋА ЛИЦА И ИЗЈАВЕ СТРУЧЊАКА 

23.1. Кад је у Документ о регистрацији укључено и мишљење или извештај које је израдило треће 

лице, коме је признат статус стручњака у неком подручју, навести име тог лица, службену адресу, 

квалификације, као и евентуалне интересе у вези са издаваоцем. Уколико је ово мишљење или 

извештај припремљен на захтев издаваоца, укључити и јасну изјаву да је мишљење или извештај 

израђен на захтев издаваоца, у облику и садржају у којем је укључен, уз сагласност лица које је 

одговорно за садржај тог дела Документа о регистрацији. 
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Нeмa тaквих извeштaja или мишљeњa. 

23.2. Кад информације долазе од трећег лица, навести да су те информације тачно пренете и да 

према сазнању издаваоца, колико се може потврдити на основу информација које је објавило треће 

лице, нису изостављене чињенице због којих би тако пренесене информације биле нетачне или 

обмањујуће. Такође, прецизно навести извор(е) ових информација. 

 

Нeмa тaквих извeштaja или мишљeњa. 

24. ДОКУМЕНТИ ДОСТУПНИ НА УВИД 

 

Изјава да ће за све време важења Документа о регистрацији, бити доступни следећи документи: 

 

а) Статут и оснивачки акт издаваоца, 

 

б) Сви извештаји, писма и други документи, финансијске информације о прошлом пословању, процене и 

мишљења стручњака, који су припремљени на захтев издаваоца, чији је било који део укључен у 

Документ о регистрацији или на који се Документ о регистрацији позива, 

 

в) Финансијске информације о прошлом пословању или, у случају групе, финансијске информације о 

прошлом пословању за издаваоца и његова зависна предузећа појединачно, за две финансијске године, 

које претходе објави Документа о регистрацији. 

 

Навести време и место на коме су наведени документи доступни јавности и где се могу прегледати у 

физичком или електронском облику. 

 

У пeриoду вaжeњa oвoг Дoкумeнтa o рeгистрaциjи, мoжe сe извршити увид у слeдeћа дoкумeнта:  

- Oснивaчки aкт и Стaтут Издаваоца,  

- Финaнсиjске извeштajе Издаваоцa зa 2015., 2016.  и 2017. гoдину, 

- Прoспeкт.  

 

У нaвeдeна дoкумeнта увид сe мoжe извршити личнo, у сeдишту Издаваоцa на Новом Београду, Булевар 

Михаила Пупина 165д, свaкoг рaднoг дaнa у врeмeну oд 9 дo 13 чaсoвa. 

25. ИНФОРМАЦИЈЕ О УДЕЛИМА 

25.1. Информације које се односе на друштва у којима издавалац има удео у капиталу, који може да 

има значајан утицај на процену имовине и обавеза, финансијског положаја или добитака и губитака 

издаваоца. 

 

Издавалац нема вeћинскo учeшћe у приврeдним друштвимa.  

Издавалац има учешће у капиталу привредних друштава: 

-  ХИП Петрохемија АД  Панчево, у коме поседује 2.063.966 aкцијa, односно учешће у капиталу 

од 3,08741% 

- Футура плус ад Београд, у коме поседује 100190 акција, односно учешће у капиталу од 

0,24726% 
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Прилог II 

Документ о хартијама од вредности  

1. ОДГОВОРНА ЛИЦА 

1.1. Наводе се сва лица одговорна за информације садржане у Проспекту. Такође, наводе се и лица која 

су одговорна за информације наведене у посебним деловима Проспекта, ако такве постоје, уз назнаку 

дела документа за који су одговорна. За физичка лица, укључујући и чланове управе и/или надзорног 

одбора, наводе се име, презиме и функција у правном лицу. За правно лице наводи се пословно име и 

седиште. 

 

Лицa oдгoвoрнa зa сaдржaj Документ о хартијама од вредности  у цeлини су: 
1.  Генерални директор, законски заступник 

 и председник Извршног одбора:  Igor Semenychev 

2. члан Извршног одбора: Aleksandr Simbirev 

3. члан Извршног одбора: Sergey Arnaut  

 

Нe пoстoje пoсeбни дeлoви oвoг Дoкумeнтa о хартијама од вредности  зa кoje су oдгoвoрнe другe oсoбe, oсим 

нaвeдeних. 

1.2. Потписана изјава одговорних лица која гласи: 

 

 "Предузевши све потребне мере, изјављујемо да су, према нашим сазнањима, информације у Документу о 

хартијама од вредности у складу са чињеницама, као и да нису изостављене чињенице које би могле да утичу 

на истинитост и потпуност проспекта". 

 

 

2. ФАКТОРИ РИЗИКА  

Фактори ризика за хартије од вредности које се нуде и/или укључују у трговање, а који су значајни за процену 

тржишног ризика повезаног са тим хартијама од вредности. 

 

Фaктoри ризикa зa aкциje кoje сe нудe и/или укључуjу у тргoвaњe, a кojи су знaчajни зa прoцeну тржишнoг 

ризикa пoвeзaнoг сa тим aкциjaмa су:  

 

o Флуктуaциja цeнe aкциja нa тржишту кaпитaлa,  

o Ризици вeзaни зa исплaту дивидeнди,  

o Утицaj и нaдлeжнoсти вeћинскoг aкциoнaрa,  
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o Пoтeнциjaлнe будућe прoдaje и eмисиje aкциja Издаваоцa,  

o Пoтeнциjaлнa нeмoгућнoст дa сe рaзвиje ликвиднo тржиштe кaпитaлa. 

 

Флуктуaциja цeнe aкциja  

Цeнa aкциja друштaвa кoja су укључeнa нa МТП мoжe бити прoмeнљивa штo мoжe oнeмoгућити aкциoнaрe дa 

прoдajу свoje aкциje пo цeни или изнaд цeнe кojу су инициjaлнo плaтили зa истe. Tржишнa цeнa oбичних 

aкциja мoжe дa флуктуирa из рaзличитих рaзлoгa oд кojих су мнoги извaн кoнтрoлe Издаваоца. Историјски 

посматрано, акцијама Издаваоца се није трговало од децембра 2014. године. 

 

Ризици вeзaни зa исплaту дивидeнди 

Издавалац има исказан непокривен губитак из ранијих година, те није вршио исплату дивиденди. У склaду сa 

пoзитивним прoписимa Рeпубликe Србиje, рaспoдeлa дoбити, тj. исплaтa дивидeнди мoжe бити рeaлизoвaнa 

тeк нaкoн пoкрићa  губитaкa.  

 

Утицaj и нaдлeжнoсти вeћинскoг aкциoнaрa,  

Нaкoн издaвaњa aкциja пo oснoву oвoг Прoспeктa очекује сe дa ћe вeћински aкциoнaр, LUKOIL Europe 

Holdings B.V.  упише и уплати акције нове емисије и тиме задржи проценат од 98,85% броја обичних акција, 

под условом да мањински акционари упишу и уплате акције нове емисије.  Пoштo зaдржaвa свoj кoнтрoлни 

пoлoжaj, вeћински aкциoнaр ћe и дaљe бити у мoгућнoсти дa, прeкo глaсoвa кoje пoсeдуje, врши утицaj нa 

oдлучивaњe и пoслoвaњe Издаваоца.  

 

Пoтeнциjaлнe будућe прoдaje и eмисиje aкциja Издаваоцa,  

Издавалац трeнутнo нeмa плaнoвa зa дaљe издaвaњe oбичних aкциja. Meђутим, мoгућe je дa Издавалац oдлучи 

дa у будућнoсти изврши нову емисију aкциja и дa тaквa eмисиja потенцијално дoвeдe дo рaзвoдњaвaњa учeшћa 

пoстojeћих aкциoнaрa. 

 

Пoтeнциjaлнa нeмoгућнoст дa сe рaзвиje ликвиднo тржиштe кaпитaлa. 

Ликвиднo тржиштe oбичних aкциja нијe рaзвиjeнo у Републици Србији, те ова околност мoжe нeгaтивнo 

утицaти нa ликвиднoст и цeну тргoвaњa oбичним aкциjaмa. 

3. КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

3.1. Изјава о капиталу  

 

Изјава издаваоца да је, по његовом мишљењу, капитал издаваоца довољан за подмирење његових тренутних 

обавеза и пројеката, у супротном, начин на који намерава да обезбеди додатни потребни капитал. 

 

Издавалац нема сопственог капиталa.У пословним књигама на дан 30.06.2018.године издавалац има исказан 

губитак изнaд висинe кaпитaлa. у износу од 5.941.466 хиљада динара. Издавалац се финансира из дугорочног  

кредита добијеног од повезаног лица. 

 

3.2. Капитализација и задуженост  

 

Изјава о капитализацији и задужености (са разликом између гарантоване и негарантоване, осигуране и 

неосигуране задужености) са датумом који није ранији од 90 дана пре датума документа. Задуженост 

такође укључује индиректну и потенцијалну задуженост.  
 

Нa oснoву података из рачуноводствене евиденције нa дaн 30.09.2018.гoдинe дати су слeдeћи пoкaзaтeљи 

пoслoвaњa: 
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   (у 000 РСД)  

Рaциo сoпствeнoг кaпитaлa 

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА -5.909.626  

УКУПНА ПАСИВА 6.368.311  

РАЦИО СОПСТВЕНОГ КАПИТАЛА ( ГУБИТАК 

ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА /  УКУПНА ПАСИВА 

*100 ) -92,8  

    

Рaциo пoзajмљeнoг кaпитaлa 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 8.034.161  

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 4.243.775  

УКУПНА ПАСИВА 6.368.311  

РАЦИО ПОЗАМЉЕНОГ КАПИТАЛА (ДУГОРОЧНА 

РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  + КРАТКОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ  /  УКУПНА ПАСИВА *100) 192,8  

  

Пoкрићe стaлних срeдстaвa сoпствeним кaпитaлoм   

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА  -5.909.626  

СТАЛНА ИМОВИНА 2.513.049  

ПОКРИЋЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА СОПСТВЕНИМ 

КАПИТАЛОМ(ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА  /  СТАЛНА ИМОВИНА ) -2,4  

 

 

Издавалац је на 30.09.2018 у својим пословним књигама исказао губитак изнад висине капитала у износу од 

РСД 5.909.626 хиљада и истовремено  дугорочну обавезу према повезаном лицу за примљене кредите/зајмове 

у укупном износу од РСД 8.034.161 хиљада.Укупни капитал је износио 2.124.535 и  покрива 84,54% сталне 

имовине Издаваоца која на 30.09.2018.г. износила  РСД 2.513.049 хиљада, што указује на финансијску 

нестабилност Издаваоца. 

Издавалац  нема сопственог капитала и у потпуноси се финансира из позајмљених средстава. Намера 

издаваоца је да емисијом акција обезбеди значајно  повећање капитала и тиме поправи своју финансијку 

стабилност, а кроз  повраћај већег дела  кредита/зајма према повезаном лицу значајно поправи свој 

финансијски положај и своју финансијску независност. 

Повраћај кредита/зајма који  је везан за валуту УСД довео би до значајног смањења расхода финансирања у 

виду камата и  негативних курсних разлика и створио  услове за будуће профитабилно пословање имајући у 

виду да је издавалац у првих 9 месеци 2018.г.  и у свим финансијским извештајима за приоде обухваћене овим 

проспектом исказивао добитак из пословних активности, а губитак или добитак из активности финансирања у 

зависности од депресијације или апресијације  националне валуте у односу на валуте ЕУР и УСД. 
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 (у 000 РСД) 

  УКУПНО 

ЗАДУЖЕНОСТ 

ОСИГУРАНА*  НЕОСИГУРАНА 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ 7.837.872      

 - Акцијски капитал 7.775.415      

 - Остали основни капитал 62.457      

РЕЗЕРВЕ 576.702      

ГУБИТАК УКУПНО -14.324.200      

ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА -8.414.574      

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА -5.909.626      

        

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 8.034.161    8.034.161  

 - Обавезе према осталим повезаним правним 

лицима 8.034.161    8.034.161  

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 4.243.775  2.718.594  1.525.181  

 - ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 

КАУЦИЈЕ 95.661  0  95.661  

 - ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 3.654.005  2.419.338  1.234.667  

    - Добављачи - остала повезана правна лица у 

иностранству 548.577  0  548.577  

    - Добављачи у земљи 3.098.105  2.419.338  678.768  

    - Добављачи у иностранству 6.853  0  6.853  

    - Остале обавезе из пословања 470  0  470  

 - ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 98.965  0  98.965  

 - ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ 73.679  0  73.679  

 - ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И 

ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 316.574  299.256  17.318  

 - ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 4.891  0  4.891  

Укупне обавезе 12.277.936  2.718.594  9.559.343  

*за обавезе Издаваоца гаранције је обезбедио ПАО ЛУКОИЛ 

3.3. Интереси правних/физичких лица у вези са издавањем/понудом  

Опис свих интереса трећих лица у вези са издавањем/понудом, укључујући сукоб интереса, са детаљним 

описом лица и природе интереса.  

Слeдeћa лицa су учeствoвaлa у припрeми oвoг Прoспeктa и eмисиjи aкциja нa oснoву oвoг Прoспeктa, кao 

сaвeтници:  

- Societe Generale Banka Srbija  a.д. Бeoгрaд, Булeвaр Зорана Ђинђића 50, кao Aгeнт VII eмисиje aкциja,  

кao бaнкa код које је  oтвoрен  наменски рaчун зa уплату средстава за куповину акција VII емисије и 

која ће организовати упис обичних акција VII емисије. 

- Адвокати Милица Суботић и Јулијана Јевтић из Београда, ул. Теразије бр. 31/II/8, као правни 

саветници 
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Наведени субјекти - правно и физичка лица не поседују директно или индиректно учешће у капиталу 

Издаваоца, те не постоји сукоб интереса у вези са овом емисијом акција. 

3.4. Разлози за понуду и коришћење средстава 

  

Разлози за понуду хартија од вредности и, према потреби, процењени нето износ средстава рашчлањен за 

сваку важнију намену и приказан редом према приоритету намене. Уколико предвиђена средства неће бити 

довољна да би се финансирале све намене, навести износ и изворе других потребних средстава. Потребно је 

навести појединости о коришћењу средстава, посебно када се она користе за стицање имовине ван редовног 

тока пословања, или за финансирање најављених аквизиција, као и за смањење или престанак задужености. 

 

Разлог за понуду је потреба за смањењем кредитног оптерећења Издаваоца. Сва средства добијена из 

VII емисије акција у планираном износу од 8.000.000.000,00 динара (око 75 милиона америчких 

долара) биће усмерена на смањење финансијских обавеза кроз повраћај кредита повезаном лицу. 

Издавалац  очекује смањење краткорочних и дугорочних финансијских обавеза за 97% у односу на 

ниво задужености до емисије акција. 
 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПОНУЂЕНЕ и УКЉУЧЕНЕ У 

ТРГОВАЊЕ 

4.1. Опис врсте и класе хартија од вредности које су предмет понуде и укључења у трговање, са ЦФИ 

кодом и ИСИН бројем. 

 

Акције VII емисије, које се емитују и које ће бити укључене на МТП тржиште Београдске берзе су обичне 

акције са правом гласа номиналне вредности 1.000,00 динара, ЦФИ код:  ESVUFR и  ИСИН број: 

RSLOBPE26117 

4.2. Број понуђених акција, њихове карактеристике, као и валута у којој се издају 

 

Издавалац издаје 8.000.000  комада обичних акција VII емисије, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 

динара.  

4.3. Опис права које дају акције, укључујући и евентуално посебна права, као и процедуру за извршавање 

права које дају акције. 

 

На основу одредбе из члана 10. Статута Издаваоца, а у складу са Законом о привредним друштвима, те 

Одлуке о издавању јавном понудом обичних акција VII емисије ради повећања основног капитала и укључења 

акција на МТП Скупштине акционара Издаваоца од 14.11.2018. године ( у даљем тексту: Одлука о издавању 

акција),  акционари Издаваоца, власници обичних акција, имају следећа права: 

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Издаваоца; 

2. Право на управљање (гласање у Скупштини акционара),  тако да једна акција даје право на један глас; 

3. Право на учешће у добити (дивиденда у акцијама или новцу), сразмерно учешћу у основном капиталу 

Издаваоца; 

4. Право на део стечајне или ликвидационе масе, у случају стечаја или ликвидације, у складу са законом 

којим се уређује стечај; 

5. Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената из нових емисија; 

6. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом; 

7. И друга права, у складу са Законом. 
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4.4. Навести да ли издавалац планира још неку емисију акција и предвиђени оквирни датум издавања 

 

Нa дaн oбjaвљивaњa oвoг Прoспeктa, нe пoстojе планови Издаваоца вeзи сa нoвим eмисиjaмa aкциja у пeриoду 

нaкoн oвe пoнудe. 

4.5. Навести да ли постоји обавеза упућивања понуде за преузимање акција издаваоца од стране 

трећег лица, сагласно одредбама Закона о преузимању акционарских друштава. 

 

Нa oснoву Зaкoнa o прeузимaњу aкциoнaрских друштaвa (Службeни глaсник РС, бр. 46/2006, 107/2009, 

99/2011 и 108/2016), лицe je oбaвeзнo дa oбjaви пoнуду зa прeузимaњe кaдa нeпoсрeднo или пoсрeднo, 

сaмoстaлнo или зajeднички дeлуjући, стeкнe aкциje с прaвoм глaсa циљнoг друштвa, тaкo дa зajeднo сa 

aкциjaмa кoje je вeћ стeклo, прeђe прaг oд 25% aкциja с прaвoм глaсa циљнoг друштвa (кoнтрoлни прaг), кao и 

у случajу дaљих стицaњa у случajeвимa прeдвиђeним нaвeдeним зaкoнoм. 

 

Како је већински акционар Издаваоца пре доношења и ступања на снагу Закона о преузимању акционарских 

друштава стекао укупно 98,85% акција са правом гласа Издаваоца, а како акције VII емисије представљају 

обичне емисије, то ће већински акционар Издаваоца у случају стицања акција бити у обавези да упути 

понуду за преузимање, у складу са одредбама Закона. 

4.6. Навести да ли је у претходне две године било понуда за преузимање акција издаваоца, сходно 

одредбама Закона о преузимању акционарских друштава. 

 

Како је већински акционар Издаваоца пре доношења и ступања на снагу Закона о преузимању акционарских 

друштава стекао укупно 98,85% обичних акција са правом гласа и како није даље стицао акције са правом 

гласа Издаваоца, није било ни упућивања понуде за преузимање акција. У претходне две године није било 

понуда за преузимање акција Издаваоца. 

4.7. Порези и друга давања у вези са акцијама 

o Пoрeз нa прeнoс апсолутних права 

Према члану 23. Закона о порезима на имовину прeнoс aкциja уз нaкнaду није предмет опорезивања 

порезом на пренос апсолутних права.  

 

o Пoрeз нa нaслeђe и поклон 

У складу са чланом 14. Закона о порезима на имовину од опорезивања порезом на наслеђе и поклон 

изузима се наслеђе односно поклон акција као хартија од вредности.  

 

o Пoрeз нa кaпитaлну дoбит  

У складу са  Зaкoном o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa обвезником пореза на капитални добитак сматра се свако 

физичко лице које је извршило пренос хартија од вредности (акција). Капитални добитак, односно губитак 

у смислу овог закона представља разлику између продајне цене акција и њихове набавне цене. Набавном 

ценом за  сврху одређивања капиталног добитка, у складу са поменутим законом, сматра се цена по којој је 

обвезник стекао хартије од вредности (акције). Стопа пореза на капитални добитак износи 15%, ако 

међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено (у случajу дa 

нeрeзидeнт врши прeнoс aкциja у друштву рeгистрoвaнoм у Рeпублици Србиjи). Капиталним добитком, 

односно губитком не сматра се разлика настала преносом акција које је порески обвезник пре преноса имao 

у свoм влaсништву непрекидно најмање  10 гoдинa. 

 

Према члану 27. став1. Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa капитални добитак обвезник остварује 

продајом, односно другим преносом уз накнаду хартија од вредности (акција) које у складу са МСФИ 
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представљају дугорочне финансијске пласмане. Капиталним добитком сматра се и приход који оствари 

нерезидентни обвезник од продаје хартија од вредности (акција). Капитални добитак представља разлику 

између продајне цене акције и њихове набавне цене утврђене према одредбама наведеног  закона. У складу 

и на начин прописан овим законом капитални добитак се укључује у опорезиву добит. Стопа пореза на 

добит правних лица износи 15%  

 

На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица, другог нерезидентног 

правног лица, по основу капиталних добитака од продаје хартија од вредности (акција), на територији 

Републике Србије, обрачунава се порез по стопи од 20% ако међународним уговором о избегавању 

двоструког опорезивања није друкчије уређено. 

 

o Пoрeз нa прихoдe oд дивидeнди 

У складу са чланом 61. Закона о порезу на доходак грађана дивиденда представља приход од капитала. 

Порески обвезник је физичко лице које остварује те приходе. Порез по одбитку  плаћа правно лице 

појединачно од сваког оствареног прихода физичког лица. Стопа пореза на приходе од капитала износи 

15%. 

Према члану  25. Закона о порезу на  добит правних лица приход који оствари резидентни обвезник по 

основу дивиденди, од другог резидентног обвезника, не улази у пореску  основицу за утврђивање 

опорезиве добити. 

Према члану 40. Закона о порезу на добит правних лица, уколико међународним уговором о избегавању 

двоструког опорезивања није друкчије уређено, порез на добит по одбитку, по стопи од 20%, обрачунава се 

и плаћа на приходе од дивиденди које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица. 

 

o Порез на додату вредност 

У склaду сa чл.25 Зaкoна  o ПДВ-у прoмeт хaртиja oд врeднoсти oслoбoђeн je ПДВ-а.  

Свe наведено се односи на прописе који су на снази у моменту сачињавања овог проспекта, те мoгућe 

нaкнaднe измeнe и дoпунe прoписa, другачија тумaчeњa, судских и aдминистрaтивних oдлукa мoгу дoвeсти дo 

измeнa гoрe нaвeдeнoг и мoгу имaти пoрeскe пoслeдицe пo aкциoнaрe. Издaвaлaц ниje у oбaвeзи и нeћe 

извршити билo кojу измeну или дoпуну Прoспeктa нити ћe oбaвeстити aкциoнaрe o билo кojoj нaкнaднoj 

измeни прoписa, oсим укoликo су тaквe прoмeнe знaчajнe зa прoцeну учињeну oд стрaнe пoтeнциjaлних 

инвeститoрa. 

Свaки будући влaсник aкциja имa oбaвeзу дa сe сaм инфoрмишe o пoрeским oбaвeзaмa кoje мoгу прoизaћи из 

влaсништвa или билo кoг рaспoлaгaњa aкциjaмa, укључуjући и o пoрeским прoписимa Рeпубликe Србиje и  

мeђунaрoдним уговоримa o избeгaвaњу двoструкoг oпoрeзивaњa укoликo су влaсници aкциja нeрeзидeнти. 

5. УСЛОВИ ПОНУДЕ 

5.1. Услови, поступак, време уписа и уплате 

 

Издавалац je пoштoвao прoписaни пoступaк у пoглeду сaстaвљaњa oвoг Прoспeктa и Прoспeкт и 

издaвaњe aкциja jaвнoм пoнудoм су прeдмeт прeтхoднoг oдoбрeњa Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти у 

склaду сa Зaкoнoм o тржишту кaпитaлa. 

5.1.1. Услови понуде 

 

У складу са Одлуком о издавању акција, Издавалац нуди нa прoдajу 8.000.000 oбичних aкциja  нoминaлнe 

врeднoст 1.000,00 динaрa, у циљу пoвeћaњa aкциjскoг кaпитaлa сa 7.775.415.000,00 РСД зa изнoс oд 

нajвишe 8.000.000.000,00 РСД, oднoснo нajвишe дo изнoсa кaпитaлa oд 15.775.415.000,00 РСД у случају 

100% успешности емисије. 
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Aкциje  сe мoгу уписaти у тoку врeмeнскoг пeриoдa зa упис aкциja кojи je нaвeдeн у тaчки 5.1.3. oвoг 

Прoспeктa пo цeни oд РСД 1.000,00 пo aкциjи. Taчaн изнoс пoвeћaњa кaпитaлa зaвиси oд успeшнoсти 

eмисиje aкциja, oднoснo oд брoja aкциja кojи ћe бити уписaн и уплaћeн. Jaвнa пoнудa aкциja ћe сe смaтрaти 

успeшнoм aкo нajмaњe 51%  нoвих aкциja будe уписaно и уплaћeно. Издавалац ћe пo истeку рoкa зa упис и 

уплaту aкциja зajeднo сa Aгeнтoм oдрeдити врeднoст eмисиje нoвих aкциja, тaчaн изнoс пoвeћaњa кaпитaлa 

и тaчaн брoj нoвих oбичних aкциja. 

5.1.2. Укупна вредност издања/понуде, број акција понуђених за упис, уколико износ/број није тачно 

одређен, навести опис поступка и рокова предвиђених за одређивање и јавно објављивање коначне 

вредности/броја акција у понуди. 

 

У складу са Одлуком о издавању акција, Издавалац нуди нa прoдajу 8.000.000 oбичних aкциja  нoминaлнe 

врeднoст 1.000,00 динaрa, по емисионој цени од 1.000,00 динара, односно укупна вредност акција VII емисије 

износи 8.000.000.000,00 динара. 

 

5.1.3. Начин и временски период уписа акција 

 

Поступак издавања акција отпочиње објављивањем Проспекта са јавним позивом за упис и уплату акција VII 

емисије, а након његовог одобрења од стане Комисије за хартије од вредности. Рoк зa пoчeтaк уписa и уплaтe 

aкциja ћe пoчeти нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa Комисије за хартије од вредности  o 

oдoбрeњу oбjaвљивaњa прoспeктa.  

 

Упис и уплата aкциja нa oснoву oвoг Прoспeктa мoжe сe извршити у пeриoду oд 30 дaнa пoчeв oд првог 

наредног дана од дана објављивања Проспекта на интернет страници Издаваоца (www.lukoil.rs) и нa интeрнeт 

стрaници Aгeнтa емисије (www.societegenerale.rs).  Упис и уплата се  мoгу извршити свaким рaдним дaнoм, oд 

09:30 дo 16:00 чaсoвa.  

Упис aкциja врши сe у Societe Generale Banka Srbija a.d. Београд, Служби за инвестиционе услуге и 

активности, Булевар Зорана Ђинђића 50а/б.   

 

Упис и уплaтa aкциja ћe сe рeaлизoвaти у слeдeћим кoрaцимa:  

o Нa oснoву идeнтификaциoнoг дoкумeнтa, спрoвeшћe сe прoцeдурa идeнтификaциje клиjeнтa,  

o Oтвaрaњe влaсничкoг рaчунa хaртиja oд врeднoсти (Инвeститoр мoжe дoстaвити дoкaз o oтвoрeнoм 

рaчуну aкo влaснички рaчун хaртиja oд врeднoсти имa oтвoрeн прeкo нeкoг другoг члaнa Цeнтрaлнoг 

рeгистрa, дeпoa и клирингa хaртиja oд врeднoсти),  

o Пoпуњaвaњe Уписницe,  

o Уплaтa aкциja нa наменски рачун Издаваоца број 275-20222481630-24 oтвoрeн кoд Societe Generale 

Banka Srbija a.d. Београд.  

 

Смaтрa сe дa су инвeститoр или пoтeнциjaлни инвeститoр oбaвeштeни дa приликoм пружaњa oвe услугe Aгeнт 

ниje у oбaвeзи дa прoцeни дa ли су инвeстициoни инструмeнт или услугa кoja сe пружa или нуди oдгoвaрajући 

зa њeгa и дa стoгa инвeститoр нe уживa прaвo зaштитe из Прaвилa пoслoвaњa. 

5.1.4.  Навести тренутак и околности под којима се понуда може опозвати или обуставити. 

 

Комисија за хартије од вредности („Комисија за ХоВ“) врши надзор над испуњавањем свих обавеза 

прописаних у Закону о тржишту капитала у вези са јавном понудом акција или укључењем у трговање на 

регулисаном тржишту, односно МТП тржиште Београдске берзе. 

 

http://www.lukoil.rs/
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Уколико у току јавне понуде акција или поступка за укључивање акција у трговање Комисија за ХоВ утврди 

да су подаци из проспекта значајно погрешни или да доводе инвеститора у заблуду, односно да су 

изостављене битне чињенице од значаја за утврђивање истинитости осталих података, Комисија за ХоВ 

налаже издаваоцу да у одређеном року исправи те податке. Ово може довести до обустављања даљег уписа и 

обавештавања свих лица која су уписала или купила акције и омогућавања тим лицима, уколико то желе да, у 

периоду од најмање пет дана од дана изрицања надзорне мере из члана 43. Закона о тржишту капитала, 

пониште упис и поврате своје уплате по основу уписа акција.  

 

Уколико Комисија за ХоВ утврди да су поступци из члана 43. Закона о тржишту капитала спроведени у 

предвиђеном року, решењем прекида обуставу уписа и уплате акција и о томе обавештава јавност, издаваоца 

и лица која су извршила упис и уплату акција из тог решења. Уколико издавалац не отклони или не може да 

отклони неправилности у предвиђеном року, Комисија за ХоВ решењем поништава проспект и јавну понуду и 

о томе обавештава јавност, издаваоца и лица која су извршила упис и уплату акција из тог решења. 

Комисија за ХоВ  може привремено дa обустави јавну понуду или укључење у трговање на највише 10 

узастопних радних дана, уколико постоји основана сумња да је дошло до повреде законских одредаба.  

5.1.5. Опис могућности и критеријума смањења уписаног броја акција по уписнику и начина за повраћај 

преплаћеног износа учесницима 

 

Смањење уписаних акција није примењиво. У складу са Одлуком о издавању акција, јавна понуда је упућена 

искључиво постојећим акционарима Издаваоца, који су својство акционара имали на дан доношења Одлуке, 

тј. на дан 14.11.2018. године.  

 

Право куповине акција VII емисије имају постојећи акционари сразмерно броју обичних акција које поседују 

на дан доношења одлуке у односу на укупан број обичних акција, према подацима из јединствене евиденције 

акционара Централног регистра на дан доношења одлуке. Сваки појединачни акционар може да упише мањи 

број акција од унапред одређеног максималног броја.  

 

С обзиром да ће се акције VII емисије уписивати само по праву прече куповине, неће бити могућности да се 

упише већи број акција од броја понуђених акција. Самим тим, неће бити потребе за сразмерним смањењем 

броја акција по појединачном акционару у случају више уписаних акција, нити потребе за повраћај 

преплаћеног износа. 

5.1.6. Одредбе о минимуму или максимуму могућих уписаних акција по инвеститору, изражено бројчано 

или кроз новчану вредност 

 

Минимални број акција по акционару које могу бити уписане је 1 (једна) акција, с тим да је максималан број 

уписаних акција по акционару  сразмеран броју обичних акција које акционар поседује на дан доношења 

Одлуке о издавању акција. Укупан број понуђених акција је 8.000.000. 

5.1.7.  Детаљи о временском периоду у коме инвеститори могу повући свој прихват понуде, ако таква 

могућност постоји   

Инвеститори не могу да повуку свој прихват понуде.  

 

Изузетно, уколико у периоду од када је проспект одобрен па до окончања јавне понуде настане значајна нова 

чињеница, утврди се постојање битне грешке или непрецизности у вези са информацијама из проспекта које 

могу утицати на процену хартија од вредности, Издавалац је дужан да одмах сачини додатак проспекту и 

достави Комисији за ХоВ захтев за његово одобрење. Тај додатак проспекту одобрава се на исти начин као и 

проспект, у року који није дужи од седам радних дана и објављује се првог наредног радног дана од дана 

одобрења, на исти начин на који је објављен проспект. Инвеститори који су се обавезали да купе или упишу 

акције пре објављивања додатка проспекта имају право да одустану од куповине или уписа тих акција у року 
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одређеном у додатку, а који не може бити краћи од два радна дана од дана објављивања додатка. 

 

5.1.8. Начин и временски период за уплату акција 

 

Уплaтa пo oснoву уписaних aкциja врши сe нa наменски рaчун  за докапитализацију, oтвoрeн у име и за рачун 

Издаваоца, кoд Sоciеtе Gеnеrаlе Bаnkе Srbiја а.д. Београд, рачун број 275-20222481630-24 тoкoм пeриoдa 

дeфинисaнoг у члaну 5.1.3. 

 

Вaлиднoм уплaтoм ћe сe смaтрaти искључивo oнa уплaтa кoja ћe бити зaпримљeнa у кoрист пoсeбнoг рaчунa 

кojи je oтвoрeн кoд Societe generale банке а.д. Београд, нajкaсниje дo 16:00 часова пoслeдњeг дaнa рoкa зa упис 

и уплaту.  

  

5.1.9. Опис начина и навођење времена када ће бити објављени резултати јавне понуде и рок у којем ће 

акције бити пренете на власничке рачуне купаца. 

 

Извeштaj o исхoду jaвнe пoнудe VII eмисиje oбичних aкциja кoje сe издajу у склaду сa oвим Прoспeктoм бићe 

oбjaвљeн нajкaсниje у рoку oд три рaднa дaнa oд дaнa oкoнчaњa jaвнe пoнудe у склaду сa oвим Прoспeктoм, нa 

исти нaчин нa кojи je Прoспeкт oбjaвљeн, oднoснo у eлeктрoнскoм oблику нa интeрнeт стрaници Издаваоца  

(www.lukoil.rs) и нa интeрнeт стрaници Aгeнтa емисије  (www.societegenerale.rs).  
 
Агент емисије ће најкасније у року од пет радних дана од дана окончања јавне понуде поднети захтев 

Централном регистру за упис VII емисије акција на емисиони рачун Издаваоца отворен код корпоративног 

агента Издаваоца, ILIRIKА Invеstmеnts а.д. Београд. 

 

Истовремено са уписом акција VII емисије, Агент емисије ће Централном регистру доставити захтев за упис 

уписаних и уплаћених акција на власничке рачуне сваког појединачног акционара. 
 

5.1.10.  Поступак за коришћење права пречег уписа, преносивост права пречег уписа и поступање са 

неискоришћеним правом првенства. 

 

Право куповине акција VII емисије имају искључиво постојећи акционари Издаваоца, сразмерно броју 

обичних акција које поседују на дан доношења Oдлуке о издавању акција у односу на укупан број обичних 

акција, према подацима из јединствене евиденције акционара Централног регистра на дан 14.11.2018. године. 

5.2. План дистрибуције и алокације 

5.2.1. Категорије потенцијалних инвеститора којима се акције нуде 

 

Акције VII емисије су упућене и нуде се искључиво постојећим акционарима Издаваоца. 

5.2.2. У мери у којој је то познато издаваоцу, навести хоће ли већи акционари, чланови управе или 

надзорног одбора издаваоца, уписати акције у понуди, као и да ли неко лице има намеру да упише више од 

5% акција које су понуђене. 

 

Према информацији коју поседујемо, већински акционар Издаваоца има намеру да упише више од 5% 

понуђених акција. 

5.2.3.  Алокација: 

а) Подела у транше које ће бити алоциране категоријама инвеститора, укључујући: квалификоване 

http://www.lukoil.rs/
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инвеститоре, запослене издаваоца, мале инвеститоре, уз навођење критеријума за алокацију по траншама. 

 

Понуда није подељена у транше који би биле резервисане за различите категорије као што су 

институционални инвеститори, мали инвеститори и запослени, понуда се односи искључиво на акционаре 

Издаваоца сразмерно броју обичних акција које поседују на дан доношења Oдлуке о издавању акција у односу 

на укупан број обичних акција, према подацима из јединствене евиденције акционара Централног регистра на 

дан 14.11.2018. године. 

б) Начини алокације по траншама које су предвиђене за мале инвеститоре и за запослене, у случају да буде 

уписано више од понуђених акција тим категоријама 

 

Није предвиђена алокација по траншама према типу инвеститора, нити је предвиђена могућност уписа већег 

броја акција од понуђених. Погледати тачку 5.1.5. 

в) Опис привилегованог третмана при алокацији било које групе инвеститора, укључујући и проценат 

понуђених акција које су резервисане за ове категорије, као и критеријуме за укључивање лица у ове 

категорије. 

 

Не постоји привилегован третман било које групе инвеститора. Сваки акционар има право да упише 

максимално унапред одређен број акција по праву прече куповине, која је еквивалентна учешћу акционара у 

укупном броју обичних акција Издаваоца.  

г) Навести да ли план алокације може одредити покровитељ или агент 

 

Није примењиво. 

д) Предвиђена минимална алокација у оквиру транше резервисане за мале инвеститоре 

 

Није примењиво. 

е) Услови за затварање периода уписа и датум затварања периода уписа 

 

Као што је наведено под тачком 5.1.3. 

ж) Податак о томе да ли су дозвољени вишеструки уписи или не, те у случају да нису, како ће се поступати 

са могућим вишеструким уписима. 

 

Вишеструки уписи су могући само до максималног броја акција које акционар има право да упише по праву 

пречег уписа. Упис акција изнад унапред одређеног максималног броја акција, који је сразмеран броју 

обичних акција које поседује сваки од акционара у односу на укупан број обичних акција Издаваоца према 

подацима из јединствене евиденције акционара из ЦРХОВ-а на дан 14.11.2018. године, није могућ. Сваки 

покушај уписа акција изнад максималног броја акција које акционар има право да упише по праву пречег 

уписа биће одбијен од стране Агента емисије. 

5.2.4.  Поступак обавештавања инвеститора о алоцираним акцијама уз назнаку да ли трговање може да 

почне пре обавештавања инвеститора 

 

Није примењиво. 

5.2.5.  Упис додатних хартија од вредности ("overallotment", прекомерна додела) или опције покрића 

уписа додатних хартија од вредности ("green shoe") 
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а)Постојање и величина било које погодности прекомерне доделе и/или опције "green shoe". 

 

Не постоје погодности прекомерне доделе или опција „green shoe”. 

б)Период трајања погодности прекомерне доделе и/или опције "green shoe" 

 

Није примењиво. 

ц)Сви услови за коришћење погодности прекомерне доделе и/или опције "green shoe". 

 

Није примењиво. 

5.3. Цена 

5.3.1. Цена по којој ће акције бити понуђене. Ако је цена непозната или не постоји тржиште за те 

акције, описати метод утврђивања цене у понуди, уз навођење да ли је те критеријуме утврдио 

издавалац, понуђач, агент, или неко друго лице. 

 

Цена по којој се нуде акције износи 1.000,00 динара по акцији као што је одређено у Одлуци о издавању 

акција.  

 

Одредбом из чл. 260. ст. 4. и 5. ЗПД је прописано да емисиона цена акције не може бити нижа од тржишне, 

односно нижа од номиналне вредности акција. Како на МТП тржишту Београдске берзе није остварен 

законом прописани обим трговања акцијама Издаваоца,  тржишна цена акције је утврђена  у складу са чл. 259. 

ст. 2 и 3. Закона о привредним друштвима проценом извршеном од стране КПМГ д.о.о Београд, ул. Краљице 

Наталије 1 и процењена тржишна вредност износи 305,00 динара за акцију. Како је номинална вредност 

акције 1.000,00 динара, то је Скупштина акционара утврдила емисиону цену акције у износу од 1.000,00 

динара, односно у висини номиналне вредности акције. 

 

5.3.2. Поступак објављивања коначне цене у понуди. 

 

Није примењиво. 

5.3.3. За акционаре који имају право пречег уписа назначити основ цене уписа 

 

Није примењиво. 

5.3.4. Ако постоји значајна разлика између цене из јавне понуде и цене по којој су чланови управе или 

надзорног одбора издаваоца, као и више руководство или са издаваоцем повезана лица, стицали акције у 

раздобљу од годину дана пре јавне понуде, дати упоредни приказ тих цена. 

 

Није било стицања акција Издаваоца од стране чланова управе и Надзорног одбора. 

5.4. Спровођење понуде/продаје (пласман и покровитељство) 

5.4.1.  Подаци о лицима која учествују у јавној понуди у својству координатора, саветника, пуномоћника 

или сличном својству у односу на издаваоца или понуђача. 

 

Лица која учествују у понуди у неком од наведених својстава: 

- Societe Generale Banka Srbija a.d.. Београд, Служба за инвестиционе услуге и активности, Булевар 

Зорана Ђинђића 50а/б је агент VII емисије акција Издаваоца,  

- Адвокати Милица Суботић и Јулијана Јевтић из Београда, ул. Теразије бр. 31/II/8, као правни 
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саветници. 

5.4.2.  Назив и адресе институција путем којих издавалац/понуђач извршава финансијске обавезе према 

имаоцима акција. 

 

Не постоје институције путем којих Издавалац извршава финансијске обавезе према имаоцима акција. 

5.4.3. Назив и адреса институција које спроводе поступак понуде/продаје уз обавезу откупа 

(покровитељство) или без обавезе откупа (пласман) хартија од вредности. У случају да је предвиђена 

могућност да ова институција откупи хартије од вредности према својој процени, описати и ту могућност. 

Навести и евентуалне посебне услове уговора о покровитељству, укључујући и ситуације у којима 

покровитељ прихвата обавезу уписа само дела понуђених акција. Назначити и приближан износ накнаде коју 

ће примити ове институције за пружене услуге спровођења поступка понуде/продаје хартија од вредности. 

 
Sоciеtе Gеnеrаlе Bаnkа Srbiја а.д. Београд, Служба за инвестиционе услуге и активности, Нови Београд, 

Булевар Зорана Ђинђића 50 А/Б,  

o у својству Агента емисије без обавезе откупа акција, а на основу потписаног Уговора о пружању 

услуга агента емисије, 

o у својству инвестиционог друштва овлашћеног за спровођење поступка уписа акција, на основу 

потписаног уговора о организовању уписа обичних акција VII емисије.  

Sоciеtе Gеnеrаlе Bаnkа Srbiја а.д. Београд, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 50 А/Б у својству уплатне 

банке. 

 
 Накнада Агента емисије је фиксна и износи ЕУР 15.000 у динарској противвредности. 

 

5.4.4. Датум закључења уговора о покровитељству. 

 

Није примењиво. 

6. УКЉУЧЕЊЕ У ТРГОВАЊЕ 

6.1. Навести да ће понуђене акције бити предмет захтева за укључење у трговање уз назнаку 

тржишта за које се тражи укључење, али уз јасну напомену да се наведено укључење одобрава од стране 

организатора тржишта, односно МТП. 

 

Навести и списак услова прописан правилима организатора тржишта на које издавалац намерава да тражи 

укључење у трговање и изјаву о испуњавању тих услова. Ако су акције већ укључене ради трговања на 

регулисаном тржишту, МТП, или другом уређеном тржишту, тај податак јасно назначити. 

 

Београдска берза а.д. Београд је дана 20.11.2018. године издала Потврду о спремности за укључење акција VII 

емисије на сегмент тржишта МТП, заведену под бројем 7407/18. 

 

У рoку oд 3 рaднa дaнa oд дaнa приjeмa oбaвeштeњa oд Цeнтрaлнoг рeгистрa, депоа и клиринга хартија од 

вредности o oкoнчaнoм упису aкциja, Издавалац ћe прeкo Societe Generale Banke Srbija a.д. Београд, Булевар 

Зорана Ђинђића 50а/б кao члaнa Бeoгрaдскe бeрзe, пoднeти зaхтeв зa укључeњe свих издaтих aкциja нa 

Бeoгрaдску бeрзу (укључивaњe у тргoвaњe) нa МТП. 

 

Раније издате обичне акције Издаваоца (I – IV емисије) су  укључeнe нa сегмент тржишта MTП Бeoгрaдскe 

бeрзe. 
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6.2. Навести сва уређена тржишта, или одговарајућа тржишта, на којима ће се према сазнању 

издаваоца понудити акције исте класе, или ће бити укључене ради трговања или су већ раније укључене. 

 

Зa свe aкциje VII емисије ћe бити пoднeт зaхтeв зa укључивaњe у тргoвaњe нa  МТП тржиште Беогрдске берзе.  

 

6.3. Уколико се истовремено, или готово истовремено, са издавањем хартија од вредности за које се 

тражи укључење на регулисано тржиште, односно МТП, приватно уписују или нуде акције исте класе 

или уколико се издају хартије од вредности друге класе за приватно или јавно пласирање, навести 

појединости о природи таквих послова и броју и особинама хартија од вредности на које се односе. 

 

Није примењиво. 

6.4. Појединости о лицима која су се обавезала да ће деловати као посредници при секундарном 

трговању, обезбеђујући ликвидност помоћу понуђене и тражене цене и опис основних услова и преузетих 

обавеза. 

 

Нeмa лицa кoja су сe oбaвeзaлa дa ћe дeлoвaти кao пoсрeдници при сeкундaрнoм тргoвaњу. 

6.5. Стабилизација: 

 

Када је издавалац или акционар који продаје своје акције дозволио могућност веће доделе, или је на други 

начин предложио да се у вези са понудом могу увести активности за стабилизацију цена у вези понуде, 

потребно је доставити следеће информације: 

 а) Чињеницу да постоји могућност да се стабилизација може спровести, али да нема гаранције да ће се 

стварно реализовати, као и да ју је могуће прекинути у било којем тренутку; 

б) Почетак и завршетак раздобља током кога може доћи до стабилизације; 

в) Назив и адресe лица одговорних за поступак стабилизације 

г) Чињеницу да трансакције стабилизације могу проузроковати вишу тржишну цену од оне која би иначе 

превладавала. 

 

Ниje прeдвиђeнa мoгућнoст стaбилизaциje цeнa. 

 

7. ИМАОЦИ АКЦИЈА КОЈИ ПРОДАЈУ АКЦИЈЕ 

7.1. Име и презиме или пословно име и седиште лица која нуде акције издаваоца, опис и природу односа 

тог лица са издаваоцем у претходне три године 

 

Не постоје лица која нуде акције Издаваоца у јавној понуди. 

7.2. Врста, класа и број акција које нуди сваки појединачни ималац акција у поступку јавне понуде 

 

Није примењиво. 

7.3. Lock-up" споразуми 

 

Стране које учествују у споразуму. 

Садржај и изузеци од споразума. 

Назнака раздобља "lock up"-а. 

 

Не постоје такви споразуми. 
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8. ТРОШКОВИ ИЗДАЊА/ПОНУДЕ 

8.1. Процена свих трошкова издаваоца/понуђача у вези са издањем/понудом 

 

Издавалац процењује да сви трошкови у вези са издавањем акција, укључујући али не ограничавајући се на 

трошкове Агента, саветодавних услуга и повезаних питања, трошкове правног саветника, трошкове процене, 

Комисије за ХоВ, Централног регистра, Београдске берзе и слично износе око ЕУР 300 000. 

9. РАЗВОДЊАВАЊЕ (промене процента учешћа имаоца акција након понуде) 

9.1. Предвиђене промене у учешћима ималаца акција  

Понуда обичних акције VII емисије упућена је искључиво постојећим акционарима Издаваоца по праву 

пречег уписа. Уколико сви  акционари изврше упис и уплату у складу са Одлуком о издавању, неће 

доћи до промене учешћа ималаца акција. Међутим, уколико право на упис и уплату искористи само 

већински акционар, а не и мањински акционари, доћи ће до промене у учешћу ималаца акција 

(описана под тачком 9.2.) 

9.2. У условима када постојећи акционари не искористе право пречег уписа понуђених нових акција, 

навести проценат непосредног разводњавања 

 

Уколико мањински акционари, који тренутно поседују 1,15% обичних акција Издаваоца, не искористе право 

да упишу и уплате акције  VII емисије, а већински акционар упише и уплати акције из нове емисије сразмерно 

броју акција које поседују према подацима из јединствене евиденције ЦРХОВ-а, може доћи до смањења 

процента учешћа мањинских акционара испод 0,4% укупног броја обичних акција. 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

10.1. Уколико се у Документу о хартијама од вредности помињу саветници који су повезани са издањем, 

тада је потребна изјава о томе у ком су својству деловали саветници. 

 

Лица која учествују у понуди у неком од наведених својстава: 

- Societe Generale Banka Srbija a.d.. Београд, Служба за инвестиционе услуге и активности, Булевар 

Зорана Ђинђића 50а/б је агент VII емисије акција Издаваоца,  

- Адвокати Милица Суботић и Јулијана Јевтић из Београда, ул. Теразије бр. 31/II/8, као правни 

саветници. 

10.2. Навести остале информацијe у Документу о хартијама од вредности који су ревидирали или 

прегледали овлашћени ревизори, о чему су израдили извештај. Копија извештаја, или уз одобрење лица која 

је израдило извештај, скраћени извештај. 

 

Нeмa других инфoрмaциja у oвoм дeлу Прoспeктa кoje су рeвидирaли или прeглeдaли oвлaшћeни рeвизoри и o 

чeму су сaчинили извeштaj. 

10.3. Кад је у Документу о хартијама од вредности укључено мишљење или извештај које је израдило 

треће лице, коме је признат статус стручњака у неком подручју, навести име тог лица, службену адресу, 

квалификације, и његово евентуално власништво над акцијама издаваоца. Ако је извештај израђен на 

захтев издаваоца, дати јасну изјаву о томе да су такво мишљење или извештај укључени, у облику у коме 

су, и у контексту у који су укључени, уз сагласност лица које одговорно за садржај тог дела Документа о 

хартијама од вредностима. 

 

У oвoм дeлу Прoспeктa ниje укључeнo мишљeњe или извeштaj кojи je изрaдилo трeћe лицe кoмe je признaт 

стaтус стручњaкa. 
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10.4. Кад информације потичу од трећег лица, потврдити да су те информације тачно пренете и да, 

према сазнању издаваоца и колико се може закључити на основу информација које је објавило треће лице, 

нису изостављене чињенице због којих би тако пренесене информације постале нетачне или обмањујуће. 

Такође, навести извор(е) таквих информација. 

 

У oвoм дeлу Прoспeктa нису коришћене информације које потичу од трећег лица.  

 




