
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2021. ГОДИНУ

у Крушевцу, март 2022. година



У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (''Службени гласник
РС''  број  31/2011,  112/2015,  108/2016,  9/2020  и  153/2020), чланом  3.  Правилника  о
садржини,  форми  и  начину  објављивања  годишњих  и  кварталних  извештаја  јавних
друштава (''Службени гласник РС'' број 14/2012, 5/2015, 24/2017 и 14/2020) и чланом 29.
Закона о рачуноводству (''Службени гласник РС'' број 73/2019), ''Југопревоз Крушевац''
а.д. из Крушевца, МБ: 07292660 објављује

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021.ГОДИНУ

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ
(Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о 
токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз 
финансијске извештаје)

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ 

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА



1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА   2021  . ГОДИНУ



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07292660 Шифра делатности 4931 ПИБ 100477562

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ, OPRAVKU I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA JUGOPREVOZ KRUŠEVAC, KRUŠEVAC

Седиште КРУШЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 45

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 212.468 199.099 244.910

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003 38 72

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005 38 72

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 6 208.959 195.552 240.247

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 34.553 35.905 35.432

023 2. Постројења и опрема 0011 165.268 156.081 200.881

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 2.488 3.566 3.934

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014 6.650

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018 7 3.509 3.509 4.591



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019 1.985 1.439 1.951

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 1.524 2.070 2.640

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 18 21.110 18.124 16.008

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 287.844 210.828 227.739

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 8 28.181 36.414 45.786

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032 27.198 34.579 41.161

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034 140 151 446

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 843 1.684 4.179

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 9 61.502 40.386 55.881

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 61.090 40.326 55.821

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040 139 60 60



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043 273

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 25.009 19.700 23.164

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 9 23.698 18.389 21.875

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 9 1.311 1.311 1.289

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048 764

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055 764

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 10 162.365 105.077 91.686

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 9 10.023 9.251 11.222

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 521.422 428.051 488.657

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 11 289.151 256.331 348.687

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 76.138 76.138 76.138

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 611 611 611

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406 853 67

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407 751 444

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 212.300 271.893 271.871

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 178.729 271.893 263.954

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 33.571 7.917

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 91.867

350 1. Губитак ранијих година 0413

351 2. Губитак текуће године 0414 91.867

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 70.771 52.572 39.198

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420 70.771 52.572 39.198

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424 13 69.063 30.374 39.198

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 1.708 22.198

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 161.500 119.148 100.772

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 14 32.249 31.610 17.688

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436 20.491

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437 11.758 31.610 17.688

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 15 422 272 436

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 15 86.704 44.669 41.006

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 86.334 44.483 40.773

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446 15 370 186 233

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 41.607 42.024 41.085



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 16 40.363 41.427 40.443

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 17 1.244 597 642

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454 17 518 573 557

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 521.422 428.051 488.657

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07292660 Шифра делатности 4931 ПИБ 100477562

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ, OPRAVKU I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA JUGOPREVOZ KRUŠEVAC, KRUŠEVAC

Седиште КРУШЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 45

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 20 990.946 741.567

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002 198 604

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003 198 604

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 883.995 660.066

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 880.103 659.539

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007 3.892 527

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 106.753 80.897

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 21 974.228 836.787

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014 194 624

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 399.105 295.250

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 22 446.658 417.235

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 356.364 337.472

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 59.178 56.191

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 31.116 23.572

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 53.523 56.301

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 23 44.023 38.692

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 23 30.725 28.685



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 16.718

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 95.220

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 24 639 333

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 639 313

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030 20

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 25 1.204 769

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 1.125 762

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035 79 7

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 565 436

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039 26 626 1.249

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 27 5.368

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 26 17.698 9.524

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 27 3.412 3.380

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 1.009.909 752.673

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 978.844 846.304

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 31.065

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 93.631

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048 480 352

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 30.585



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050 93.983

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053 2.986 2.116

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055 33.571

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056 91.867

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001 33.571

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002 91.867

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

333

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

а) добици 2007

б) губици 2008

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

332

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

а) добици 2009

б) губици 2010

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности
које се вреднују по фер вредности кроз остали
укупан резултат

а) добици 2017

б) губици 2018 853 307

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

2019

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

2020 853 307

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021 + 2022) ≥ 0 2023

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021 - 2022) ≥ 0 2024 853 307

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2023 - 2024) ≥ 0 2025 32.718

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026 92.174

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 1.052.348 831.063

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 944.138 746.526

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003 3.892 527

3. Примљене камате из пословних активности 3004 639 313

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 103.679 83.697

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 999.106 792.441

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 524.660 409.277

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008 3.539 747

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 466.658 375.269

4. Плаћене камате у земљи 3010 1.125 752

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 3.124 6.396

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 53.242 38.622

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017 9.535

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019 9.535

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 42.569 11.572

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025 42.569 11.572



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028 33.034 11.572

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029 50.000

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031 50.000

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 12.841 13.672

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039 12.841 13.672

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046 37.159

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 13.672

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 1.111.883 831.063

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 1.054.516 817.685

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 57.367 13.378

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 105.077 91.686

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053 20

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054 79 7

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 162.365 105.077

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07292660 Шифра делатности 4931 ПИБ 100477562

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ, OPRAVKU I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA JUGOPREVOZ KRUŠEVAC, KRUŠEVAC

Седиште КРУШЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 45

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 76.138 4010 4019 4028 611

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 76.138 4012 4021 4030 611

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 76.138 4014 4023 4032 611

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 76.138 4016 4025 4034 611

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 76.138 4018 4027 4036 611

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 67 4046 271.871 4055 4064

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 4056 4065

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 67 4048 271.871 4057 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 -511 4049 22 4058 91.867 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 -444 4050 271.893 4059 91.867 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 -91.867 4060 -91.867 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 -444 4052 180.026 4061 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 546 4053 32.274 4062 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 102 4054 212.300 4063 4072

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 348.687 4082

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 348.687 4084

4. Нето промене у ____ години 4076 0 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 256.331 4086

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 256.331 4088

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 289.151 4090

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ   ЗА 2021. ГОД  ИНУ

1. Опште информације

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

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

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

Матични број Друштва је 07292660, а ПИБ 100477562.

Финансијски извештаји за 2021. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од стране
Надзорног одбора Друштва.

На дан 31. децембар 2021. године Друштво има запослених 462 (на дан 31. децембар 2020. године
број запослених у Друштву био је 479).

2. Основе за састављање финансијских извештаја

Финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са Законом о рачуноводству и у формату
прописаном  од  стране  Министарства  финансија  који  су  највећим  делом  усклађени  са
Међународним  стандардима  финансијског  извештавања,  односно  Међународним
рачуноводственим  стандардима.  Финансијски  извештаји  су  састављени  према  концепту
историјских трошкова.



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

2.1. Прерачунавање страних валута

(а) Функционална и валута приказивања

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

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

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

3. Преглед значајних рачуноводствених политика

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

3.1. Стална имовина

(а)  Нематеријална улагања

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

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



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

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

Лиценце и апликациони 
програми        

 20%

(б) Некретнине, постројења и опрема

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

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

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

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

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

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

Назив Стопа амортизације
Грађевински објекти      2,5 – 4,5%

           Транспортна опрема 6%-17%
           ПТТ опрема 7-20%; 6,6%

Канцеларијска опрема 12,50%; 14,3%; 20%; 15%; 10%;
16,5%; 18%; 7%

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

в) Инвестиционе некретнине



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

Након  почетног  признавања,  накнадно  вредновање  инвестиционе  некретнине
врши се по алтернативном моделу набавне вредности умањене за амортизацију у
складу са МРС 40.

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

(г)  Дугорочни финансијски пласмани

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

Почетно  признавање,  као  и  накнадно  вредновање  дугорочних  финансијских
пласмана  врши  се  по  методу  набавне  вредности  која  представља  поштену
вредност надокнаде која је дата за њих. У билансу успеха исказује се приход од
улагања  само  у  оној  мери  у  којој  Друштво  прими  свој  део  из  расподеле
нераспоређеног добитка корисника улагања, до које дође након дана стицања.
Део из расподеле који се прими у износу који је већи од таквог добитка сматра се
повраћајем  инвестиције  и  исказује  се  као  смањење  набавне  вредности
инвестиције.

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

3.2. Обртна имовина

(а) Залихе

Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе.

Залихе материјала

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



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

(б) Краткорочна потраживања и пласмани

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

Отпис  краткорочних  потраживања  и  финансијских  пласмана  код  којих  постоји  вероватноћа
ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност
наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем.
Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60
дана, при чему се има у виду старост потраживања, економски положај и солвентност дужника као
и немогућност наплате редовним путем.
Индиректан отпис врши се на  основу одлуке  управног одбора Друштва, док предлоге за отпис у
току  године  дају  директори  организационих  јединица,  а  на  крају  године  централна  пописна
комисија.

(в) Готовина и готовински еквиваленти

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

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

3.3. Основни капитал

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво / односно чине га
уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал.
Промене  на  основном капиталу  врше се  искључиво према правилима прописаним Законом о
привредним друштвима а  све  промене  на  основном капиталу  региструју  се  код одговарајућег
Регистра.
Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у Регистру
уписана и вредност у еврима.



3.4    Обавезе по кредитима

Обавезе  по  кредитима  се  иницијално  признају  по  фер  вредности  прилива,  без  насталих
трансакционих  трошкова.  У  наредним  периодима  обавезе  по  кредитима  се  исказују  по
амортизованој вредности.  Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе
трошкове)  и  износа  отплата,  признају  се  у  билансу  успеха  у  периоду  коришћења  кредита
применом методе ефективне каматне стопе.
Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Агенција
нема  безусловно  право  да  одложи  измирење  обавеза  за  најмање  12  месеци
након датума биланса стања.

3.5. Порез на добит

Текући порез на добит

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом
о порезу на добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит за 2021.
годину износи 15% и плаћа се на пореску основицу утврђену пореским билансом.
Пореска  основица  приказана  у  пореском  билансу  укључује  добит  приказану  у
званичном  билансу  успеха  и  корекције  дефинисане  пореским  прописима
Републике Србије.

Порески  прописи  Републике  Србије  не  предвиђају  могућност  да  се  порески
губици  из  текућег  периода  могу  користити  као  основа  за  повраћај  пореза
плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се
пренети на рачун добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет,
односно десет година.

Одложени порез на добит

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

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

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

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



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

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се
односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала.

3.6. Примања запослених
 

Друштво  нема  сопствене  пензионе  фондове  и  по  том  основу  нема
идентификоване обавезе на дан 31. децембар 2021.године.

У  складу  са  прописима  који  се  примењују  у  Републици  Србији,  Друштво  је  у
обавези  да  плаћа  доприносе  државним  фондовима  којима  се  обезбеђује
социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на
терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним
законским прописима. 
Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и
да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца
и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се
односе.  Након  извршених  уплата  доприноса,  Друштво  нема  даљих  законских
обавеза  у  погледу  будућег  плаћања  доприноса  уколико  фонд  нема  довољно
средстава да исплати све бенефиције запосленима који су се пензионисали. Више
плаћени доприноси се признају као средство у износу који се може рефундирати
или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање доприноса.

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

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

Број година Износ зараде
10 35.00%
20 50.00%
30 75.00%



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

3.7.   Признавање прихода

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

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

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

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

3.8. Признавање расхода

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

3.9. Приходи и расходи камата

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

Камата  и  остали  трошкови  позајмљивања  обухватају  се  на  следећи  начин:
трошкови позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи
или изрaди средстава класификованог за приписивање трошкова позајмљивања



(средство за које је потребно значајно време да би се оспособило за употребу,
односно продају) капитализују се као део набававне вредности тог средства, а сви
остали иду на терет расхода периода у коме су настали.

3.10. Закупи

Некретнине, постројења и опрема

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

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

3.11. Накнадно установљене грешке

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

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

4. Управљање финансијским ризиком

4.1. Фактори финансијског ризика

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

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

(а) Тржишни ризик

 Ризик од промене курсева страних валута



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

 Ризик од промене цена

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

 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани
токови у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.

(б) Кредитни ризик

Обезбеђење од  кредитног  ризика  успостављено је  на  нивоу  Друштва.  Кредитни ризик  настаје:  код
готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и
финансијским  институцијама;  из  изложености  ризику  у  трговини  на  велико  и  мало,  укључујући
ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. Друштво као гаранцију  за  своја  потраживања узима
менице  од  купаца.  Механизми  смањења  ризика:  компензације,  утужења,  наплата  меница,  прекид
пружања услуга и сл.

(ц) Ризик ликвидности

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

5. Управљање ризиком капитала

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

Друштво,  као  и  остала Друштва која  послују  унутар  исте  делатности,  прати  капитал на  основу
коефицијента  нето  задужености.  Овај  коефицијент  се  израчунава  из  односа  нето  дуговања
Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупна пасива умањена за
капитал,  дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе умањи за готовину и готовинске
еквиваленте. Укупни капитал је исказан у билансу стања. Израчунати коефицијент за 2021. годину
износи 0,24 а за 2020. годину износио је 0,25.

6. Некретнине, постројења и опрема

 Земљиште
Грађевински

објекти Опрема
Инвестиционе

некретнине Аванси Укупно

Набавна вредност
Стање на дан 31.12.2020. г 12.013 80,766 796.515 14.728 - 904.024
Повећања - - 60.988 - 6.650 67.638
Расход - - (25.035) - - (25.035)



Продаја - - - (2.366) - (2.366)
Стање на дан 31.12.2021. г 12.013 80.766 832.468 12.362 6.650 944.261

Акумулирана исправка 
вредности
Стање на дан 31.12. 2020. г - 56.876 640.434 11.162 - 708.472

Амортизација - 1.352 51.800 332 - 53.484
Расход - - (25.034) - - (25.034)
Продаја - - - (1.620) - (1.620)
Стање на дан 31.12.2021. г - 58228 667.200 9.874 - 735.302

Неотписана вредност на дан:
31. децембра 2021. године 12.013 22.540 165.268 2.488 6.650 208.959

31. децембра 2020. године 12.013 23.892 156.081 3.566 - 195.552

Земљиште на дан 31. децембар 2021. године износи 12.013 хиљада динара и односи се
на градско грађевинско земљиште.
Амортизација некретнина, постројења и опреме за 2021. годину износи 53.484 хиљаде
динара и укључена је у трошкове пословања.
 
Kао  средство  обезбеђења  уредног  измирења  обавеза  по  Уговорима  о  кредиту
закљученим  са  ОТП  банком  а.д.  Београд  и  Фондом  за  развој  Републике  Србије
успостављена је  залога  на  опреми –  9  аутобуса регистрованих  у  регистру  заложног
права при Агенцији за привредне регистре, под зл. 7373/2019 и уписана хипотека на
објектима Друштва у Брусу и Александровцу. 

7. Дугорочни финансијски пласмани

2021 2020
Учешће у капиталу осталих правних лица
и друге хов расположиве за продају 6.092 6.092

Остали  дугорочни  финансијски
пласмани 1.525

2.071

Минус: Исправка вредности (4.108) (4.654)
3.509 3.509

Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге ХоВ расположиве за продају односе
се на акције/уделе у следећим друштвима:

Назив Друштва 2020
Комерцијална банка АД Београд 4.698
Агробанка АД Београд 1.394

6.092



8. Залихе

2021 2020
Материјал 5.720 6.633
Резервни делови 21.478 27.946
Роба 140 151
Дати аванси 843 1.684

28.181 36.414

9. Потраживања

(а) Потраживања од купаца
2021 2020

Купци у земљи 94.122 74.580
Купци у иностранству 139 60
Остала потраживања по 
основу продаје

273 -

94.534 74.640

Минус: Исправка вредности 
купаца у земљи

33.032 34.254

33.032 34.254

61.502 40.386

(б) Остала потраживања

Остала потраживања износе 25.009 хиљада динара и највећим делом обухватају: потраживања за
рефакцију акцизе за нафту, у износу од 12.569 хиљадa динара, потраживања за више плаћен порез
на добит у износу од 1.311 хиљаде динара и потраживања за порез на додату вредност у износу
од 8.863 хиљаде динара.

(в) АВР

Активна временска разграничења на дан 31. децембар 2021. године износе 10.023 хиљаду динара
и односе се највећим делом на трошкове који се односе на наредну годину.

10. Готовински еквиваленти и готовина

2021 2020
Текући (пословни) рачуни 160.371 94.179
Благајна 1.824 993
Девизни рачун 90 9.833
Девизна благајна 80 72

162.365 105.077



11. Капитал и резерве

Укупан капитал Друштва на дан 31. децембар 2021. године има следећу структуру:

2021 2020

Основни капитал 76.138 76.138
Резерве 611 611
Нереализовани губици-добици по основу хартија од 
вредности 102 (444)

Нераспоређени добитак 212.300 271.893
Нераспоређени губитак - 91.867

289.151 256.331

Основни капитал Друштва чини  акцијски капитал у износу од 76.138 хиљада динара
(76.138 акција номиналне вредности од 1.000 динара).
Промене на позицијама капитала приказане су у оквиру Извештаја о променама на
капиталу.   

12. Дугорочна резервисања
Друштво  није  извршило  резервисање  за  накнаде  запосленима  за  будуће  отпремнине  будућим
пензонисаним  радницима,  будуће  јубиларне  награде  и  будући  прековремени  рад,  из  разлога
неизвесности дугорочног предвиђања издвајања средстава.

Сматрамо да је прогноза будућих трошкова у постојећим условима пословања немогућа и непримењива,
а с обзиром да су трошкови израде актуарског извештаја за постојећи број радника високи, одлучили смо
да не вршимо дугорочна резервисања, а настале издатке и трошкове по овим основама  вршимо из
текућег пословања.  

13.  Дугорочни кредити

 Преглед дугорочних кредита приказан је у следећој табели:

Дугорочни кредити 
у земљи

Број и датум
уговора

Годишња
каматна

стопа

Рок
отплате ЕУР

Дуг на дан
31.12.2021.
(у 000 дин)

ОТП банка (Societe 
generale) LTL 627492 1,95% 17.04.2024 233.333,2

0 27.436

ОТП банка 
(мораторијум) 320288 1,95% 17.07.2024 24.994,35 2.939

Фонд за развој 
Републике Србије

103580 1%
екс 1.61%

30.01.2026. 50 мил.
РСД

50.447

Укупно 80.822
Део који доспева у наредној години (Напомена бр. 14.)   (11.758)
УКУПНО 69.063



Као  инструмент  обезбеђења  уредног  измирења  обавеза  Друштва  по  Уговору  о
дугорочном кредиту бр.LTL 627492/2019 од 17.04.2019. год одобреном од стране ОТП
банке  (Societe  generale  bank  а.д.  Београд),  уписано  је  заложно  право  на  опреми  (9
аутобуса).  У  складу са Решењем регистра заложног права на покретним стварима и
правима, уписано је заложно право на опреми ЗЛ. бр. 7373/2019.

Као  средство  обезбеђења  уредног  измирења  обавезе  по  основу  кредита  Фонда  за
развој, уписана је  хипотека на објектима Друштва у Брусу и Александровцу.

 Поред  дугорочних  кредита  Друштво  има  и  дугорочне  обавезе   по  основу
одложених пореза и доприноса на зараде у износу 1.708 хиљада динара.

14. Краткорочне финансијске обавезе

Краткорочне финансијске обавезе се једним делом односе на део дугорочног кредита
који доспева до једне године који је приказан у следећој табели:

Број и датум уговора
Каматна 
стопа Рок отплате 2021

Дугорочни кредити у земљи – део који доспева у наредној години
ОТП банка (Societe 
generale) LTL 627492 1.95% 17.04.2024. 11.758
УКУПНО: 11.758

Други део обавеза чине обавезе за порезе и дориносе на зараде у износу 20.491 хиљаде динара. Укупне
краткорочне обавезе су 32.249 хиљада динара у хиљадама динара.

15. Обавезе из пословања и примљени аванси

2021 2020
Примљени аванси, депозити и кауције 422 272
Добављачи у земљи 86.334 44.483
Добављачи у иностранству 370 186
Укупно 87.126 44.941

16. Остале краткорочне обавезе

2021 2020
Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада,
бруто 37.122 38.341
Обавезе за дивиденде 2.405 2.432
Обавезе према запосленима 837 654
Обавезе за порез на додату вредност 803 144
Остале обавезе за порезе и доприносе 440 453

41.607 42.024



17. ПВР

2021 2020
Пасивна временска разграничења 518 573

518 573

18. Одложена пореска средства

         Одложена
пореска
средства

Стање 31. децембра 2019. године 16.008
Промена у току године 2.116
Стање 31. децембра 2020. године 18.124
Промена у току године 2.986
Стање 31. децембра 2021. године 21.110

Текући порески расход периода
2021

Бруто резултат пословне године 30.585
Рачуноводствена амортизација 53.523
Пореска амортизација (46.801))
Усклађивање прихода/расхода 2.526
Износ губитака из претходног периода до висине добити (39.833)
Пореска основица -
Пореска стопа 15%
Обрачунати порез -

19. Усаглашавање потраживања и обавеза

Друштво је у складу са чланом 22. Закона о рачуноводству извршило усаглашавање потраживања
и обавеза са својим дужницима и повериоцима са стањем на дан 31.10.2021. године и о томе
постоји веродостојна документација.
Неусклађени износ потраживања од купаца износи 26.425.698,13 динара (10 купаца) што чини 28
% укупних потраживања  и 2 % укупног броја купаца. Ова потраживања су највећим делом на
исправци вредности. 
Неусаглашени износ обавеза према повериоцима  износи 1,045,839 динара (7 добављача) што
чини 1 % укупних обавеза и 3 % укупног броја поверилаца.
Друштво је у контакту са купцима и повериоцима у циљу решавања неусаглашености.
Друштво још увек ради на усаглашавању ИОС-а за које дужници нису доставили одговор.



20. Пословни приходи
2021 2020

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту 880.103 659.539
Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту 3.892 527
Приходи од продаје робе 198 604
Приходи од премија, субвенција, дотација и 
донација 103.176 76.972
Други пословни приходи 3.577 3.925

990.946 741.567

21. Пословни расходи
2021 2020

Набавна вредност продате робе 194 624
Трошкови материјала 399.105 295.250
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 446.658 417.235
Трошкови амортизације и резервисања 53.523 56.301
Остали пословни расходи 74.748 67.377

974.228 836.787

22. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

2021 2020
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 356.364 337.472
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 59.178 56.191

Трошкови накнада по уговору о делу 2.010 719
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 3.107 2.374
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 1.069 569
Остали лични расходи и накнаде 24.930 19.910

446.658 417.235

23.  Остали пословни расходи

2021 2020
Трошкови транспортних услуга 13.558 12.184
Трошкови услуга одржавања 6149 5.775
Закупнине 1063 935
Реклама и пропаганда 895 736
Репрезентација 628 200
Премије осигурања 17.308 18.135
Трошкови платног промета 1.717 1.159
Трошкови пореза 4299 3.925
Остали нематеријални трошкови 29.131 24.328

74.748 67.377



24. Финансијски приходи
2021 2020

Приходи камата 639 313
Позитивне курсне разлике - 20

639 333

25. Финансијски расходи
2021 2020

Расходи камата 1.125 762
Негативне курсне разлике - 7
Остали финансијски расходи 79 -

1.204 769

26. Остали приходи и приходи од усклађивања остале имовине

2021 2020

Добици  од  продаје  материјала  и  основних
средстава 10.304 2.100
Вишкови 1.500 898
Приходи од усклађивања вредности потраживања
и краткорочних финансијских пласмана 626 1.249
Остали приходи 5.894 6.526

18.324 10.773

27. Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале 
имовине

2021 2020

Мањкови 200 311
Расходи од усклађивања вредности потраживања - 5.368
Остало 3.212 3.069

3.412 8.748

28. Зарада по акцији

(a) Основна зарада по акцији

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



2021 2020

Добит који припада акционарима 30.585 -
Пондерисани  просечан  број  обичних  акција  у
оптицају 76.138 -
Основна зарада по акцији (РСД по акцији) 441 -

29. Дивиденде по акцији

У 2021. години није исплаћена међудивиденда.

30. Потенцијалне обавезе - судски спорови

 Судски спорови

На дан 31.12.2021. год. нема значајнијих судских спорова који могу утицати на пословни и финансијски 
резултат.

 Ковид-19

Глобални изазов у 2021. години, баш као и претходне године, остаје епидемија вируса 
„SARS-Co-2“, која генерално има негативан утицај и на глобалну и на домаћу 
економију. Република Србија прикључила се земљама широм света у смислу да 
предузима разне мере у циљу сузбијања ширења овог вируса, као и разне мере подршке 
привредним субјектима и становништву.
Руководство Друштва предузима све неопходне здравствене и остале мере превенције и 
борбе против пандемије овог вируса, а на основу препорука и уредби надлежних 
државних органа и континуирано прати све активности и нове информације у циљу 
благовременог реаговања.
Друштво је донело сет оперативних мера у циљу заштите здравља запослених на раду и
обезбеђивања континуитета пословања у претходно описаним условима, као што су 
корекција зарада, коришћење средстава Фонда за развој Републике Србије за 
ликвидност, коришћење помоћи Владе Србије превозницима и сл. Процес пословања 
организован је уз високе мере заштите здравља запослених и руководство улаже напоре 
да обезбеди континуитет пословних активности, а на начин да буду задовољени 
постављени циљеви, што подразумева и измену у одређеним стратегијама.
На основу тренутно расположивих информација и процене остварења планова, 
руководство сматра да тренутна ситуација проузрокована глобалним присуством 
наведеног вируса ће утицати на пад пословних активности и праве се планови како да 
се тај пад сведе на најмању могућу меру, уз очување и заштиту здравља запослених.

 Остало

Порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. Још 
увек постоје различита тумачења пореских прописа. У различитим околностима, 
порески органи могу имати различите приступе одређеним питањима и могу утврдити 
додатне пореске обавезе заједно са накнадним затезним каматама и пеналима. У 
Републици Србији порески период остаје отворен током 5 година. Отуда, могуће је да 
порески органи приликом контроле утврде додатне пореске обавезе. Руководство 
Друштва сматра да су пореске обавезе укључене у ове финансијске извештаје правилно 
исказане.



31. Догађаји након датума биланса стања

Друштво је у фебруару 2022. године узело дугорочни кредит од „Banca Intesa“ а.д. Београд, са роком
отплате од 36 месеци,  у  износу од 200.000 евра који је намењен за набавку аутобуса.  Као средство
обезбеђења успостављена је залога на 3 аутобуса која је евидентирана у регистру заложног права при
Агенцији за привредне регистре, зл. бр. 1048/2022.

Након дана билансирања наплаћена су исправљена потраживања у износу од 561.314,50 динара до дана
одобравања финансијског извештаја.

''Југопревоз Крушевац'' а.д. Крушевац М.П.

у Крушевцу, 22.02.2022. год.

_______________________
(Драган Тодоровић)

___________________
(Зоран Мисић)



2. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ИЗВРШНОМ ОДБОРУ  
ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД, КРУШЕВАЦ 
Југ Богданова 45 

Крушевац 

МБ: 07292660 
Извештај о финансијским извештајима 

 

Мишљење са резервом 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва               

„ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ” а.д., Крушевац (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс 

стања на дан 31. децембар 2021. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом 

резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се 

завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед 

значајних рачуноводствених политика. 
 

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса „Основе за 

мишљење са резервом”, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 

материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2021. 

године као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се 

завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

 

Основа за мишљење са резервом 
 

Као што је обелодањено у напомени бр. 12 уз финансијске извештаје, Друштво није извршило 

актуарски обрачун како би се утврдила садашња вредност акумулираних права запослених на 

отпремнине и јубиларне награде, како се то захтева по МРС 19 „Накнаде запосленима”. Као 

резултат тога, није извршено резервисање по овом основу у финансијским извештајима 

Друштва за 2021. годину. Сагласно томе, нисмо могли да се уверимо у потенцијалне ефекте 

резервисања по наведеним основама у финансијским извештајима Друштва за 2021. годину. 
 

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (ISA). Наше 

одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је 

насловљен „Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја“. Ми смо независни у 

односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за 

међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су 

релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше 

друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом.  

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже 

основу за наше мишљење са резервом.  
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Скретање пажње 

 
Као што је обелодањено у напоменама бр. 6, 13 и 31 уз финансијске извештаје, као средство 

обезбеђења уредног измирења обавеза по Уговорима о кредиту закљученим са Фондом за 

развој Републике Србије, ОТП банком а.д. Београд и „Banca Intesa“ а.д. Београд успостављена 

је хипотека на објектима Друштва у Брусу и Александровцу и залога на опреми – 12 аутобуса 

регистрованим у регистру заложног права при Агенцији за привредне регистре, под зл. бр. 

7373/2019 и 1048/2022. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

Кључна ревизијска питања 
 

Кључна ревизијска питања су питања која су, по нашем професионалном просуђивању, била 

од највећег значаја у нашој ревизији финансијских извештаја за текући период. Ова питања су 

разматрана у контексту ревизије финансијских извештаја у целини и у формирању нашег 

мишљења о њима и ми нисмо изнели издвојено мишљење о овим питањима. Поред питања 

које је описано у одељку „Основа за мишљење са резервом“, утврдили смо да су доле описана 

питања кључна ревизијска питања која треба да саопштимо у нашем извештају. 
 

 

Кључно питање ревизије Одговор ревизора 

 

Признавање и вредновање некретнина, 

постројења и опреме 

 

Друштво је на дан 31. децембар 2021. године 

исказало некретнине, постројења и опрему у 

износу од 208.959 хиљада динара, што 

представља 40,07% активе. Друштво вреднује 

наведена средства по набавној вредности 

умањеној за акумулирану амортизацију и 

умањење вредности уколико је потребно.  

Руководство Друштва испитује умањење 

вредности за имовину која има неограничени 

корисни век употребе и која се не амортизује. 

Поред тога, имовина која се амортизује се 

преиспитује због могућег умањења вредности 

уколико неки догађаји или промењене 

околности указују на то да књиговодствена 

вредност није надокнадива. 

С обзиром да процена века трајања и 

идентификација показатеља умањења 

вредности захтева значајну процену 

руководства Друштва, ово може довести до 

пристрасности у процесу процене корисног 

века трајања и/или показатеља умањења 

вредности имовине. 

 

 

 

Како бисмо одговорили на ризике повезане са 

проценом корисног века трајања некретнина, 

постројења и опреме и показатеља умањења 

вредности, идентификоване као кључно 

ревизорско питање, планирали смо и 

извршили ревизорске поступке који су нам 

омогућили прибављање додатних 

ревизорских доказа за наш закључак о овом 

питању. 

Наши поступци ревизије су између осталог 

укључивали и следеће: 

- Разматрање и проверу исправности 

рачуноводствених политика и процедура 

које руководство Друштва користи у 

идентификовању показатеља умањења 

вредности имовине; 

- Тестове детаља попут прегледа 

купопродајних трансакција и имовинско 

правне документације; 

- Поновни обрачун амортизације. 

 

Идентификовали смо интерне контроле 

имплементиране у Друштву које обезбеђују 

тачност и потпуност признатих отписа од 

умањења вредности.  
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Ове чињенице су довеле до закључка да 

процена корисног века трајања некретнина, 

постројења и опреме и показатељи умањења 

вредности буду наше кључно ревизорско 

питање током ревизије финансијских 

извештаја Друштва за 2021. годину.  

Преиспитали смо адекватност умањења 

вредности које је Друштво извршило. 

На крају, проценили смо адекватност 

обелодањивања повезаних са овим питањем 

у финансијским извештајима Друштва. 

На основу наведених поступака стекли смо 

разумно уверење у тачност, потпуност и 

власништво над некретнинама, постројењима 

и опремом, као и у тачност прокњижене 

амортизације наведене имовине, у складу са 

рачуноводственим прописима Републике 

Србије. 

Признавање и вредновање прихода од услуга 

превоза 

 

Друштво је остварило 990.946 хиљада динара 

пословних прихода у 2021. години. Највећи 

део пословних прихода (преко 87%) остварен 

је по основу пружања услуга превоза правним 

и физичким лицима. Продаја карата физичким 

лицима наплаћује се у готовини на продајним 

местима и у возилима, док се правним 

лицима фактуришу услуге за превоз 

запослених, ученика и уговорених вожњи.  

Велики број купаца физичких лица указује да 

постоји висок ризик од настанка грешке 

приликом готовинске наплате, док код купаца 

правних лица постоји ризик неадекватног 

признавања прихода и његовог 

процењивања. 

Утврдили смо да је приход од пружања услуга 

превоза кључно ревизорско питање због 

његовог значајног износа  и ризика 

признавања и вредновања прихода и са њима 

повезаних потраживања. 

Како бисмо одговорили на ризике повезане са 

признавањем и вредновањем прихода, 

планирали смо и спровели следеће 

ревизорске процедуре: 

- Разумевање политика и процедура које се 

примењују на признавање прихода као и 

анализу и тестирање интерних контрола 

које се односе на процес признавања 

прихода, процену потраживања и њихову 

наплату; 

- Обављање аналитичких поступака кључних 

ставки и поређење актуелних перформанси 

са истим перформансама претходне 

године; 

- Обављање процедура за проверу 

правилног разграничења прихода на 

периоде у којима су настали на изабраном 

узорку трансакција; 

- Тестирање на бази узорка испостављених 

фактура и праћење до њихове наплате, као 

и провера услова наведених у фактури; 

- Тестирање поступка продаје карата кроз 

контролу свих извештаја и уплаћених 

средстава од продатих карата по свим 

кондуктерима и билетарима на изабране 

датуме; 

- Тестирање старосне структуре 

потраживања и адекватност извршеног 

отписа; 

- Преглед обелодањивања у Напоменама уз 

финансијске извештаје. 

На основу спроведених поступака нисмо 

утврдили материјално значајне грешке везане 

за поступак признавања и вредновања 

прихода и потраживања. 
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Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

 

Руководство Друштва је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских 

извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и за оне 

интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.  

 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности 

Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по 

потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања 

као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Друштво или да 

обустави пословање или нема другу реалну могућност осим да то уради.  

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског 

извештавања Друштва.  

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 
 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у 

целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње 

или грешке и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у 

разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија 

спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално 

погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед 

криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати 

да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу 

ових финансијских извештаја.  
 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо 

професионално просуђивање и одражавамо професионални скептицизам током ревизије.  

Исто тако, ми:  

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа 

у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; 

осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и 

прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за 

мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни 

погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе 

настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, 

фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне 

контроле; 

• Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у 

циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле ентитета;  

• Вршимо процену применљивих рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања која је извршило руководство.  

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене 

основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли 

постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да 
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изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у 

складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, 

дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у 

финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да 

модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима 

прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови 

могу за последицу да имају да ентитет престане да послује у складу са начелом 

сталности.  

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане 

основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.  

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време 

ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле 

које смо идентификовали током ревизије.  

 

Такође, достављамо лицима овлашћеним за управљање изјаву да смо усклађени са 

релевантним етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим 

односима и осталим питањима за која може разумно да се претпостави да утичу на нашу 

независност и где је то могуће, о повезаним мерама заштите.  

 

Од питања која су саопштена лицима овлашћеним за управљање, ми одређујемо која питања 

су била од највеће важности у ревизији финансијски извештаја за текући период и стога су 

кључна ревизијска питања. Ми описујемо ова питања у извештају ревизора, осим ако закон 

или регулатива искључује јавно обелодањивање о том питању или када, у изузетно ретким 

околностима, утврдимо да питање не треба да буде укључено у извештај ревизора, зато што је 

разумно очекивати да негативне последице буду веће него користи од такве комуникације. 
 
 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

 

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Друштва. Руководство Друштва је 

одговорно за састављање и презентирање годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала.  

Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању 

са финансијским извештајима за пословну 2021. годину и о томе да ли је годишњи извештај о 

пословању састављен у складу са важећим законским одредбама.  

У вези са тим, наши поступци испитивања се односе на процењивање усаглашености 

информација садржаних у годишњем извештају о пословању са годишњим финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије и проверу да ли је годишњи извештај о пословању 

у формалном смислу припремљен у складу са Законом о рачуноводству и Законом о тржишту 

капитала. 
 

На основу спроведених процедура, у мери у којој смо у могућности да то оценимо, 

извештавамо да: 

1. Информације приказане у годишњем извештају о пословању су усклађене, по свим 

материјално значајним питањима, са приложеним финансијским извештајима Друштва 

за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године, 
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2. Приложени годишњи извештај о пословању за 2021. годину је припремљен у складу са 

важећим законским прописима.  
 

На основу познавања и разумевања Друштва и његовог окружења стеченог током ревизије, 

нисмо утврдили материјално значајне погрешне наводе у годишњем извештају о пословању.  
 

 

Партнер у ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног 

ревизора је Вељко Топаловић.  

 

 

 
Београд, 22. фебруар 2022. године                                                     
  Овлашћени ревизор 
  Вељко Топаловић 
  Прва ревизија доо Београд 
  Саве Машковића 3/10 Београд 
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fpyra pacyHa. pacyH no3,fll14JA aon HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha rcAtrHa

npeiloaHa roArHa

KpajBe crabe _
20_.

IlocerHo crabe
01,01,2o_,

1 z 3 4 5 6 7

419 . Ofrane AyropocHe o6aBBe )427 !i
:E.:.:::-:.i1.8 jl j]l jl].1]ill'1.1.:jll.] jll;l]ll]]i

i 1.708 ,) too

49 (aeo), ocvM 498 H 495 (aeo) t428)A3rPAH14r.tEt-bA

498 B. OA,IOXEHE NOPECKE OEABE3E x429 a

495 (aeo) r. AyroPor{H14 oA,loxEHh
nP14xoA'1 t4 nP]4MrbEHE AOHAqIJE

3430

A, KPATKOPOTTHA PE3EPB]4CAIbA 14

KPATKOPOITHE OEABE3E (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 04s4)

0431
191190

119.148 :t 100,772

467 I. KPATKOPOL{HA PE3EPBI4CAI-bA 0432
.'.....'.'''..'','.."'.'....''',,,,,,,,',,,.,'I

1'---*-''--"-"-i
L,.-'*--**,..,.,,,,,.,..,,,.,. !:

42, ocvf 427
II. KPATKOPOqHE OI4HAHCI4JCKE

oSABE3E (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 3Z.Z4g l14 31.610 17.688

420 (Aeo) 14 421 (Aeo)
1. O6aB$e no ocHoBy Kpelvra npeMa

MaTtrqHON{/ 3aB!4CHt4f4 h OCTaIhM

noBe3aHilM nlutrMa y 3eMft[
0434

420 (aeo) tr 421 (Aeo)
2. O6aBee no ocHoBy KpeAffia npeMa

MaTlqHoM, 3aBICHXM fr ffianrM 0435

422 (Aeo), 424 (Aeo), 425 (Eeo), v 429
(aeo)

0436
oA ntrqa Koja uucy gouahe 6axxe 20.49t

422 (Aeo), 424 (Aeo), 425 (aeo) r 429
(aeo)

4. O6aBse no ocHoBy Kpeaura oA

AoMah[x 6aHaKa
0437 ri.zse 31.610 17.688

423, 424 (aeo), 425 (aeo) { 429 (Aeo) M38
4HOfipaHfrBa

426 1439
)A BpeaHofrx

428 t440
ACPTBATA

430 n44l
15 422 436(AvuhJE 272

43, ocl4M 430
tv. o6ABE3E h3 nOCIOBA|-bA (0443 +
)444 + 0445 + cF?46 + 0447 + 0448)

0442 i1s 86.704 44.669 41.006

437 v 433
O6aBe3e npeMa Ao6aBftaqxMa

0443Man4qHa,3aBlcHa npaBHa nxqa t{ ocrala
noBeaHa nlqa y 3eMrbl4

432 h 434
2, O6a6eae npeMa ao6aBHqhMa -
MaT[qHa, 3aBXCHa npaBHa n[qa x ofrafla 0444

435 0445
86.3343CMftX 44.483 40.773

436 0446
15 ..ro 233trHOCTpaHCrBy 186

439 (Aeo) 5. OOaB€e no MeHlqaMa 0447 t
1L .,,....-..,.*".......".......

439 (Aeo) Oqlane o6aBe3e rc nocnoBasa 0448 1L

44,45,46, xuy. 467, 47 $ 48 0449
(0450+0451+0452) 41.607 42.024 41.085

loBe3aHxM nxqxMa y ilHofrpaHfrBy

;. KretrtrTH. 3aiMoBq tr o6aB$e

rose3aHa nhqa y uHocTpaHfrBy

l. O6aae3e nDeMa tro6aBAaquMa v



fpyna paqyHa/ pacyH no3xql4JA AOn HanoileHa 6poj

,13Hoc

TeKyha roAhHa

npeiloAHa roAHHa

Kpajbe cTabe_
20_,

noqerHo crabe
01.01.20_.

L 2 3 4 5 6 7

44, 45 v 46 ocuY 467 1, O6ane KparKopoqHe o6aBe3e 40.363 , :* '*-''';;i;;;i'*\;
!*,**l,r,-,.***,.'*',....*,,.;

47,48 ocv[ 481 1451
77

'-"' " "'- ):24+lpeaHocr h ocrantrx jaBHfi np[xoAa : s97 642

481 x452
qo6max

427
r'r. o6ABE3E nO OCHOBy CPESCTABA

tAt'4EtbEH[X nPOAA]14 h CPEACTABA
"]OC'IOBAI.bA KOJE JE OEYSIAB'bEHO

0453

49 (Aeo) ocuM 498
r'II. KPATKOPOI]HA NACilBHA
SPEMEHCKA PA3TPAH14']EI-bA

0454 518 taL7 557

E. TEnTAK,13HAA BhChHE
xAnhTA.nA (0415 + 0429 + 0430 +
043r - oo59) 2 0 = (o407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408-0411)>0

0455

0456
c 521,4220429+0430+0431-04ss) 428.051 488.657

89 X, BAHE]4'IAHCHA NAC14BA 0457
1r

ZI\tKUtc^\
v t<J/-'\\tt teAdy

-

4n.ni. lin
aana r{,{ :Vr1 : 20-4 lroaxHe fr

ffi*"*
l9 (Rus..-

o6pa3all nponxcaH npaBunHilKoM o GApxxHx h oopMx o6pa3aqa o[HaHcrdcKrx rBBeuraja l/t caApxt4Hl4 ]t OopMt4

(,,cnw6eHil ilacHxK Pe 6p. 89/2020). K nptrBpeaHa apyrr]rBa/ 3aApyfe tr npeaFeTHffKe

16

]. O6aBee no ocHoBV f,oDsa Ha

E, yKynHA nACt4BA (0401 + 0415 +



nonybaBa npaBHo nHqe - npeAy3erHHK

lvlarncHn 6poj 07 292660 Tillrdpi a.r.iro"', +gsr i1t46 LOO477562

MKUIoDRiAvAN]EMoToRNIHvozILAJUGoPREVozKRU5EvAc,KRU5EvAc
ceAxure KPyulEBA4 Jvf EOrAAHoBA 45

EI4IIAHC YCNEXA
3a nepHoA oA 01.01.202t, Ao 3L.L2.2021. roAilHe

- y xr4rbaAaMa ANHapa -

n03hqltJA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roAxHa npeiloAHa roAtrHa

1 2 3 4 5 6

A. nocroBH[ nP}lxoAl4 (1002 + 1005 + 1008 +
1009-1010+1011+1012)

1001
20 990.946 74r.567 ,

60 r. nPhxoAr4 oA nPoAAJE POEE (1003 + 1004) t002 198 604

600, 602 tr 604 1. npAoatr oA npoAaje po6e Ha AoMaheM rpxhury 1003 198

601, 503 il 605

51

nptrxoAx oA npoAaje po6a Ha ruoopaxou rpxrury 1004 I il_."-_" -.:_i
n. nPilxoAr4 oA nPoANE nPO[3BOAA 14 vcrlvrA
(1006 + 1007)

1005 883.995 660.066

670, 6tZ v 614 10061. npxxoar4 oa npoaaje npoH3Boaa 14 ycnyra

AoMaheM Tpxilury
659.539

611,613 tr 615
2. npl4xoatr oa npoaaje nporcmaa x ycnyra Ha

xHocTpaHoM Tpxxury
1007 3.892 | ,t 527

62 [I. NPilXOAI4 OA AKThBhPAI.bA YqilHAKA 14 PO6E 1008
t:i:i.riiiiii!*).rr-r.*r,r -,.r:

:l

ii ttl

630 1009N, BPEAHOC

14 roToBhx nPo[3BoAA

631
v. cMAt-bEtbE BPEAHOCTTT 3MI4XA HEAOBPIUEHI,IX t4

roToBilx nPoil3BoAA
1010

64v65 vr. ocrMh nocnoBH14 nPilxoAh 1011 ii 106.7s3 t
, .,*.......'...."...,,'''-*'-......;

\
&-*,,..^,,

80.897

68, octrM 683, 685 tr 686 1012 ;
14l'4oB14HE (OChM OHHAHCTIJCKE)

1013b. ttuuIUtsHtr rAUruAtr (rur+ + rut
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 21 974.228 836.787

50 I. HAEABHA BPEAHOfi NPOAATE PO6E 1014 194 i 624

51 II. TPOTIJKOBI4 MATEP',IJMA, TOPilBA 14 EHEPTilJE 1015 399.105 : i 29s.2s0

52
III. TPOIT]KOBI4 3APAAA, HAKHMA 3APAI1A 

'1 

OCTMh
ut4LlHt4 pAcxoat4 (1017 + 1018 + 1019)

1016
22 446,658

'| 477.235

520 1. TpouKoBH spaAa H HaKHaAa 3apaAa 1017

521 1018z, rpouKoB[ nol

HAKHAAE 3APAAA
59.178 s6.191

52 ocxM 520 r 521 3, Ocranil ntrqHr pao(oAr4 ,,t HaKHaAe 1019 31.116 l 23.572

540 IV. TPOtltKOBI4 AI4OPTr,43ALlt4JE 1020 ,!
a 

"..,.".......,., 
...,...... ..." .... ....... , ..,.-...-.... - . .-.,.,.,

53.523 56.301

58, octrM 583, 585 v 586
v. PACXOAI4 OA vCKnAlnBAlbA BPEAHOCTh

,'1N4OBl/HE (OCl,1N'l OI4HAHCI4JCKE)
702r

53 vr" TpoUJKoBh nPoL43BOAHt4X vcnvrA 7022 :: 23 44.023 i

54, octrM 540 VII. TPOIUKOBh PE3EPBhCAI.bA 1023
,,,.,,,',,',-*..--,*'-.:*.*.*'.,

,

55 VIII, HEIV1ATEPI4JMH14 TPOIIIKOB',1 1024 :. 23 30.725 I 28.685

fpyna pacyHa, paqyH

880.103

VII. NPilXOAh OA YCK'IAEhBAI-bA BPEIHOCI'1

,



no3Hq14JA AOn HanoMeHa 6poj

].l 3Hoc

TeKyha rcAtrHa nperxoAHa roAhHa

1 2 3 4 5 6

B. nocnoBHl,t AoEI4TAK (1001 - 1013) : 0 1025 L6.7!8 i

r. nocIoBHH ryEl4TAK (1013 - 1001) > 0 1026
l

1 ss.zzo i

A. OltHAHCllJCKl4 nPIXOAI4 (1028 + 1029 +
1030 + 1031)

1027
24 63e i 333

660 H 661

r. ot4HAHCr4JCKh nPilXOAl4 143 OAHOCA CA

MAT14I.IH14M, 3ABI4CH14M 14 OCTMTM NOBE3AH14M

,rr'rq14MA

1028

662 II. NPfiXONil OA KAMATA 7029 639

663 tr 664 1030
EOEKTI4 BMYTHE K.nAY3YIE 20

665 tr 669 tv. ocrA,t4 ol4HAHCl4JCKl4 nPrlXOAl4 1031 ,"*-* '--'* -.'. '-- --- :
i , 

" -,...,.... -..-,,,, ',. , -, -, -".,. -. ., . ,,.,. , , ... -. ....--..-... ..,. ... -,
a:.

1032
1035 + 1036) 25 r,204 769

560 tr 561

r. o,1HAHCI4JCK[,1 PACXOAI4 r43 OAHOCA CA

MAT[qHhM, 3ABI4CHI4M 14 OCTMilN,I NOBE3AHI4M

,lrluhlvlA
1033

562 II. PACXOAI4 KAMATA 1034 1.12s i .lOZit:

563 tr 564 1035
EOEKTh BMYTHE K,NAY3YIIE 79 7

565 x 569 rv. ocTM14 or4HAHchJcKr4 PACXOAI4 1036

E. AOE]4TAK h3 Ol4HAHCt4PAtbA (1027 - LO32) >
0

to37

K. ryErrAk lr3 or4HAHCtlPAlbA (1032 - tO27) >
0

1038 565 436

683, 685 r 686
3. NPhXOAX OA YCKNAEHBATbA BPEAHOCTT4

1039O}IHAHC}IJCKE HMOB]4HE I(OJA CE }TCKA:IYJE
no oEP BPEAHOCTU KPO3 El4.flAHC vcnEXA

26 626 t.249

583, 585 h 586

h. pacxotrr4 ott vcMABl4BArbA BPEIHoCTI4
1040OI4HAHC'IJCKE 14MOB14HE KOJA CE ]4CKA:!YJE

no oEP BPEAHOCTIT KPO3 EUnAHC vCnEXA
27 5.368

67 ,. ocTAnl.l nP[xoA]4 1041 26 17.698 :!

57 r( ocTA,llt PAcxoAh 1047 127 3.380 i

1043
1041) 1.009.909 752,673

Jb. vKvnHr4 PACXOAIT (1013 + 1032 + 1040 +
1042)

r044 978.844 846.304

M, AOEI4TAK h3 PEAOBHOT nOCnOBAbA nPE

onoPE3ltBAtbA (1043 - 1044) : O
1045

_- 119-6s.

H. ryEhTAK H3 PEAOBHOT nOCnOBAIbA nPE
onoPE3r4BArbA (1044 - 1043) z 0

1046 ] sr.ert

69-59

}b, NO3HTI4BAH HETO EQEKAT HA PE3YNTAT NO

ocHoBv aoEltTl(A nocIoBAtSA KoJE CE

!047oEvcTABrb& nPoMEHA PA{yHOBOACTBEHI4X

PAHItJ}lX nEP]|OAA

59- 69

O. HETAThBAH HETO EOEKAT HA PE3Y'ITAT NO

OCHOBY ryEhTKA NOC'IOBA}bA KOJE CE

1048oEvcrABrbA, nPoMEHA PAqyHOBOACTBEH,IX 480 352

PAHl4lhX nEPhOAA

1049t
1047-1048)>0 30.585 ,

fpyna pacyHa, pacyH

E, OltHAHCl4lCKh PACXOAX (1033 + 1034 +

HFTATilRHF WP'HF PA?NUKF I,{ HFTAT'1BHI,4

nDuYorM flonl + inrT + io?q



n0314qr4JA AOn HanoMeHa 6poj

h3Hoc

TeKyha roAxHa nperxoAHa roAlrHa

1 2 3 4 5 6

P. ryEITAK nPE onoPE3l4BA]bA (1046 - 1045 +
1048-1047):0

1050
t i s:.oer ;

c. noPE3 HA AOEITTAK

727 I. NOPECKI4 PACXOA NEPNOAA 1051 t

722 Ayr, canAo rr. oMoxEHr4 noPEcKt4 PACXOAL4 nEPhOAA 1052 :i
1*,,,.-,,,,*,.,,,,,,..,,..,,.--.. ..*.,,....*., "-.,*,'i

722 nor, GnAo III. OANOXEH14 NOPECKI4 NPIXOAI4 NEPhOEA 1053 2.986 i
..,... I a|....|........'.*./1*|||k..a |*t

723
T. HCNNATEHA NHqHA NPUMA}bA
nocnoAABqA

1054

R. HETO AOEIITAK (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053-1054)>0

1055 33.571

y, HETO ryEUTAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -

1053+10s4)>0
1056 91.867

L HETO AO6I4TAK KOJr nPhnMA v'{ElIrht4MA 6E3

NPABA KOHTPO,I]E
1057

II. HETO AO6I4TAK KOJU nPlrnMA MATI4LIHOM

nPABHOM Ill,lqv
1058

III. HETO fv6l4TAK KOJh nPnnAAA vqEUrl4MA 6E3

NPABA KOHTPONE
1059 t:

IV. HETO TY6'1TAK KOJI NPhNATA MATh']HOM

NPABHOM NilqY
1060

v. 3APAIF nO AKr-ltlrt4

1. OcHoBHa 3apaAa no aKqrjH 1061 :'-- ""--"***- 
**-1

i.,,,,."-*.."., ,. ....,.",. "*' ,.,..,, ,,,.,,..,.....,,...--.. . ,*, -a

2. yMa$eHa (pa3BoAbeHa) 3apaAa no aKqxjx 1062

z$ti"rcts
" /\lrYtuq"rt'*,

-

fln n t.t r') 11

aaHa <'^ L' z '20-l-llrosrne W -'$qW
HE rnusrvrc'<6ll .+-

o6pa3aq nponffcaH npaBxnHtrKoM o caApxxHx x oopMtr o6pa:aqa $rHarcrjcxux rcBeuraja il GApxxHx , 6orr, ffiutr*'rr*o, ffi" 3a nptrBpeAHa apyurBa,3aapyre I npeay3erHilKe

(,,Ciryr<oenn rnacHilK PC. 6p.89/2020). \R", ** 
V



flonybaBa npaEHo n},lqe - npeAy3erHhK

\4arucHx 6poj 077192660 I[rOp. o-irrocr, esgr lnna \99!ry?92
Ja3xB AKCIONARSXO OnUSWO Zl SaOgnA6ru, OpmVKU I ODR,AVANIE MOTORNIH VOZILA JUGOPREVOZ KRUSEVAC, KRUSEVAC

:eJtrure KPYUIEBAq, lyf EOTAAHoBA 45

IA3BETUTAJ O OCTA/IOM PE3YflTAry
3a nephoA oA 01,01.2021. lo 31.12.2027. ro4rHe

- y xl4rbaAaMa AilHapa -

n0314q14JA AOn HanoMeHa 6poi

ll3Hoc

TeKyha roAnHa nperxoAHa roAtrHa

1 2 3 4 5 6

A, HETO PE3Y'ITAT }t3 NOC'IOBATbA

r. HETO AO6T4TAK (AOn 1055) 2001 ,
,
***%?&*\wlrirr**,.g

rr. HEro ryEnTAK (AOn 1os6) 2002
, i--'*""'-*-"'*" " 

it-i#' 
- -i

1***,.,.,,..,,.,,**,,,,,,..', ;\ :..a a......., .. -. : I

E. OCTAnt4 CBEOEyXBATHII AOEIITAK,lrl14
ryEHTAK

a) CTaBKe Koje Hehe 6hrn peMacnOhKoEaHe y
Etrraxc ycnexa y 6yAyhlrM nepxoAxMa

330

1. npoMeHe peBaf,opBaqr{je HeMarep[janHe hMoBnHe,

HeKperHxHa, nocrpojeba I onpeMe

,) noBehabe peBanoprcaqloHl4x pe3epBx 2003 i
I

5) cMaBeBe peBanopruaqxoHxx psepBtr 2004

331

2. AffiyapcKil Ao6xqu nnn ry6n\v no ocHoBy nnaHoBa

AeSxHxcaHH nptrMaEa

a) 406trqh 2005 : 
*'"-''"--'----."""'--'- ""',l

.. ..-,- -**-....-.. .,,.,.,, ,,,,,,.,,",,,,,.,.-.,",.,..,,,.",."",,,;

u?:;
6) ry6trLlh 2006

333

3, AoOAqv. $nu ry6$qt4 no oc]roBy yAena y ocranoM
cseo6yxsarHou ao6mxy rnn ry6urxy np[apyxeHtrx

ApyuraBa

a) Ao6trqv 2007 i
..'"-.....'.*-'''',.'-...','-'.*,......."....'-..J

t:
L"".."",,.-.-.,..,,,-.;.-,'*-,--.-,-..,.-.....,,-.,i

5) ry6uqil 2008 !lri
i .,,, .....--.- , ., ,,....,,,,*.,....*.,,,,.,,,..,. , .- .*.*.*,

6) CraBKe Koie HaKHaAHo Hory 6trrtr
peKra€EoxkoBaHe y EnnaHc ycnexa y 6yAyhtrlr
treptroArMa

332

1. Ao6trLltr rnr ry6xqx no ocHoBy ynaraEa y snacHtrqKe

hHcrpyMeffie Kanxrana

a) 406hLlH 2009 ll
:,.**.*,.,,.-,...*,","...-'-,.,,,.'.,..,..,,,"........,,..,,1

6) ry6|u[ 2010 )'t

-...''.,.,,','.'.,.-. G
l
t

334

2. AooilLu v,nv, ry6$qA rio ocHosy npepacyHa

iilHaHchjcKff x fi 3Beuraja hHmpaHor nocnoBaBa

a) go6rqn 2011 i. .,,..,..,....-...",...-,-,....: a

5) ry6rLu 20LZ

+.>-.---., 1,-.,,.r,,,,,,,,,.,..,,.,,.,,,,,,,,,,,,,...,i,,.,

4""*-"'
I

fpyna pacyHa, pacyH



fpyna pacyHa, pacyH no3yrqlrJA AOn HanoHeHa 6poi
ll3Hoc

TeKyha roA11Ha nperxoAHa roAhHa

1 z 3 4 5 6

33s

3. Ao6trqx xnfl ry6fiqx oa ]4HcrpyMeHara 3aur[Te Hero

/naraba y xHoEpaHo nocnoBase

l) go6rqu 2013

6) ry6rqr 2014 i
ln..,

336

1. Eo6A\n v^h ry6Nqu no ocroey rHffpyMeHara
laur!.{Te pr3fiKa (xeuflHra) HoBqaHor roKa

a) Ao6xllr4 2015

i) ry6rqr4 2016 i

337

i. Ao6t{q{ mx ry6xq[ no ocHosy xapTxja oA BpeEHocTt4
(oje ce EpeAHyjy no oep BpeAHocrx Kpo3 ocrarfi
/Kyf,aH p€ynrar

r) go6rqr 2077 t:

.....','' '.'' . '',.....i

i
:

5) ry6rqu 2018

L OgrMl4 6PyTO CBEOEyXBATHI4 AOEhTAK (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) > 0

2019

II. OqtA,]H 5PyT0 CBEOEyXBATHil ryEnTAK (2004 +
2006 + 2008 + z0L0 + 20t2 + 2014 + 2016 + 2018) -
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) > 0

2020

.:11 307

z02t
cBEOE)XBATH14 AO6I4TAK l4I14 ryEhTAK nEpilOAA

2022
CBEOSyXBATHh AOE!4TAK t4Irt ryEilTAK nEpnOAA

20232020-2021+2022)>0

?024
20t9 + z02t - 2022) > 0 853 307

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATH14 PE3YNTAT
NEPhOAA

,n, q
2002+2023-2024)>0 32.7L8

20262001+2024-2023)>0 92.174

vKynAH HETO CBEOEyXBATHn AOE|TAK 14,lh
2027ryEITAK (2028 + 2029) = AOn 2025 E 0 xrtr

AOn 2025 > O

1. nptrnrcaH MarxqHoM npaBHoM rxtly 2028 I
1

npxnrcaH yceuhtrMa 6e3 npaBa KoHTpone 2029 K HT
l,& a'

fu""J"pff
!i:\r-F*/."^J r ll+'

(,,Cnyr<6esr macnrx PC' 6p. 89/2020).



JlonyrbaBa npaBHo rlxqe - npeAy3erHrlK

lvlartrqHn 6poj 07 292660 tu nv6 LOO477562

nilvltur noronnu vozru rucopnrvoz xRtiwec, xnu5evac

CeA[uJTe KPYIIJEBAII, JYT EOTAAHOBA 45

I43BEIIITAJ O NPOMEHAMA HA KANilTA'IY
3a nepuo, oa 01.01'202L. ao 3L.L2.202t. roAhHe 

_ y xr4rba^aMa AhHapa _

n03trqlrja

onhc
AOn

ocHoBH, xanf,Tar (rPyna 30
6e3 306 lr 309)

AOn

Ocantr ocHoBHtr

ranrran (pH 309)
AOn

YntrcaHh a HeynraheHtr
xanuran (rpyna 31)

AOn

Eiltrc]loHa nPetrtrja H

peepBe (pH 306 
'r 

rPyna
32)

I 2 3 4 5

1.
Crabe xa AaH 01.01.-
roArHe

4001 I zo.rss ::

rl
{o10 4019 4028

2

:OeKrx perpoaKruBHe HcnPaBKe

4002 4011 4020 4029
{aTepillanHo 3HaqaJHilx rpeu

lpoMeHa paqyHoBoAcrBeHxx

10Il4T[Ka

3. 4003 76.138 4012 4071 I 0ttAaH 01.01,-roarHe (p.6P.

1+2)

HeronpoMeHey-roAxHtr 1004 4013 +022 4031

4005 40t4 4023 40725.
Crabe Ha AaH 31.12' 

-

roarHe (p.6p, 3+4) 76.138 i 611
t",_.. *.......,.,,,...,.....-'-.-.---.,,-,.......,.........
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1. Опште информације 
 

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

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

акционарско друштво у мешовитој својини са 29,58% акцијског и 70,42% друштвеног капитала. 

Приватизација остатка друштвеног капитала извршена је новембра 2005.године, а регистрована код 

Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 102848/2006 дана 04.01.2006. године. 

Купопродајну цену остатка друштвеног капитала, купац је отплатио у 6 годишњих рата, закључно са  2010. 

годином. 

Усклађивање са новим Законом о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011 и 99/11) 

извршено је у остављеном року, регистрацијом код  Агенције за привредне регистре Оснивачког акта - 

решењем  бр. БД 96774/2012 од 19.07.2012. године, Статута - решењем бр. БД 96769/2012 од 

19.07.2012.год и регистрацијом нових органа за дводомни начин управљања - Извршног одбора и 

Надзорног одбора - решењем бр. БД 106293/2012од 09.08.2012. године. 

 

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

тога регистровао је и за обављање следећих делатности: 
49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају 

45.20 - Одржавање и поправка моторних возила 

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају 

52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају 

71.20 - Техничко испитивање и анализе 

49.32 - Такси превоз 

49.41 - Друмски превоз терета 

53.20 - Поштанске активности комерцијалног сервиса 

79.11 - Делатност путничких агенција 

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

47.29 - Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 

56.10 - Делатност ресторана и покретних објеката 

56.30 - Услуге припремања и послуживања пића 

 

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

 

Матични број Друштва је 07292660, а ПИБ 100477562. 

 

Финансијски извештаји за 2021. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од стране 

Надзорног одбора Друштва. 
 

На дан 31. децембар 2021. године Друштво има запослених 462 (на дан 31. децембар 2020. године број 

запослених у Друштву био је 479). 

 

  

 

2. Основе за састављање финансијских извештаја 
 

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

прописаном од стране Министарства финансија који су највећим делом усклађени са Међународним 

стандардима финансијског извештавања, односно Међународним рачуноводственим стандардима. 

Финансијски извештаји су састављени према концепту историјских трошкова. 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 

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

рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена или веће 

сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај за финансијске 

извештаје обелодањени су у напомени 4. 

 

 

 

 



  

2.1. Прерачунавање страних валута 
 

(а) Функционална и валута приказивања 

 

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

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

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

наглашено. 

  

(б) Позитивне и негативне курсне разлике 

 

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

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

прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до краја године, 

исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи. 
 

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

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

приходи односно расходи. 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика 
 

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја наведене су 

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

другачије назначено. 

 

 

3.1. Стална имовина 
 

(а)  Нематеријална улагања 
 

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

 

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

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

преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. 
У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 

примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава. 

 

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће: 

Назив Стопа амортизације 

Лиценце и апликациони програми          20% 

 

(б) Некретнине, постројења и опрема 

 

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

коштања. 

 

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

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

вредности по основу обезвређивања. 
 

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом током 

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

опреме чини набавна вредност умањена за преосталу вредност уколико постоји. 
 



  

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

 

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

са МРС 36 – Обезвређење средстава. 

 

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

 

 

Назив Стопа амортизације 

Грађевински објекти       2,5 – 4,5% 

           Транспортна опрема 6%-17% 

           ПТТ опрема 7-20%; 6,6% 

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

16,5%; 18%; 7% 

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

Остала опрема 20%; 12,5%, 14,3%, 18% 

 

 

в) Инвестиционе некретнине 

 

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

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

 

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по алтернативном 

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

 

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

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

терете трошкове периода у коме настану. Када инвестициону некретнину користи њен власник, она се 

рекласификује на некретнине, постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност на дан 

рекласификације постаје њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати. 

 

 

(г)  Дугорочни финансијски пласмани 

 

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

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

  

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

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

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

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

прими у износу који је већи од таквог добитка сматра се повраћајем инвестиције и исказује се као 

смањење набавне вредности инвестиције. 

 

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

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

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

расположиве за продају накнадно се вреднују по поштеним тржишним вредностима у корист или на терет 

сопственог капитала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. Обртна имовина 
 

(а) Залихе 

 

 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 

  
Залихе материјала 

 

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

вредности, ако је нижа. 

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

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

 

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

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

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

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

трошкова набавке. 

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

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

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

 

(б) Краткорочна потраживања и пласмани 

 

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

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

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

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

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

 

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 

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

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

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

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

немогућност наплате редовним путем. 

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

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

(в) Готовина и готовински еквиваленти 

 

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

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

прекорачења по текућем рачуну. 

 

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

у билансу стања. 

 

3.3. Основни капитал 
 

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

уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал. 

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

друштвима а све промене на основном капиталу региструју се код одговарајућег Регистра. 

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

и вредност у еврима. 

 

 

 



  

3.4    Обавезе по кредитима 
 

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

трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по амортизованој вредности. Све 

разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе трошкове) и износа отплата, признају се 

у билансу успеха у периоду коришћења кредита применом методе ефективне каматне стопе. 

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

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

 

 

3.5. Порез на добит 

 

Текући порез на добит 

 

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

важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит за 2021. годину износи 15% и плаћа се на пореску 

основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добит 

приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 

 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег периода 

могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 

текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет, 

односно десет година. 

 

Одложени порез на добит 

 

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

за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза у билансу 

стања и њихове књиговодствене вредности. 

 

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

користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. 

 

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

по основу одбитних привремених разлика, расхода по основу обезвређења имовине, расхода на име 

јавних прихода, неискоришћених пореских кредита који се преносе у наредни период и признатих 

пореских губитака. 

 

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

опорезивих привремених разлика. 

 

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

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

порески биланс Друштва, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно постојати опорезива 

добит од које се одложена пореска средства могу искористити. 

 

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 

књиже директно у корист или на терет капитала. 

 

 

3.6. Примања запослених 
  

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 31. 

децембар 2021.године. 

 

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

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

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

релевантним законским прописима.  



  

Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, 

уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на 

терет расхода периода на који се односе. Након извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих 

законских обавеза у погледу будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да 

исплати све бенефиције запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као 

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

плаћање доприноса. 

 

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

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

способности – у висини  две просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у Републици Србији 

према последње објављеном податку надлежног републичког органа. 
 

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

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

о исплати. Износ нето зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја година које је запослени 

провео у Друштву, што је приказано у следећој табели: 

 

 

Број година Износ зараде 

10 35.00% 

20 50.00% 

30 75.00% 

 

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

извршено у складу са захтевима МРС 19-Накнаде запосленима. 

 

 

3.7.   Признавање прихода 
 

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

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

преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са продавца на купца. 

 

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

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

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

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

заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у обзир тип купца, врсту трансакције и 

специфичности сваког посла. 

 

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

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

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

услужних делатности - техничког прегледа возила. 
 

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

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

вишкова, наплаћених отписаних потраживања, по основу ефеката продаје уговорене заштите од ризика 

осим валутне клаузуле, од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана, 

од осталих непоменутих прихода. 

 

 

 

3.8. Признавање расхода 
 

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

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

производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се истовремено са признавањем 

прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 

 



  

 

3.9. Приходи и расходи камата 
 

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

прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 

 

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

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

трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно време да би се оспособило за употребу, 

односно продају) капитализују се као део набававне вредности тог средства, а сви остали иду на терет 

расхода периода у коме су настали. 

 

 

3.10. Закупи 
 

Некретнине, постројења и опрема 

 

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

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

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

закупа. 

 

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

 

 

3.11. Накнадно установљене грешке 
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата ранијих 

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

 

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

корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 

 

4. Управљање финансијским ризиком 
 

 

4.1. Фактори финансијског ризика 
 

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

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

готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева страних валута), кредитни ризик, 

ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање 

да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско 

пословање Друштва сведу на минимум. 
 

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва. Финансијска служба Друштва идентификује 

и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним 

јединицама Друштва. 
 

 

(а) Тржишни ризик 

 

• Ризик од промене курсева страних валута 

 

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

који проистиче из пословања са различитим валутама. 

 

 



  

• Ризик од промене цена 

 

Друштво је изложено и ризику промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да су 

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

средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха. 

  

• Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

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

су независни од промена тржишних каматних стопа. 

 

(б) Кредитни ризик 

 

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

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

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

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

ризика: компензације, утужења, наплата меница, прекид пружања услуга и сл. 

 

(ц) Ризик ликвидности 
 

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

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

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

Финансијска служба тежи да одржи флексибилност финансирања држањем на располагању утврђених кредитних 

линија. 

 

 

5. Управљање ризиком капитала 
 

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

предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим интересним странама 

повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем  да  смањи трошкове капитала. 
 

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу коефицијента 

нето задужености. Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Друштва и његовог укупног 

капитала. Нето дуговање се добија када се укупна пасива умањена за капитал, дугорочна резервисања и 

одложене пореске обавезе умањи за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал је исказан у 

билансу стања. Израчунати коефицијент за 2021. годину износи 0,24 а за 2020. годину износио је 0,25. 
 

 

6. Некретнине, постројења и опрема 

  Земљиште  

Грађевински 

објекти  Опрема  

Инвестиционе 

некретнине  

 

 

Аванси 

  

 

Укупно 

Набавна вредност            

Стање на дан 31.12.2020. г 12.013  80,766  796.515  14.728  -  904.024 
Повећања -  -  60.988  -  6.650  67.638 
Расход -  -  (25.035)  -  -  (25.035) 

Продаја -  -  -  (2.366)  -  (2.366) 

Стање на дан 31.12.2021. г 12.013  80.766  832.468  12.362  6.650  944.261 
            

Акумулирана исправка 

вредности          

 

 

Стање на дан 31.12. 2020. г -  56.876  640.434  11.162  -  708.472 

Амортизација -  1.352  51.800  332  -  53.484 
Расход -  -  (25.034)  -  -  (25.034) 
Продаја -  -  -  (1.620)  -  (1.620) 

Стање на дан 31.12.2021. г -  58228  667.200  9.874  -  735.302 
            

Неотписана вредност на дан:          
 

 

31. децембра 2021. године 12.013  22.540  165.268  2.488  6.650  208.959 
31. децембра 2020. године 12.013  23.892  156.081  3.566  -  195.552 



  

 

 

Земљиште на дан 31. децембар 2021. године износи 12.013 хиљада динара и односи се на градско грађевинско 

земљиште. 
Амортизација некретнина, постројења и опреме за 2021. годину износи 53.484 хиљаде динара и укључена је у 

трошкове пословања. 
  

Kао средство обезбеђења уредног измирења обавеза по Уговорима о кредиту закљученим са ОТП банком а.д. 

Београд и Фондом за развој Републике Србије успостављена је залога на опреми – 9 аутобуса регистрованих у 

регистру заложног права при Агенцији за привредне регистре, под зл. 7373/2019 и уписана хипотека на објектима 

Друштва у Брусу и Александровцу.  

 

 

7. Дугорочни финансијски пласмани 
 

 

  2021  2020 

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге 

хов расположиве за продају 

 
6.092  6.092 

Остали дугорочни финансијски пласмани  1.525  2.071 

Минус: Исправка вредности  (4.108)  (4.654)

  3.509  3.509 

 

 

Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге ХоВ расположиве за продају односе се на акције/уделе у 

следећим друштвима: 
 

Назив Друштва  2020  

Комерцијална банка АД Београд  4.698  

Агробанка АД Београд  1.394  

  6.092  

 
 

8. Залихе 
 

  2021  2020 

Материјал  5.720  6.633 

Резервни делови  21.478  27.946 

Роба  140  151 

Дати аванси  843  1.684 

  28.181  36.414 

 

 

9. Потраживања 
 

 

(а) Потраживања од купаца 

  2021  2020 

Купци у земљи  94.122  74.580 

Купци у иностранству  139  60 

Остала потраживања по основу 

продаје 

 
273 

 
- 

  94.534  74.640 

 

Минус: Исправка вредности купаца у 

земљи 
33.032 

 
34.254 

 33.032  34.254 

     

 

 

 
61.502 

 
40.386 



  

(б) Остала потраживања 

 

Остала потраживања износе 25.009 хиљада динара и највећим делом обухватају: потраживања за 

рефакцију акцизе за нафту, у износу од 12.569 хиљадa динара, потраживања за више плаћен порез на 

добит у износу од 1.311 хиљаде динара и потраживања за порез на додату вредност у износу од 8.863 

хиљаде динара. 
 

 
(в) АВР 

 

Активна временска разграничења на дан 31. децембар 2021. године износе 10.023 хиљаду динара и 

односе се највећим делом на трошкове који се односе на наредну годину. 
 

 

10. Готовински еквиваленти и готовина 
 

  2021  2020 

Текући (пословни) рачуни  160.371  94.179 

Благајна  1.824  993 

Девизни рачун  90  9.833 

Девизна благајна  80  72 

  162.365  105.077 

 

11. Капитал и резерве 
 

Укупан капитал Друштва на дан 31. децембар 2021. године има следећу структуру: 

 2021 
 

2020 

Основни капитал 76.138  76.138 

Резерве 611  611 

Нереализовани губици-добици по основу хартија од вредности 102  (444) 

Нераспоређени добитак 212.300  271.893 

Нераспоређени губитак -  91.867 

 289.151  256.331 

 

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

вредности од 1.000 динара). 
Промене на позицијама капитала приказане су у оквиру Извештаја о променама на капиталу.    

 

 

12. Дугорочна резервисања 
 

Друштво није извршило резервисање за накнаде запосленима за будуће отпремнине будућим пензонисаним 

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

предвиђања издвајања средстава. 
 

Сматрамо да је прогноза будућих трошкова у постојећим условима пословања немогућа и непримењива, а с 

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

вршимо дугорочна резервисања, а настале издатке и трошкове по овим основама  вршимо из текућег пословања.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13.  Дугорочни кредити 
 

• Преглед дугорочних кредита приказан је у следећој табели: 
 

Дугорочни кредити у 

земљи 
Број и датум уговора 

 Годишња 

каматна 

стопа 

 

Рок отплате  ЕУР  

Дуг на дан 

31.12.2021. 

(у 000 дин) 

ОТП банка (Societe 

generale) 

 

LTL 627492 

 

1,95% 

 

17.04.2024 

 

233.333,20  27.436 

ОТП банка 

(мораторијум) 
320288 

 

1,95% 

 

17.07.2024 

 

24.994,35  2.939 

Фонд за развој 

Републике Србије 
103580 

 1% 

екс 1.61% 

 
30.01.2026. 

 
50 мил. РСД  50.447 

Укупно 80.822 

Део који доспева у наредној години (Напомена бр. 14.)   (11.758) 
УКУПНО 69.063 
 

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

627492/2019 од 17.04.2019. год одобреном од стране ОТП банке (Societe generale bank а.д. Београд), уписано је 

заложно право на опреми (9 аутобуса). У складу са Решењем регистра заложног права на покретним стварима и 

правима, уписано је заложно право на опреми ЗЛ. бр. 7373/2019. 
 

Као средство обезбеђења уредног измирења обавезе по основу кредита Фонда за развој, уписана је  хипотека на 

објектима Друштва у Брусу и Александровцу. 

 

• Поред дугорочних кредита Друштво има и дугорочне обавезе  по основу одложених пореза и доприноса 

на зараде у износу 1.708 хиљада динара. 

 

 

14. Краткорочне финансијске обавезе 
 

Краткорочне финансијске обавезе се једним делом односе на део дугорочног кредита који доспева до једне 

године који је приказан у следећој табели: 

 

 Број и датум уговора 
 Каматна 

стопа 

 
Рок отплате  2021 

Дугорочни кредити у земљи – део који доспева у наредној години  

ОТП банка (Societe 

generale) 

 

LTL 627492  

 

1.95%  17.04.2024.  11.758 

УКУПНО:  11.758 

        

Други део обавеза чине обавезе за порезе и дориносе на зараде у износу 20.491 хиљаде динара. Укупне 

краткорочне обавезе су 32.249 хиљада динара у хиљадама динара. 

 

 

15. Обавезе из пословања и примљени аванси 
 

  2021  2020 

Примљени аванси, депозити и кауције  422  272 

Добављачи у земљи  86.334  44.483 

Добављачи у иностранству  370  186 

Укупно  87.126  44.941 

 

 

 

 



  

16. Остале краткорочне обавезе 
 

  2021  2020 

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  37.122  38.341 

Обавезе за дивиденде  2.405  2.432 

Обавезе према запосленима  837  654 

Обавезе за порез на додату вредност  803  144 

Остале обавезе за порезе и доприносе  440  453 

  41.607  42.024 

 

 

 

17. ПВР 
 

  2021  2020 

Пасивна временска разграничења  518  573 

  518  573 

 

 

18. Одложена пореска средства 
 

 

         Одложена 

пореска 

средства 

 

Стање 31. децембра 2019. године 16.008  

Промена у току године 2.116  

Стање 31. децембра 2020. године 18.124  

Промена у току године 2.986  

Стање 31. децембра 2021. године 21.110  

 

Текући порески расход периода 

 2021 

Бруто резултат пословне године 30.585 

Рачуноводствена амортизација 53.523 
Пореска амортизација (46.801))

Усклађивање прихода/расхода 2.526 

Износ губитака из претходног периода до висине добити (39.833) 

Пореска основица - 

Пореска стопа 15% 

Обрачунати порез - 

 

 

19. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Друштво је у складу са чланом 22. Закона о рачуноводству извршило усаглашавање потраживања и 

обавеза са својим дужницима и повериоцима са стањем на дан 31.10.2021. године и о томе постоји 

веродостојна документација. 

Неусклађени износ потраживања од купаца износи 26.425.698,13 динара (10 купаца) што чини 28 % 

укупних потраживања  и 2 % укупног броја купаца. Ова потраживања су највећим делом на исправци 

вредности.  

Неусаглашени износ обавеза према повериоцима  износи 1,045,839 динара (7 добављача) што чини 1 % 

укупних обавеза и 3 % укупног броја поверилаца. 

Друштво је у контакту са купцима и повериоцима у циљу решавања неусаглашености. 

Друштво још увек ради на усаглашавању ИОС-а за које дужници нису доставили одговор. 

 



  

20. Пословни приходи 
  2021  2020 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  880.103  659.539 

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном 

тржишту 

 

3.892 

 

527 

Приходи од продаје робе  198  604 

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација  103.176  76.972 

Други пословни приходи  3.577  3.925 

  990.946  741.567 

 

21. Пословни расходи 
  2021  2020 

Набавна вредност продате робе  194  624 

Трошкови материјала  399.105  295.250 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  446.658  417.235 

Трошкови амортизације и резервисања  53.523  56.301 

Остали пословни расходи  74.748  67.377 

  974.228  836.787 

 

 

22. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 

  2021  2020 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  356.364  337.472 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 

 
59.178  56.191 

Трошкови накнада по уговору о делу  2.010  719 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора  3.107  2.374 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора  1.069  569 

Остали лични расходи и накнаде  24.930  19.910 

  446.658  417.235 

 

 

23.  Остали пословни расходи 
 

  2021  2020 

Трошкови транспортних услуга  13.558  12.184 

Трошкови услуга одржавања  6149  5.775 

Закупнине  1063  935 

Реклама и пропаганда  895  736 

Репрезентација  628  200 

Премије осигурања  17.308  18.135 

Трошкови платног промета  1.717  1.159 

Трошкови пореза  4299  3.925 

Остали нематеријални трошкови  29.131  24.328 

  74.748  67.377 

 

 

24. Финансијски приходи 
  2021  2020 

Приходи камата  639  313 

Позитивне курсне разлике  -  20 

  639  333 

 

 

 



  

25. Финансијски расходи 
  2021  2020 

Расходи камата  1.125  762 

Негативне курсне разлике  -  7 

Остали финансијски расходи  79  - 

  1.204  769 

 

 

26. Остали приходи и приходи од усклађивања остале имовине 

 
  2021  2020 

Добици од продаје материјала и основних средстава  10.304  2.100 

Вишкови  1.500  898 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 

 

626 

 

1.249 

Остали приходи  5.894  6.526 

  18.324  10.773 

 

 

 

27. Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине 

 
  2021  2020 

Мањкови  200  311 

Расходи од усклађивања вредности потраживања  -  5.368 

Остало  3.212  3.069 

  3.412  8.748 
 

 

28. Зарада по акцији 

 
(a) Основна зарада по акцији 

 

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

подели пондерисаним просечним бројем обичних акција у оптицају за период искључујући обичне акције које је 

Друштво откупило и које се држе као откупљене сопствене акције. 

 

  2021  2020 

Добит који припада акционарима  30.585  - 

Пондерисани просечан број обичних акција у оптицају   76.138  - 

Основна зарада по акцији (РСД по акцији)  441  - 

     

 

 

29. Дивиденде по акцији 

 
У 2021. години није исплаћена међудивиденда. 
 

 

30. Потенцијалне обавезе - судски спорови 
 

 

 

 

 

 



I
ICy,qcxr cnopoBh

Ha aar 31.t2.202t. roA. HeMa sxavajrrjrx cyAcKhx cnopoBa xojn nnory yruL\arJ4 Ha nocnoBHr4 u Sunancujcxu
no2\, iltT

Hoar4-19

[.-c5a,rnr'r h3a3oB y 202l.roAVHA,6au: xao h nperxoAHe roAtaHe, ocraje enr4ennraja arpyca,,SARS-Co-2'i xoja
'E-€p3rHo HMa HerarHBax yrrqaj r Ha mo6anxy r Ha 4omahy exoxorurjy. Peny6auxa Cp6uja nprx.rbyqhna ce
3el',taMa uJHpoM cBera y cuucnY Aa npeAy3rMa pa3He Mepe y qraruy cya6rjalba urpetua osor Br4pyca, Kao I
pa3rie 

^.epe 
noApt!Ke nphBpeAHrM cy6jexrr,rrvra u cTaHoBHHuJrBy,

Pt'xcgoacrso ApyuJrBa npeAy3nMa cBe HeonxoAHe 3ApaBcrBeHe h ocra.fle Mepe npeBeHrlraje ra 6op6e npon4B
raraenrje oBor Bhpyca, a Ha ocHoBy npenopyKa nypeglu HaArtexHr,txApxaBHLlx opraHa h KoHrhHyhpaHo
nparH c3e aKrHBEOCrh h HOBe uHQopmaqrje y qt4lby 6laroaperueHor pearoEalba.
{pyureo je 4oreno cer oneparuBHr4x Mepa y qulby 3aul4Te 3ApaB/ba 3anoc.neHhx Ha paAy r o6ea6ef raarua
KoHrHHyHrera nocnoBaFba y nperxoAHo on14caHrM ycnoBhMa, xao uJTo cy xopexqrja 3apaAa, xopuLuherue
cpeAcraBa QoH4a :a paaeoj Peny6arxe Cp6rje 3a nhKBr4AHocl xopru:heme nonnohyr Bna4e Cp6raje
npeBo3HHqHMa A cn. npoLlec noc,noBaba opraHh3oBaH je ys arcoxe Mepe 3auJTt4re 3ApaB/ba 3anocneHhx h
pyHoBoAcrBo ynaxe Hanope 4a o6ea6e4n xoxrrHyrrer nocnoBHhx aKrxBHocrn, a Ha HaqhH Aa 6yAy
3aAOEO,rbeHh nocraB,rbeH14 qh,rbeBh, uiro noApa3yMeBa h x3MeHy y oApel;eHrann crparerrjanna.
Ha ocxoey rpeHyrHo pacnonoxhBrx rxQopnnaqrja ra npou,exe ocrBapeFba n.naHoBa, pyxoBoAcrBo cMarpa Aa
rpeHyrHa crryaqrja npoy3poKoBaaa rno6annuM nprcycrBoM HaBeAeHor Bhpyca he yrrqaru Ha naA
nocnoBHhx aKrrBHocrH h npaBe ce n,naHoBx KaKo Aa ce raj na4 cBeAe Ha najrvraroy rvroryhy Mepy, y3 oqyBaFbe
x 3auJThry 3ApaB/ba 3anoc,neHhx.

Ocrano

[lopecxr chcreM Peny6auxe Cp6raje je y npoqecy HoHr4Hyhpaxe peanarje ]4 r3MeHa. Joru yaex nocroje
pa3nhqhTa ryMaqeba nopecKxx nponhca. Y pasarvrrrM oKo.nHocrhMa, nopecKn opraln Mory HMarLl
pa3nx'{l4Te npucryne o4pefexrann nr4Ta}brMa h Mory yrBpAr4rn AoAarHe nopecxe o6aeese saje4Ho ca
HaKHa.qHrM 3are3HhM KaMaraMa r neHant4Ma. V Peny6araqr,r Cp6ujn nopecKr nephoA ocraje oraopeH ToKoM
5 rogrna. oryAa, nnoryhe je ga nopecKr4 opraHx nprnr4KoM KoHrpone yrgpAe AoAarHe nopecKe o6aseae.
Pyxoeo4creo.Qpyuraa cMarpa Aa cy nopecxe o6aaese yK/byqeHe y oae Qraxaxcrjcxe raaeuraje npaarnxo
lcKa3aHe.

€..,

M.n.

(,Qparax To4opoer.rh)
.)- f .t, r. t'- \*

'-r
-7+
'(3opax Mrcuh)

31. flora[ajn xaxox AaryMa 6mnaxca cralba

f pyu:rao je y Qe6pyapy 2022. roAxHe y3eno Ayropor{Hr4 KpeArr 04 ,,Banca lntesa" a.,q. Eeorpa4, ca poxoM ornnare oA
36 nneceu,u, y 143Hocy o4 200.000 eapa xojr,r je uanneruex aa Ha6aaxy ayro6yca. Kao cpe4crao o6es6efeua
ycnocraB,rbeHa je sanora xa 3 ayro6yca xoja je eer4eHrupaHa y perhcrpy 3anoxHor npaBa npr AreHqrjr aa
nph BpeAHe perhcrpe, t. 6p. LO48 /2022.

Haxox 4axa 6naancrparua xanlahesa cy hcnpaB/beHa norpaxrBalba y x3Hocy o4 561.314,50 4r,rxapa Ao AaHa
o4o6paaarua Qrxaxcrjcxor Naaeuraja.

"Jyronpeao3 Kpyueaaq" a.g. Kpyueaar-1

y Kpyueaqy, 22.02.2022. roA.



 
 
 

 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА''ЈУГОПРЕВОЗ 
КРУШЕВАЦ'' АД КРУШЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ 

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



Финансијски положај и резултати пословања друштва, финансијски инструменти које 
друштво користи за процену финансијског положаја и успешности пословања 
 
 Пословни амбијент у 2021.години карактерише најпре пандемија Корона вируса (“COVID-
19”). Ширење корона вируса оставило је тешке последице на сектор саобраћаја, туризам и 
угоститељства, посебно аутобуске превознике. Ограничавање путовања у 2021-ој години, 
отказивање одређених полазака као и смањена мобилност путника(односно коришћење и 
алтернативних начина превоза) директно су утицали на физички обим пословања и финансијски 
резултат привредног друштва, али се и будући ефекти пандемије не могу са сигурношћу 
предведети. Затим  сива економија, односно незаконито пословање у саобраћају и нелојална 
конкуренција на тржишту од стране нелеганих превозника, неликвидост привредних субјеката, 
финансијска недисциплина,  недостатак професионалних возача и квалификованих мајстора, пад 
привредних активности и мобилности становништва, односно пад броја превежених путника,  
затим раст цена резервних делова уз пад квалитета истих, отежана набавка због недовољних 
финансијских средстава услед проблема у наплати потраживања, цене услуга превоза путника у 
локалном саобраћају на режиму одобравња што све онемогућава  да се акумулира капитал  за 
куповину адекватних возила која су мањи загађивачи природне средине, да се повећањем зарада 
дефицитарних кадрова утиче на смањење одлазака професионалних возача. Све наведено 
директно утиче на пословање овог привредног друштва. 
 

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 
 

Е л е м е н т и 

у 000 динара 

И н д е к с Остварено    
у 2020. 

Остварено 
у 2021. 

1 2 3 4(3:2) 

Укупан приход 753.046 1.010.580 1.34 

Укупан расход 847.029 979.995 1.15 

Бруто добит  30.585  

Нето добит  33.571  

Бруто губитак 93.983   

Нето губитак 91.867   

Просечан број запослених 485 465 0.95 
 

Е л е м е н т и 
у 000 динара 

И н д е к с 
2020 2021 

1 2 3 4(3:2) 

Пословни приходи 741.567 990.946 1.33 

Пословни расходи 836.787 974.228 1.16 

Пословни резултат - 95.220 16.718  

Финансијски приходи 333 639 1.91 

Финансијск расходи 769 1.204 1.56 

Финансијски резултат - 436 - 565  

Остали приходи 11.146 18.995 1.7 

Остали расходи 9.473 4.563 0.48 

Резултат осталих прихода и расхода 1.673 14.432 8.62 



 У наредној табели су прказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 
2021.годинии то: 

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

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

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

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

Показатељи  ликвидности у 000 динара 

2020 2021 

Обртна средства 210.828 287.844 

Краткорочне обавезе 119.148 161.500 

Општи рацио ликвидности 1.76 1.78 

Обртна средства умањена за залихе и АВР 165.163 249.640 

Краткорочне обавезе 119.148 161.500 

Ригорозни рацио ликвидности 1,38 1.55 

Готовина и готовински еквиваленти 105.077 162.365 

Краткорочне обавезе 119.148 161.500 

Готовински рацио ликвидности 0,88 1.01 

Нето обртна средства у 000 дин. 91.680 126.344 

  

Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2021.године било ликвидно. 

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

Показатељ 
рентабилности 

у 000 динара 

2020 2021 

Нето добитак  33.751 

Нето губитак 91.867  

Просечан сопствени капитал 

Капитал на почетку године 348.687 256.331 

Капитал на крају године 256.331 289.151 

Просечан капитал 302.509 272.741 

Стопа приноса на сопствени капитал  0.12 



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

Показатељи 
финансијске структуре 

у 000 динара 

2020 2021 

Обавезе 171.720 232.271 

Укупна средства 428.051 521.422 

Удео позајмљених у укупним изворима средстава 0,40 0,45 

Дугорочна средства 

Капитал 256.331 289.151 

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 52.572 70.771 

Свега 308.903 359.922 

Укупна средства 428.051 521.422 

Удео дугорочних у укупним изворима средстава 
 

0,72 0,69 

 Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве износи 0,45 
и указује да се пословање финансира из позајмљених средстaва 45% и 55% из сопствених 
средстава и у односу на претходну годину,  коефицијент задужености је смањен за  13 процентних 
поенa. 

 Рацио нето задужености показује колико је сваки нето динар задужености покривен 
капиталом Друшва. Нето задуженост представља разлику између укупних обавеза (укупна пасива 
умањена за капитал, дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе) и готовине и 
готовинских еквивалената. 

Е л е м е н т и 
у 000 динара 

2020 2021 

Укупне обавезе 171.720 232.271 

Готовина и готовински еквиваленти 105.077 162.365 

Свега 66.643 69.906 

Капитал 256.331 289.151 

Рацио нето задужености 0,25 0,24 
 

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

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

2. Валутни ризик – Друштво има дугорочни кредит са валутном клаузулом у ЕУР-има, који 



излаже Друштво ризику промене девизног курса. 
3. Кредитни ризик – Друштво не кредитира кориснике превоза, али се сусреће са 

проблемом у наплати потраживања. Основни начин заштите је преузимање меницe као 
инструмент обезбеђења потраживања од дужника. 

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

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

 

 
Улагања у циљу заштите животне средине 
 У складу са важећом законском регулативом Друштво има обавезе праћења и смањења 
утицаја штетних аспеката животне средине и то: превенција загађења, организовано прикупљање, 
одлагање, чување и правилно усмеравање секундарних сировина, смањење и рециклажа 
штетног отпада. 
 За заштиту животне средине задужено је лице које обавља послове безбедности и 
заштите здравља..  
 

 
Важнији догађаји који су наступили након протека пословне године 
 Након датума билансирања није било промена које би значајније утицале на пословање 
друштва. 
 
Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду 
 У наредном периоду очекује се да ће друштво пословати у отежаним и неизвесним 
привредним условима, чији утицај на резултате пословања није могуће у потпуности предвидети. 
Настављен пад привредних активности и дефицит професионалних возача на територији на којој 
се обавља основна делатност Друштва, вероватно ће утицати на даље смањење броја 
превежених путника, као и на то да већи број корисника услуга неће моћи редовно да измирује 
своје обавезе за извршене услуге превоза. Најозбиљнији проблем у пословању је повећање броја 
нерегистрованих превозника, који се неометано баве превозом и који директно преузимају приход 
од  Друштва. Све изнето може утицати на пад прихода, повећање ненаплаћених потраживања и 
угрожавање ликвидности. Циљеви управе у 2021.години су да Друштво очува способност 
привређивања у постојећим условима, а све у складу са општим економским кретањима, 
расположивим капацитетима и проценама тржишних потреба за нашим услугама. 
 

 
Актовности друштва на пољу истраживања и развоја 
 Развојни циљеви у наредном периоду су даље осавремењавање пословања развојем 
пословног информационог система. 
 

 
Информације о откупу сопствених акција 
 На основу члана 282. став 4. тачка 1. Закона о привредним друштвима (,,Сл. Гласник 
РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 60. 
Статута “Југопревоз Крушевац “ а.д. Крушевац, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 
25.06.2021. године донео одлуку о откупу, односно стицању сопствених акција у висини до 10% 
укупне емисије, што укупно износи до 7.613 акција. 
 

 
Постојање огранака 
  У складу са важећом законском регулативом Друштво нема огранке. 
 



Значајни послови са повезаним лицима 
 Друштво нема зависних друштава, нити повезаних лица. 

 
Изјава о примени кодекса корпоративног управљања 
 Друштво нема сопствени кодекс корпоративног управљања, али у пословању примењује 
добре пословне обичаје и корпоративну одговорност према акционарима, купцима, пословним 
партнерима, запосленима, локалној и широј друштвеној заједници. Управа Друштва обезбеђује 
да се све релевантне информације о пословању и околностима које утичу на цену акције 
објављују тачно, благовремено и потпуно. 
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,",,,, #- 0i, z;tleoorne.

v eest4 ca peenarjoM roAhtu;ber paqyHa ApyturBa ,,Jy[onPEBO3 KPy[UEBAH" a'A' Kpyureaaq' ca

craFbeM Ha AaH 3L.t2.ZO2t. roAhHe, Ha ocHoBy xoje rpe6a Aa h3pa3hre M,|uJ/betbe Aa nl4

Qranancrajcx, ,rr"rrl, ncrv*t4..o't4 o6jexrneHo nprxaayjy QrnaHcrajcxu nonoxaj flpyuraa' FberoB

noc.floBH14pe3ynTaT,npoMeHeHaKanhTa/lyxToKoBeroToBrHe,oAHocHoAanAcycacTaB/beHuy
cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHrM nponytcy|Ma Peny6nraxe Cp6r'rje, oeoru l4SjaeoM npeMa HaiueM

Haj6on eru ca3HaFby 14 yBepeby norepflyjervro cne4ehe qil[beHhqe:

L. floguaro narvr je 4a je pearasrja naaprleua y cKnaAy ca Me[ynapogHhM craHAapArMa peausrje'

xojra no4pasyrvreeajy ucnhTl4Balbe paqyHoBOACTBeHUX ChcTeMa, chcTeMa IHTepHLlX KOHTpOIa', a y

o6rrvry xojr cmarpare HeonxoAHxM y Aarl4M OKOnHOCrl4Ma, Kao r Aa cBpxa pearasraje umje', urrr

ceoArueovexyjera4errrraQrxaqrjaro6eno4abhBa}becBhxeBeHryanH[xnpoHeBepa,
MalbKoBa, rpeuaKa r nocrojarua Apyrhx HeperynapHocrr'

2,llosHarorrarujeAajepyKoBoAcTBoflpyurrsaoAroBopHo3aA}TAHAT}no6jexrreno
npr*a3uBalbe qranaHqajcKor-noroxaja flpyrurea u lberoBor noc'noBHor pe3ynrara y cKnaAy ca

paqyHoBoACrBeHhM nponLlcl'lMa Peny6nraxe Cp6raje' peneBaHrH14M craHAapAhua v nponucl4Ma'

Kaor3anprnpeMyrarrQopnnar-lnjaxojeceo6eno4abyjyycKnaAycanponrchma.orHaucnjcxr
raeerurajn,{pyr.urea cy o4o6penr oA crpaHe pyKoBoACrBa'

3. Hraje nann no3Haro 4a je raxo oA pyKoBoAhnaqa vtnt sanocneHhx y,{pyr.urey, ca oenauhebilMa

AaKoHTponuue,o4o6paBanocnoBHenpoMeHehnhyqecTByjeyraHreprrojxourponr,yMeuJaHy
6ilno xarge He3aKoHhre hrrl,r Hepery/rapHe aKr[BHocrh xoje 6ra Mor.ne yrhqar]4 Ha ucrhHt4Tocr

Qra Ha uoajcxrx raee u:raja'
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4. Ilprxearanno HauJy oAroBopHocr 4a je cucreM rHrepHrx KoHrpo.na aAeKBarHo ycrpojex Ha

HaquH xojr oruoryhaBa cacraB,/barce Quxancrjcxux usaeuraja y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHilM

nponilchMa Peny6nrxe Cp6raje. Taxo[e, norapfyjenno Hauy oAroBopHocr 3a 4r,rsajx .4

rmnaemeuraqujy ct,tcreMa hHTepHhx KoHrpona xojr onnoryhaea cnpeqaBalbe HacraHKa

npoHeBepa r rpeuaKa h [br4xoBo 6aaroepenneHo orxpuBaFbe. Kao nocneAhqa rora, cMarpaMo Aa

Qr,ruauoajcxr nsaeu:rajil He caApxe nnareprjanxo anauajHe norpeuHe hcxa3e Kao pe3ynrar
npoHeBepe.

5. Vlzapwunu cMo npoqeHy y Be3h ca nnoryhHouthy p,pyr.urBa Aa HacraBu noc.floBaFbe y cKnaAy ca

Har{e.noM cranHocrr4, yaunnajyhr y o63hp cBe pacnonoxilBe noAarxe Be3aHe 3a AorneAHy
6y4yhnocr o4 Hajrvrame L2 mecer-qr og6nnauca craFba, MaAa npol{eua Hrje orpaHhqeHa caMo Ha

raj neprao4. l-1orepfyjervro Aa HeMaMo ca3Ha]ba 4a nocrojr 6hno xaxsa ruareprjanxo sxauajxa

Hec[rypHocr y norneAy 4orafaja h ycnoBa nocnoBaba xoju nnory Aa yrrqy xa cnoco6Hocr

flpynrraa Aa HacraBh noc,floBalbe y cKnaAy ca Har{enoM cra.nHocrh noc.noBarba.l4najyhn y BuAy

HaBeAeHo, Quxaxcrjcxra rsaeurajr ,{pylurea cy cacraB/beHn y cxnaAy ca HaqenoM cranHocrrl
noc,noBa Fba.

6. Hrcy Haru no3Hare sxauajnraje craBxe xoje 6ra 3axreBa.ne xopexqraje ynopeAHhx noAaraKa y

$r Ha uoajcxrnn useeurajrnna.

7. Ctaaunn cruo Baru Ha pacnonaralbe cBe noc.floBHe Klbhre u AoKyMeHrar-1rjy, yxruyvyjyhn r
3anrcHilKe ca cacraHaKa opraHa ynpaB/balba vi Apyn4x pe/leBaHrHr,lx opraHa y nepuoAy oA
0L.01.2O21,. roAHHe Ao nocneAlber cacraHKa.

8. Hrcy uann no3Harr nnareprjanuo auavajxu nponycrvr H rpeuJKe xoje 6ra Morne Aa yrilqy Ha

ucrt4lt rocr Qr,lraHcxjcxux r43Beuraja, ocnnn uro Hr4cy o6pavyxara pe3epBhcaFba aa 6exe0rqrje
3anoc.neHLlx, y cKnaAy ca MPC 19 ,,flpnnnarua 3anoc.fleHhx".

9. Mero4e BpeAHoBalba u marepujanue npernocraBxe xoje cMo Ropvcntnv y npilnpeMil
paqyHoBoAcrBeHilx n.pol{eHa, yxruyvyjyhr one xoje cy BpeAHoBaHe no $ep epe4uocn4, cy
pa3yMHo npoqetbeHe y AarilM oKo/rHocrilMa.

10. Caa cpe4crBa y BnacHuury ,{pyurrBa npuKa3aHa cy y 6unaucy craFba. flpyr.r.rrao noce4yje

3a4oBo.rbaBajyhe 4oxaae o BnacHhrurBy HaA cBl4M cpeAcrBnMa eBh4eHTilpaHltM y nocnoBHhM

KlbrraMa.

11. flpyr.urao HeMa Apyrux repera Ha cpeAcrBr4Ma, ocl4M xunoreKe ua o6jexrurua flpyruraa y Spycy n

Arexcax4poBqy, y Kopr4cr Oox4a aa paaaoj Peny6nrxe Cp6nje, no ocHoBy KpeAr4Ta us 2021.
roAHHe h 3anore Ha onpeMu - 9 ayro6yca y Kopr4cr OTI-I 6anxe a.4. Eeorpaiq, perhcrpooaHtaM y
perilcrpy 3angxHor npaBa npr Arexqrjra sa nprepeAHe perilcrpe, noA sn. 6p. 7373/20L9.

!2. l-lorapfyjenno Aa cMo Ha a4exBaraH HaqilH cnpoBenh recrhpalbe Ha yMaFbelbe BpeAHocrr4

r4MoBtaHe y cKnaAy ca MPC 36 ,,Vnnarueroe BpeAHocrv t4MoBAHe"

13. llpoxruuxuah cMo, npuKa3anr r o6eno4aHVnv cle o6aaese, KaKo crBapHe, TaKo ]l
noreHqrjaate n craBunn cMo Bam na yBt,tA cBe rpa]KeHe yroBope o nocnoBHhM oAHocuMa ca

rpehNm nn\uua. ApyurrBo HeMa noreHqnjanxnx o6aeesa no ocHoBy jemcrea r,r rapaxquja
rpehrarvr nu\vua.

14. flpyurao HeMa Apyrux cyAcKl4x cnopoBa y roKy, ocr4M oHkrx xoje Bann je npaaHa cnyx6a

flpyurea npe3eHroBana y llperneAy aKr'rBHr4x yryxerba Ha AaH 25.OL.2O22. roAilHe n onrx xoje
Bann je npe3eHroBao aABoKar aHralxoBaH oA crpaHe flpyuraa r. bypnqa Mnrpoerah y k'lseeu:rajy

o npeAMernMa, oA LL.1O.2O2L. roArHe. flpyurao HeMa Apyre 3acrynHhxe y cy,ftxrrvr
cnopoB14Ma.

15. Hrje 6uno ueycxnalexocrr ca 3axreBilMa saKoHoAaBHrx opraHa xoje 6u, y cnyuajy
HenouroBalba ucrvx, Mor.ne AMarl ' nnarepnjanxo auavajue eQexre ua QuHaucnjcxe rseeuraje.
Hrcmo lz'wanu Apyre excrepHe KoHrpone xoje cy HaM h3Aane peueFbe r4.nu 3anhcHr4x o
KoHrponu y nephoAy 01.01-31.12.2O2L. roArHe, oo4M KoHrpone flopecxe ynpaBe - @unujana
Kpyueaar-1 o KoHrponr o6pavyHaaaroa r nnahaxra nope3a h AonpuHoca no o46urxy -
o6je4rroene Hannare, nope3a na 4o6r,rr, r nope3a Ha AoAary BpeAHocr y nephoAy 01.01.2019. -
31.12.2019. roAhHe o qeMy xaru je H3Aar 3anrcHux 6p. 47-Oa/2OZL-OO52-O0266-001, o4
L2.1L.202L. roAuHe.



16. l-lorepfyjemo Hauy oAroBopHocr 3a nphMeHy cBux pe.[eBaHrHr4x 3axreBa us nopecKe
perynarilBe. Taxofle, norapfyjenno Aa cMo ce yBeptanr 4a flpyr.r:reo nprarvreroyje oBe perynarhBe
t4 Aa HeMa nnarepujanHo snavajunx HeeBlAeHr]rpaHnx norexqujaaHhx o6aaesa xoje ce oAHoce
Ha nope3e. I-lorep[yjeruo Haule pa3yMeBa]be Aa cy nopecKe o6aeese npeAMer uucnexqrjcxe
KoHTpone nopecKl4x opraHa t4 Aa Mory 6urr ryruavexe na 6pojne HaqrHe, a v3locu nphKa3aHh y
Qr,traxoajcxilM l43Belxrajranna mory ce xacuuje Melbaril Kao pe3ynrar KoHaqHhx oAnyKa nopecx[x
opraHa.

flpylureo ue nocnyje ca noBe3aHhM npaBHilM nuquMa HVrt4 ucra nocroje.

Hnie 6nno 4orafaja HaKoH xpaja o6pal{yHcKor nephoAa t<oju 6u 3axreBa.n[ xopexqnje rnr
o6eno4arurBaFba y QrHaHcrajcxhM l43Belxra jnna nnu y HanonneHaMa y3 Fbl4x.

19. Hennanno nnaHoBa Hrrr HaMepa ur,rja 6n peannzaqrja nnorna auavajno Aa yruqe Ha BpeAHocr
cpeAcraBa flpyturaa vnu Ha xnacrQraxaqrjy cpe4craBa r h3Bopa cpeAcraBa nprKa3aHrx y
Qr,r xa xcujcxr nn us aeu:rajunna.

Kpyueaaq, 22. $e6pyap2022. roAhHe

17.

18.

AhpeKrop

sE.*1
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Предмет: Изјава о независности  
 
 
 
Као ангажовани екстерни ревизор финансијских извештаја за 2021. годину, потврђујемо 
следеће:  
 
Друштво за ревизију Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори,као и сви његови 
запослени ангажовани на пословима ревизије финансијских извештаја за 2021. годину 
независни су од друштва ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ а,д, Крушевац у складу са захтевима IFAC-
овог етичког кодекса за професионалне рачуновође и у складу са посебним захтевима 
Закона о тржишту капитала, Закона о ревизији, Закона о привредним друштвима и другом 
релевантном законском регулативом Републике Србије. 
 
 
 
 
У Београду, 22. фебруар 2022. године 
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Предмет: Изјава о консултантским услугама 

 

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг Прва ревизија д.о.о. Београд није 

обављало консултантске услуге наручиоцу ревизије JУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ а.д. 

Крушевац и лицима повезаним са наручиоцем ревизије. 

 

 

У Београду, 22. фебруар 2022. године 

 

 

 



   ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА  ''ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ'' АД КРУШЕВАЦ     ЗА     2021  .  ГОДИНУ

Опис пословних активности и организационе структуре
''Југопревоз Крушевац''а.д.  Крушевац је привредно друштво за саобраћај и

одржавање моторних возила са седиштем у Крушевцу у улици Југ Богдановој 45.
Основна делатност друштва је градски и приградски копнени превоз путника-

шифра делатности   49.31  .  Друштво обавља и  следеће делатности у  копненом
саобраћају:  49.39-Остали  превоз  путника  у  копненом  саобраћају;  52.21-Услужне
делатности у копненом саобраћају; 45.20-Одржавање и поправка моторних возила;
52.29-Остале  пратеће  делатности  у  саобраћају;  71.20-  Техничко  испитивање  и
анализе;  47.11-Трговина на мало у неспецијализованим продавницама,  претежно
храном,  пићима  и  дуваном;  47.29-Остала  трговина  на  мало  храном  у
специјализованим продавницама.                                                          

Друштво  је  организовано  као  дводомно  акционарско  друштво.  Органи
Друштва  су:  Скупштина  коју  чине  сви  акционари  друштва,  Надзорни  одбор  и
Извршни  одбор.  Организација  друштва  је  подељена  у  Организационе  јединице:
саобраћај,  одржавање  возила,  заједничк  послови  и  радионица  за  тахографе,  а
сваком  од  наведених  организационих  јединица  руководе  директори,  који  са
генералним директором друштва чине Извршни одбор.

Приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања друштва, 
финансијски инструменти које друштво користи за процену финансијског 
положаја и успешности пословања, изложеност и управљање финансијским
ризицима
Приказ развоја

Почеци  предузећа  датирају  од  1945.године,  када  је  формирано  Опште
транспортно предузеће ''Београд'' са саобраћајним центрима широм Србије. Један
од таквих центара формиран је и у Крушевцу,  што се сматра зачетком данашњег
привредног друштва.

Године 1949.  интегрише се у Градско транспортно предузеће  ''Муња''.
Од 1953.године издваја се у самостално Аутобуско предузеће ''Крушевац''.
Године 1963.  припаја се предузећу ''Аутопревоз''  Чачак и послује као његов

погон до  1973.године,  када  се  организује  као  ООУР у  саставу РО  ''Аутопревоз''
Чачак.

Године1978.  Трансформише се у РО  ''Крушевацпревоз''  и послује у оквиру
тадашњег СОУР ''Југопревоз'' Чачак.

Децембра 1989.год. РО ''Крушевацпревоз''  трансформише се у Друштвено
предузеће  ''Југопревоз  Крушевац''  и  даље послује  у  саставу  СОУР ''Југопревоз''
Чачак.

Августа  1991.године  региструје  се  као  Деоничко  друштво  у  мешовитој
својини  под  називом  ДД  ''Југопревоз  Крушевац''  Крушевац  са  29,58%  акцијског
(акционари  су  радници  предузећа)  и  70,42%  друштвеног  капитала  и  излази  из
састава СОУР ''Југопревоз'' Чачак.



У децембру 1999.године предузеће се усклађује са Законом о предузећима и
региструје се као Акционарско друштво ''Југопревоз Крушевац'' Крушевац са 29,58%
акцијског и 70,42% друштвеног капитала.

Власничка  трансформација  остатка  друштвеног  капитала  извршена  је
новембра  месеца  2005.године  методом  јавне  аукције,  а  регистрована  је  код
Агенције  за  привредне  регистре  решењем  бр.БД  102848/2006  дана
04.01.2006.године.  Купац  остатка  друштвеног  капитала  је  Конзорцијум  радника.
Уговор о конзорцијуму је закњучило 555 радника овог друштва. Купопродајну цену
купац је отплатио у 6 годишњих рата. Последња рата је исплаћена 2010.године  

Одлуком Београдске берзе од 11.04.2007.године, акције овог издаваоца су
укљчене у трговање на ванберзанском тржишту – МТП.

Финансијски  положај  и  резултати  пословања  друштва,  финансијски
инструменти које друштво користи за процену финансијског положаја и
успешности пословања

Пословни  амбијент  у  2021.години  карактерише  најпре  пандемија  Корона
вируса  (“COVID-19”). Ширење  корона  вируса  оставило  је  тешке  последице  на
сектор  саобраћаја,  туризам  и  угоститељства,  посебно  аутобуске  превознике.
Ограничавање путовања у 2021-ој години, отказивање одређених полазака као и
смањена мобилност путника(односно коришћење и алтернативних начина превоза)
директно  су  утицали  на  физички  обим  пословања  и  финансијски  резултат
привредног друштва,  али се и будући ефекти пандемије не могу са сигурношћу
предведети. Затим  сива економија, односно незаконито пословање у саобраћају и
нелојална конкуренција на тржишту од стране нелеганих превозника,  неликвидост
привредних  субјеката,  финансијска  недисциплина,   недостатак  професионалних
возача  и  квалификованих  мајстора,  пад  привредних  активности  и  мобилности
становништва, односно пад броја превежених путника,  затим раст цена резервних
делова уз пад квалитета истих,  отежана набавка због недовољних финансијских
средстава услед проблема у наплати потраживања, цене услуга превоза путника у
локалном саобраћају на режиму одобравња што све онемогућава  да се акумулира
капитал   за  куповину  адекватних  возила  која  су  мањи  загађивачи  природне
средине,  да  се  повећањем  зарада  дефицитарних  кадрова  утиче  на  смањење
одлазака  професионалних  возача.  Све  наведено  директно  утиче  на  пословање
овог привредног друштва.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 

Е л е м е н т и

у 000 динара

И н д е к с Остварено   
у 2020.

Остварено
у 2021.

1 2 3 4(3:2)

Укупан приход 753.046 1.010.580 1,34

Укупан расход 847.029 979.995 1,15

Бруто добит 30.585

Нето добит 33.571

Бруто губитак 93.983

Нето губитак 91.867

Просечан број 
запослених

485 465 0,95



Е л е м е н т и
у 000 динара

И н д е к с 
2020 2021

1 2 3 4(3:2)

Пословни приходи 741.567 990.946 1,33

Пословни расходи 836.787 974.228 1,16

Пословни резултат - 95.220 16.718

Финансијски приходи 333 639 1,91

Финансијск расходи 769 1.204 1,56

Финансијски резултат - 436 - 565

Остали приходи 11.146 18.995 1,7

Остали расходи 9.473 4.563 0,48

Резултат осталих прихода и расхода 1.673 14.432 8,62

У наредној табели су прказани најзначајнији показатељи пословања 
Друштва у 2021.годинии то:

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

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

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

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

Показатељи  ликвидности у 000 динара

2020 2021

Обртна средства 210.828 287.844

Краткорочне обавезе 119.148 161.500

Општи рацио ликвидности 1,76 1,78

Обртна средства умањена за залихе и АВР 165.163 249.640

Краткорочне обавезе 119.148 161.500

Ригорозни рацио ликвидности 1,38 1,55

Готовина и готовински еквиваленти 105.077 162.365

Краткорочне обавезе 119.148 161.500

Готовински рацио ликвидности 0,88 1,01

Нето обртна средства у 000 дин. 91.680 126.344



Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2021.године било ликвидно.

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

Показатељ
рентабилности

у 000 динара

2020 2021

Нето добитак 33.751

Нето губитак 91.867

Просечан сопствени капитал

Капитал на почетку године 348.687 256.331

Капитал на крају године 256.331 289.151

Просечан капитал 302.509 272.741

Стопа приноса на сопствени капитал 0.12

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

Показатељи
финансијске структуре

у 000 динара

2020 2021

Обавезе 171.720 232.271

Укупна средства 428.051 521.422

Удео позајмљених у укупним изворима 
средстава 

0,40 0,45

Дугорочна средства

Капитал 256.331 289.151

Дугорочна резервисања и дугорочне 
обавезе

52.572 70.771

Свега 308.903 359.922

Укупна средства 428.051 521.422

Удео дугорочних у укупним изворима 
средстава 

0,72 0,69

Коефицијент  задужености,  као  однос  између  укупних  обавеза  и  укупне
пасиве  износи  0,45 и  указује  да  се  пословање  финансира  из  позајмљених
средстaва  45%  и 55% из сопствених средстава и у односу на претходну годину,
коефицијент задужености је смањен за  13 процентних поенa.

Рацио нето задужености показује колико је сваки нето динар задужености
покривен капиталом Друшва. Нето задуженост представља разлику између укупних
обавеза (укупна пасива умањена за капитал, дугорочна резервисања и одложене
пореске обавезе) и готовине и готовинских еквивалената. 



Е л е м е н т и
у 000 динара

2020 2021

Укупне обавезе 171.720 232.271

Готовина и готовински еквиваленти 105.077 162.365

Свега 66.643 69.906

Капитал 256.331 289.151

Рацио нето задужености 0,25 0,24

Изложеност и управљање финансијским ризицима
Управљање ризицима у Друштву усмерено је на настојање да се у ситуацији 

непредвидивости финансијских тржишта, потенцијални негативни утицаји на 
финансијско пословање сведу на минимум.

За управљање ризицима задужен је сектор економско-финансијских послова
који идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од 
ризика.

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

2. Валутни ризик – Друштво има дугорочни кредит са валутном клаузулом у 
ЕУР-има, који излаже Друштво ризику промене девизног курса. 

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

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

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

Улагања у циљу заштите животне средине
У складу са важећом законском регулативом Друштво има обавезе праћења

и смањења утицаја штетних аспеката животне средине и то: превенција загађења,
организовано прикупљање, одлагање, чување и правилно усмеравање секундарних
сировина, смањење и рециклажа штетног отпада.

За  заштиту  животне  средине  задужено  је  лице  које  обавља  послове
безбедности и заштите здравља..

Важнији догађаји који су наступили након протека пословне године
Након датума билансирања није било промена које би значајније утицале на

пословање друштва.
Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду

У  наредном  периоду  очекује  се  да  ће  друштво  пословати  у  отежаним  и
неизвесним привредним условима, чији утицај на резултате пословања није могуће
у  потпуности  предвидети. Настављен  пад  привредних  активности  и  дефицит
професионалних  возача на  територији  на  којој  се  обавља  основна  делатност
Друштва, вероватно ће утицати на даље смањење броја превежених путника, као и
на то да већи број корисника услуга неће моћи редовно да измирује своје обавезе
за извршене услуге превоза. Најозбиљнији проблем у пословању је повећање броја
нерегистрованих  превозника,  који  се  неометано  баве  превозом  и  који  директно



преузимају  приход  од   Друштва.  Све  изнето  може  утицати  на  пад  прихода,
повећање ненаплаћених потраживања и угрожавање ликвидности. Циљеви управе
у 2021.години су  да  Друштво  очува  способност  привређивања  у  постојећим
условима,  а  све  у  складу  са  општим  економским  кретањима,  расположивим
капацитетима и проценама тржишних потреба за нашим услугама.

Актовности друштва на пољу истраживања и развоја
Развојни циљеви у наредном периоду су даље осавремењавање пословања

развојем пословног информационог система.

Информације о откупу сопствених акција
На основу члана 282. став 4. тачка 1. Закона о привредним друштвима (,,Сл. 

Гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019) и члана 60. Статута “Југопревоз Крушевац “ а.д. Крушевац, Надзорни 
одбор је на седници одржаној дана 25.06.2021. године донео одлуку о откупу, 
односно стицању сопствених акција у висини до 10% укупне емисије, што укупно 
износи до 7.613 акција.

Постојање огранака 
 У складу са важећом законском регулативом Друштво нема огранке.

Значајни послови са повезаним лицима
Друштво нема зависних друштава, нити повезаних лица.

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања
Друштво  нема  сопствени  кодекс  корпоративног  управљања,  али  у

пословању примењује добре пословне обичаје и корпоративну одговорност према
акционарима,  купцима,  пословним  партнерима,  запосленима,  локалној  и  широј
друштвеној  заједници.  Управа  Друштва  обезбеђује  да  се  све  релевантне
информације о пословању и околностима које утичу на цену акције објављују тачно,
благовремено и потпуно.
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Na osnovu 6lana 35. Statuta Akcionarskog dru5tva "Jugoprevoz Krusevac', Kru5evac,Skup5tina akcionara je na svojoj redovnoj g6oisnlo1 sedniii ' Skupitine, odrianoj oana
28.03.2022. godine, donela

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izve5taja i godi5njeg izve5taja o poslovanj u za 202L godinu

1. Usvajaju se Finansijski izve5taj i Godi5nji izve5taj o poslovanju "Jugoprevoz Kru5evac"
a.d. Kru5evac za poslovnu 2021 .godinu.

2.^Utvrduju se slede6ifinansijski rezultati poslovanja za period 01.01-31 .l2.Z12l.godine:
- Ostvareni ukupni prihodi iznose
- Ostvareni ukupni rashodi iznose
- Razlika prihoda i rashoda iznosi
- Odlo2eni poreski prihod

1.010.580.170 dinara
979.994.710 dinara

30.585.460 dinara

ObrazloZenje

Finansijski izve5taj i Godi5nji izve5taj o poslovanj u za 202L godinu sa6injeni su u
skladu sa va2e6im propisima i radunovodstvenom priksom, na 

-foje je angaZovano
revizorsko druStvo dalo pozitivno mi5ljenje, pa je Skup5iina je donela oOfirfJ kao S-to glasi u
dispozitivu.

2.985.782 dinara
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"J ugoprevoz llru5evac" a. d.
Broj: 1 - Tfbtzozz
28.03.2022..9odine
K r u 5e v a c

Na osnovu 6lana 35.
Skup5tina' akcionara je na
28.03.2022. godine, donela

statuta Akcionarskog .drustva "Jugoprevoz Kruievac', Krusevac,
svojoj redovnoj godisnjoj sednici skupstine, odrzanoj dana

ODLUKU
o raspodelidobiti

lskazani iznos neto dobitiza rasporedivanje ostvaren u 202L godini u iznosu od33.571.242dinara ostaje kao nerasporedena dobit.
Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Obrazlo2enje
U skladu 'sa rtsvoje.nim finansijsklm 

. 
i godi5njim izve5tajima o poslovanju ,,Jugoprevoz

Krusevae" a.d.2a2021. godinu, kao i ijve5tajern'n"=rri.nog revizora, Nadzorni odbor je u okvirusvoje nadleZnosti predlo2io nadin raspodele dobiti, tafav da se celokupan iznos neto dobitiusmerava u nerasporedenu dobit. Ovakva raspodela primerena je raspoloZivim finansiisiimmogudnostima i potreb"T? Dru5tva, pri 6emu se sredstva u vidu nerasporedene dobiti duvaju zainvesticione namene u..skladu sa poirebama Dru5tva. Prihvataju6i predlog, skupstina je donelaodluku kao Sto glasi u dispozitivu.
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"Jugoprevo; ffiuSevac,'a.d
Broj: 1 -'}lU_' tzozz
25.02.2022.9odine
KruSevac

Na osnovu 6lana 282. stav 4. tadka 1. Zakona o privrednim drustvima ("S1. glasnik RS,,, br.3612011, 9912011, 8312014 - dr. zako n,. 512015, 441201g,' 95/2018 , g1t2o1g I 1Ogt2O21) i 6tana 60.Statuta "Jugoprevoz Kru5evac" a.d. Kru5evac, Nadzorni odbor upu6uje srupitini akcionara

OBAVESTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

odlukom Nadzornog odbora broi 1-117212021 od 25.06.2021.godine pokrenut je postupak
sticanja sopstvenih akcija u cilju eliminisanja konkurentskog preuzimanja akcija na trZisiu hartija odvrednosti i spre6avanja ve6e i neposredne siete za Drustvo.

U skladu sa navedenom odlukom, a prema zakonskim propisima, Druitvo moze ste6i, odnosnootkupiti sopstvene akcije u visini do lOYo ukupne_emisije, sto u[upno Lnoiioo T.619akcija, ito po
cenama koje se uskladuju sa trzisnim uslovima na Beogiadskoj bezi.

Podev od dana donosenja odluke, qa do objavljlvanja poziva za sednicu skupstine akcionara,
Orys]yg je ukupno steklo 764 sopstvenih akcija, diji nominalna vrednost iznosi 764.000,00 dinara Sto
ie 1,00344% od ukupnog broja emitovanih akcila, a za koje je ukupno praeeno 2.061.g02,00 dinara.

ik Nadzornog odbora
Mijodrag,saobr. in2.,ff''
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