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ИЗВEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА 
 

АКЦИОНАРИМА „НОВИ ПАЗАР - ПУТ ” А.Д., НОВИ ПАЗАР 
 
 
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја предузећа „Нови Пазар – Пут“ а.д., Нови 
Пазар (у даљем тексту „Прeдузeћe”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2008. године и 
одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за 
годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз 
финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извештаја у 
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, 
примену и одржавање система интерних контрола које су релевантне за састављање и објективну 
презентацију финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, 
настале услед криминалне радње или грешке, одабир и примену одговарајућих рачуноводствених 
политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених процена. 
 
Одговорност ревизора 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом 
о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким 
принципима и планирање и обављање ревизије на начин који омогућава да се, у разумној мери, 
уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 

 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну 
презентацију финансијских извештаја у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских 
процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног 
лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање 
значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских 
извештаја.  
 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 
солидну основу за изражавање нашег мишљења. 

 
 
 

(наставља се) 



TI3BEIIITAJ HE3ABLICHOI PEBI,I3OPA

AKIIIIOHAPIIMA,,HOBI{ IIA3AP - IIyT " A.A., HOBI4 IIA3AP (Hacranarc)

Ocuoee 3a Muu,t,lbeLbe ca peieplow

Kao ruro je o6e:ro4ameHo y Ha[oMeHr,r 3.4 yz Suuaucujcre u:neruraje, flpegysehe Hraje ra:nplrulo
aKryapcKl4 o6pavyu xaxo 6u ce yrBpAr{na caAarrfiba BpeAHocr aKyMyJrr4paHr{x [paBa 3arrocrreHux Ha
ornpeMHl4He rIpI4nhKoM oAnacKa y neH:rajy u jy6utapue Harpa4e 3arrocJreHr{Ma, KaKo ce ro 3axreBa
[peMa MefyHapogttoM par{yHoBoAcrBeuoM craHAapAy (,,MPC") 19 - ,,ilpzrr,raH,a 3anocneH[x". Kao
pe3ynrar oBor oAcryllaH,a oA MPC 19, uuje n:rpmeHo pe3epBr4came ro oBoM ocHoBy y QunaHcujcrr.rrr,r
I43BeIxrajI4Ma llpe4y:eha :a 2008. roAr4Hy. Car:racHo roMe, Hr4cMo MorJrr4 ,qa ce yBepr4Mo y rroreHqnja,rHe
e$er<re Hel43BpueHor pe3epBrrcarba no HaBeAeHoM ocHoBy y QunaHczjcKr4M rr3Berurajraua llpegyseha ga

2008. roarzny.

Muu.tnente ca pesepsoM

flo sarueu MI4IrIJbeIr,y, ocr4M 3a eQerar xoju ua Qunancujcre u:eeurraje ilMa lr.rrarle HaBeAeHo y
nperxonHoM nacycy QuHaHcujcxu u:eerurajn HcrlrHr4ro u o6jerrneHo. no cBr4M uareprjalHo:uauajHuna
fir4rar+rlMa, npurca:yjy $uuaucujcr<u roroxaj llpe4y:eha Ha AaH 31. aeqeN{6pa 2008. roAr4He, Kao ra
pe3ynTaTe rf'efoBof fIocJIoBaFba, rrpoMeHe Ha KaIII4Tany r4 ToKoBe foToBrrHe 3a roAr4Hy roja ce 3aBplxaBa
ua raj AaH, y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHuM rrponr4cr4Ma Peny6nxre Cp6nje.

He ra:paxanajyhra 4a:re pe3epBe Ha Aaro Mr4rrJberr,e, crpehenao flaxrr,y n sa cleneha ilr4Tarua:

Kao uro je o6e,ro4ameHo y Hanottesv 22. y: Qr.trancnjcKe r43Be[rraje, nmuronoAcrBeHa
BpeAHocr axqlrjcxor KaIIurtLIIa flpe4y:eha uzje ycar,rarreHa ca npe4uoruhy arqujcror
KarII4r€uIa yrucaHoM y perl{crap npzBpeAHr{x cy6jer<ara Arenquje 3a npr{BpeAHe perr4crpe
Peny6lune Cp6uje (,,AreHqIaja"). KnuroroAcrBeHa BpeAHocr arcqnjcxor Karrr4rzura Ha AaH
31. aeqeNa6pa 2008. foAr4He r.r3Hocr4 472,66'/ xr4lba1a Av:,:,apa, AoK BpeAHocr axqujcror
KaIII4rtuIa yilvcaua y perncrap npr4BpelHnx cy6jerara no4 Areuquje 3a npr.rBpeAHe pefr4crpe
Peny6nr.rxe Cp6uje I43Hocr4 EyP 5,412,950.25 (guuapcKa rrporr{BBpeAHocr 442,290 xr4Jba1a
AlzHapa ilo Kypcy Ha AaH 14. jyna 2007. rouute. Paglura ol 30,377 xvrlba1a Ar4Hapa ce
oAHocIl Ha noeeharbe KaIII4TZLIIa no ocHoBy o6ase:Hor trHBecTr4Ul{oHof ynararba sehuHcxor
BJIacHnKa ,,flyreBu" a.A., Vxuqe y cKnaAy ca VroeopoM o Ky[onpoaajr.r ApytrrrBeHor
Karrrlrilfla [yreM j anHor reHAepa uz 200 4. roAr4He.

Kao urro je o6eno4arbeHo y HaroMeHrr 23. yz Sltranclrjcxe usneurraje llpe4y:ehe je
Ir3Bpunno pe3epBrrcane Ha reper pe3ynrara reryhe roAr4He, y yKynHoM H3Hocy oa 181,082
xr4rba[a At4Hapa, Ha HMe o6e:6eferra norenquja:ruux o6asesa tro ocHoBy rsg.arvx rapauqr.rja
6auara 3a paqyH llpe4y:eha ra rapauquje 3a KBaJrr{rerHo r43Bprxe}be rrocJra (nanonaeHa 9).

Kao ruro je o6e,ro4ameHo y HaroMauu 33. y: SnHaHcujcxe u:neuraje, flpe4y:ehe je ua 4aH
31. 4eqelt6pa 2007 . foAlIHe BoAI4no Brrrxe cyAcKr.rx c[opoBa y r<ojnvra ce jarra Kao ryxeHr4.
BpeAnocr cyAcKHX cnopoBa rojlt ce BoAe nporrlB llpe4y:eha no ocHoBy HaKHaAe rrrrere 14
HanJlare rlorpa)Kl4Barba, ca crarbeM Ha IaH 31. aeqenl6pa 2008. foAr4He r43Hocu 10,549
xvJbal'a !'r4Hapa, a :a xoje uuje n:apureHo pe3epBr4carLe y 2008. roaunu. PyHono4crno
llpe4y:eha He o.rer<yje ry6nrxe y HapeAHoM rrepr{oAy no ocHoBy oBr{x cyAcKr,rx cnopoBa.
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"HOBII IIA3AP - rryT " A.A., HOBrI rrA3Ap

' '

EIIJIAHC YCTIEXA
Y nepuoqy oq 1. jaHyapa Ao 31. geqervr6pa 2008. rotune
(Y xnraqarvra AHHapa)

Hanouena
TIO C JI OBHI4 IIPI4XOAIT
flpuxo4ra o4 npo4aje 5
Ocmru [ocJroBHr{ npuxoAr4 6

rrocJroBHtl PACXOAII
TpolrHoru uarepujara 7
Tpourronu 3apaAa, HaKHa,4a 3apaAarr ocraJru

Jrr{qr{u pacxoAr,r 8
Tporuroez a:uoprusaqraje u pe3epBr{car6a 9
Ocrarur rocJroBHr4 pacxoArr l0

2008. 2407.

rrocJroBHlr AOBr{TAK

(Dznancnjcxrr [puxoAr..r
(Dunancujcxu pacxoAr{
Ocram npuxoAr.r
Ocraru pacxoAr4

',IIOBI,ITAK 
IIPE OIIOPN3I,IBAEA

rroPE3 HA AOETTTAK
llopecrlr pacxoA nepr4oAa
OAnoxenu nopecKu npuxoAr{ nepr{oAa

HETO,IIOFIITAK

1 1
12
l 3
t 4

2,035,614
4,001

2,039,615

819,830

374,560
127,328
402,535

1,724,253

315,362

38,877
(233,736)

50,443
(26,890)

(171,306)

144,056

(7,878)
1 ,719

1,794,971
1,643

l'7,?9,'5!! ,

53 8,599

308,236
264,399
422,411

1,533,634

__?9?ry
6,367

(47,062)
15,878

(t05,937)
(130,754)

132,126

(15,525)
6,004

1 5 6
1 5 a

(6,159) (9,52t)

____l3l w_ ___rn,60L

Hanouese Ha HapeAHrrM crpaHirMa qr4He
cacraBHrr Aeo oBlrx rpunaucnjcrzx zsneurraja

Onu Qunaucujcrn naaeunaju cy o4o6peuu oA crpaHe Vnpannor o46opa llpe.4y:eha 27. Qelpyapa
2009. rolulle I4 npeAarlr I-{eurpy sa 6oHr.{rer Hapo4re 6anre Cp6uje 28. $e6pyapa2009. roAr4He.

flornucano y fiMe "HoBr,r lla:ap - IIyr" a.4., Hoera lla:ap:

Mna
@.un rr,r pyKoBoAHnar{

n J e
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БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2008. године 
(У хиљадама динара) 

 Напомена  
31. децембар 

2008.
31. децембар

2007.
АКТИВА   
Стална имовина   
Некретнине, постројења и опрема      16  503,648 489,165
Учешћа у капиталу 17  3,136 3,136
Остали дугорочни финансијски пласмани 17  1,314 4,885
   508,098 497,186
Обртна имовина    
Залихе 18  97,914 96,523
Потраживања 19  1,820,338 1,193,278
Потраживања за више плаћен порез на  
  добитак   6,672 -
Готовински еквиваленти и готовина 20  283,746 95,424
Порез на додату вредност и     
  активна временска разграничења 21  16,204 14,894
   2,224,874 1,400,119
    
Одложена пореска средства  15 в)  2,845 1,126
    
Укупна актива   2,735,817 1,898,431
    
ПАСИВА    
Капитал    
Основни капитал 22  472,667 462,353
Резерве   36,832 24,572
Ревалоризационе резерве   1,082 4,622
Нераспоређени добитак   137,897 122,605
   648,478 614,152
    
Дугорочна резервисања 23  181,082 173,097
    
Дугорочне обавезе    
Дугорочни кредити 24  18,643 66,346
Остале дугорочне обавезе 25  4,386 6,564
   23,029 72,910
Краткорочне обавезе    
Краткорочне финансијске обавезе 26  1,142,256 524,176
Обавезе из пословања 27  587,046 391,866
Остале краткорочне обавезе  28  142,302 91,789
Обавезе по основу пореза на додату вредност    
  и осталих јавних прихода и пасивна  
  временска разграничења 29  11,624 21,205
Обавезе по основу пореза на добитак   - 9,236
   1,883,228 1,038,272
    
Укупна пасива   2,735,817 1,898,431
    
Ванбилансна актива/пасива 31  212,050 173,097

 
Напoмeнe на нарeдним странама чинe 

саставни дeo oвих финансијских извeштаја 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године 
(У хиљадама динара) 
  

 У хиљадама динара 

  Основни  Законске 
Ревалориза

-ционе 
Нераспоре-

ђени  
 капитал Резерве резерве добитак Укупно 
   
Стање 1. јануара 2007. године 442,306 13,121 - 114,350  569,777
Хомогенизација акција  (16) 16 - -  -
Повећање по основу инвестиционог      
   улагања већинског власника 20,063 - - -  20,063
Ефекти свођења хартија од   вредности  
   Предузећа  "Србијапут"  а.д., Београд на   
   тржишну  вредност  - - 4,622 -  4,622
Расподела добитка из претходне године:   
   - 10% у законске резерве - 11,435 - (11,435)  -
   - учешће у добитку запослених у  
     2006. години 

-
-

-
(16,457)  (16,457)

   - учешће у добитку радника са  
     посебном заслугом 

-
-

-
(7,356)  (7,356)

- учешће у добитку за решавање
стамбених  потреба радника са    

  посебном заслугом за добитак 
-

-
-

(10,000)  (10,000)
   - расподела дивиденди - - - (69,102)  (69,102)
Добитак текуће године - - - 122,605  122,605
 
Стање 31. децембра 2007. године  462,353 24,572 4,622 122,605  614,152
   

Стање 1. јануара 2008. године 462,353 24,572 4,622 122,605  614,152
Повећање по основу инвестиционог      
   улагања већинског власника 10,314 - - -  10,314
Ефекти свођења хартија од   вредности  
   Предузећа  "Србијапут"  а.д., Београд на   
   тржишну  вредност  - - (3,540) -  (3,540)
Расподела добитка из претходне године:   
   - 10% у законске резерве - 12,260 - (12,260)  -
   - учешће у добитку запослених у  
     2007. години - - - (18,228)  (18,228)
   - учешће у добитку радника са  
     посебном заслугом - - - (15,774)  (15,774)

- учешће у добитку за решавање
стамбених  потреба радника са    

  посебном заслугом за добитак - - - (10,000)  (10,000)
   - расподела дивиденди - - - (66,343)  (66,343)
Добитак текуће године - - - 137,897  137,897
 
Стање 31. децембра 2008. године  472,667 36,832 1,082 137,897  648,478

 
 

Напoмeнe на нарeдним странама чинe 
саставни дeo oвих финансијских извeштаја 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године 
(У хиљадама динара) 

2008.  2007.
Токови готовине из пословних активности    
Продаја и примљени аванси 1,780,527  1,761,001
Примљене камате из пословних активности 630  493
Остали приливи из редовног пословања 67,914  6,175
Исплате добављачима и дати аванси (1,334,257) (1,352,541)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (370,146) (310,021)
Плаћене камате (82,850) (39,033)
Порез на добитак (23,786) (8,868)
Плаћања по основу осталих јавних прихода (268,825) (128,421)
   
Нето одлив готовине из пословних активности (230,793) (71,215)

  
Токови готовине из активности инвестирања   
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, 
   постројења, опреме и биолошких средстава -  332
Остали финансијски пласмани (нето приливи) 32  32
Примљене дивиденде 40  257
Куповина акција и удела (нето одливи) -  (159)
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења,  
   опреме и биолошких средстава (93,482) (108,118)

  
Нето одлив готовине из активности инвестирања (93,410) (107,656)
   
Токови готовине из активности финансирања   
Увећање основног капитала 10,314  20,063
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 570,251  68,391
Финансијски лизинг (2,052) (8,247)
Исплаћене дивиденде (68,959) (40,676)
   
Нето прилив готовине из активности финансирања 509,554  39,531

  
Нето прилив/(одлив) готовине  185,351  (139,340)
Готовина на почетку обрачунског периода 95,424  234,764
Позитивне курсне разлике по основу  
    прерачуна готовине 

 
2,971  -

  
Гoтoвина на крају обрачунског периода 283,746  95,424
 

Напoмeнe на нарeдним странама чинe 
саставни дeo oвих финансијских извeштаја
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 
 

Предузеће “Нови Пазар - Пут” а.д., Нови Пазар (у даљем тексту “Предузеће”) основано је 
1961. године. Промена назива фирме, усклађивање са Законом о предузећима, Законом о 
класификацији делатности и Законом о регистру јединица, као и трансформација у 
Акционарско друштво уписана је код Привредног (сада Трговинског) суда у Краљеву    
20. октобра 1999. године. 
 
Почетком 2004. године, на основу Уговора о купопродаји друштвеног капитала путем 
јавног тендера, предузеће “Путеви” а.д., Ужице постало је већински власник Предузећа. 
Промена власничке структуре Предузећа уписана је код Трговинског суда у Краљеву     
29. априла 2004. године. 
 
Основна делатност Предузећа је сезонског карактера и може се поделити у четири 
основне групе: 

• редовно одржавање магистралних и регионалних путева; 
• зимско одржавање магистралних и регионалних путева; 
• изградња, реконструкција и рехабилитација путева, улица и платоа и 
• екстерна реализација. 

 
Поред наведеног, Предузеће се бави и одржавањем свог возног и машинског парка, 
производњом широког асортимана грађевинског материјала у својим асфалтним и 
бетонским базама. 
 
Предузеће обавља делатност у оквиру четири радне јединице, а то су: 

• РЈ Одржавање – редовно и зимско одржавање путева; 
• РЈ Градња – изградња, реконструкција и рехабилитација путева, улица, платоа; 
• РЈ Механизација – одржавање и ремонт возног и машинског парка; 
• РЈ Мајдан и База. 

 
Највећи део радова, из оквира своје делатности, Предузеће изводи у региону којем 
територијално припада, у складу са планом Републичке Дирекције за путеве, Београд. 

 
Седиште Предузећа је у Новом Пазару, у улици Шабана Коче, број 67. 
 
Матични број Предузећа је 07195303. 
 
На дан 31. децембра 2008. године Прeдузeћe јe ималo 573 запoслeних радника               
(31. децембра 2007. године: 464 запослених радника).  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
 Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 

 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 46 од 2. јуна 
2006. године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење 
пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, 
састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у 
складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за 
припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународне 
рачуноводствене стандарде (“МРС”), односно Међународне стандарде финансијског 
извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су саставни део стандарда.  

 
Решењем министра финансија Републике Србије (број 011-00-738-2003-01, од 30. 
децембра 2003. године) утврђени су и објављени Оквир и МРС који су били у примени на 
дан 31. децембра 2002. године и на коме се заснивају и претходни и нови Закон о 
рачуноводству и ревизији из 2006. године. 

 
Промене у МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за 
Међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачење Међународног 
финансијског извештавања, након напред наведеног датума, су званично усвојени 
Решењем, министра финансија Републике Србије, о објављивању Међународних 
стандарда финансијског извештавања (бр.401-00-11/2008-16) и објављени у Гласнику  РС 
бр. 16 од 12. фебруара 2008. године. 

 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја нису биле 
преведене све промене у стандардима и тумачењима (нарочито након претходно 
поменутог Решења Министарства), као и да није извршено усаглашавање, односно 
промена званичних образаца финансијских извештаја, Правилника о садржини и форми 
образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и друга правна лица 
(„Правилник“) и осталих подзаконских аката.  
 
Поред тога, рачуноводствени прописи Републике Србије одступају од МСФИ у делу 
одредби МРС 19 „Примања запослених“ обзиром да се учешће запослених у добити, у 
складу са Мишљењем  Министарства финансија евидентира као смањење нераспоређеног 
добитка, а на терет резултата периода. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС бр. 114/2006. и 119/2008.), који 
преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног 
дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у појединим 
деловима, одступа и од начина приказвања одређених билансних позиција предвиђених 
наведеним стандардом. 

 
Финансијски извештаји су састављени са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Предузеће је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене 
политике образложене у напомени 3. које су засноване на рачуноводственим и пореским 
прописима Републике Србије. 
 
Финансијски извештаји Предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар представља 
званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 
3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 
 
3.1. Прихoди и расхoди 
 

Приходи се исказују пo фактурнoј врeднoсти умањeнoј за пoпустe и пoрeз на додату 
вредност. Приходи од продаје производа и услуга се признају када се производ испоручи, 
односно када се услуга изврши. 
 
Приходи и расходи од камата се књиже у корист односно на терет биланса успеха у 
обрачунском периоду када су настали, односно на који се односе.    

 
Расхoди сe oбрачунавају пo начeлу узрoчнoсти прихoда и расхoда. 

 
Трoшкoви тeкућeг oдржавања и oправки oснoвних срeдстава пoкривају сe из прихoда 
oбрачунскoг пeриoда у кoмe настану. 

 
3.2. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 

 
Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан 
пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан биланса стања, 
прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту 
девиза који је важио на тај дан. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у 
страним средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у 
страним  средствима плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као 
позитивне или негативне курсне разлике. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.3.  Пoрeзи и дoпринoси 
 
3.3.1.  Пoрeз на дoбит 

 
Тeкући пoрeз на дoбит 
 
Тeкући пoрeз на дoбит прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм 
o пoрeзу на дoбит важeћим у Рeпублици Србији. 
 
Пoрeз на дoбит у висини oд 10% се плаћа 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 добити из 
будућих обрачунских периода, али не дуже од 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 основице 
потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће 
пореске стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа 
пореза на добит. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене 
разлике. Одложена пореска срeдства се признају за све одбитне привремене разлике и 
ефекте пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс, који се могу преносити, 
до степена до којег ће вероватно постојати опорезива добит од које се oдлoжeна пoрeска 
срeдства мoгу искoристити. 

 
3.3.2.  Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата 

 
Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата укључују пoрeз на имoвину и другe 
пoрeзe и дoпринoсe кoји сe плаћају прeма разним рeпубличким и oпштинским прoписима.  

 
3.4. Бенефиције за запослене  

 
Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Прeдузeћe јe у oбавeзи да 
плаћа пoрeзe и дoпринoсe пoрeским oрганима и државним фoндoвима кoјима сe 
oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe укључују пoрeзe и дoпринoсe за 
запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним 
закoнским прoписима. Прeдузeћe јe такoђe oбавeзнo да oд брутo платe запoслeних 
oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати фoндoвима. Пoрeзи и дoпринoси на 
тeрeт пoслoдавца и пoрeзи и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда 
пeриoда на кoји сe oднoсe. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Бенефиције за запослене (наставак) 
  

Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина  
 
Прeдузeћe јe на oснoву oдрeдби члана 111., став 1. Колективног уговора о раду од          
20. априла 2002. године у обавези да исплати запoслeнима oтпрeмнинe, приликом одласка 
у пензију, у висини једне и по бруто  месечне зараде запосленог остварене у месецу који 
претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, уколико је она већа од просечне 
месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког 
органа надлежног за статистику.  
 
Прeдузeћe такође, на oснoву члана 111., став 3. Колективног уговора о раду  од 20. априла 
2002. године има обавезу исплате јубиларних награда запoслeнима  у износу динарске 
противвредности ЕУР 100 за десет, динарске противвредности ЕУР 150 за двадесет, 
динарске противвредности ЕУР 200 за тридесет и  динарске противвредности ЕУР 250 за 
четрдесет година непрекидног рада запосленог у Предузећу.  
 
Предузеће није извршило обрачун резервисања за бенефиције запослених по основу 
отпремнина за одлазак у пензију  и јубиларних награда како се то захтева по МРС 19, 
“Накнаде запосленима”, обзиром да се према пореским прописима Републике Србије 
трошкови резервисања по овом основу и одговарајуће исплате сматрају сталним 
разликама које се не признају у пореском билансу. 
 

3.5.   Некретнине, постројења и опрема 
 
Нeкрeтнинe, постројења и oпрeма су, на дан 31. децембра 2008. године, исказани по 
вредности утврђеној приликом прве примене МСФИ која је призната као поштена 
вредност у износима утврђеним према ранијим рачуноводственим прописима Републике 
Србије који су подразумевали ревалоризацију набавне вредности и исправке вредности 
некретнина, постројења и опреме применом општег индекса цена на мало и примену 
прописаних стопа амортизације. Нeкрeтнинe, постројења и oпрeма су на дан 31. децембра 
2008. године призната по поменутој вредности умањеној за исправку вредности.  
 
Набавке некретнина и опреме евидентирају се, по набавној вредности. Набавну вредност  
чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке или изградње 
и трошкове довођења средстава у стање функционалне приправности, умањена за било 
које трговинске попусте и рабате.   
 
Oпрeма сe капитализујe акo јe вeк њeнoг кoришћeња дужи oд јeднe гoдинe и акo јe њeна 
пoјeдиначна врeднoст вeћа oд врeднoсти прoписанe пoрeским прoписима.  
 
Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, кoја имају за циљ прoдужeњe 
кoриснoг вeка упoтрeбe или пoвeћањe капацитeта пoвeћавају књигoвoдствeну врeднoст 
срeдстава.  



“НОВИ ПАЗАР - ПУТ” А.Д., НОВИ ПАЗАР 
  

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2008. гoдинe 

 
 

12

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.6.   Амортизација  
 
Амoртизација некретнина, постројења и опреме сe oбрачунава на врeднoст некретнина, 
постројења и опреме на пoчeтку гoдинe, oднoснo на набавну врeднoст опреме стављeне у 
упoтрeбу тoкoм гoдинe, примeнoм прoпoрциoналнoг мeтoда. 
 
Предузеће није вршило процену кoрисног вeка упoтрeбe пoјeдиних група некретнина, 
постројења и опреме кoји би служиo каo oснoва за oбрачун амoртизацијe. Примeњeнe 
стoпe које су служиле као основа за обрачун амортизације биле су слeдeћe: 
  
Главнe групe некретнина, 
    постројења и опреме 

 Стoпа  
амортизације у % 

   
 Грађевински објекти  1.3-12.5 
 Опрема:   
     - грађевинске машине  12.5-16 

       - уређаји и постројења  12.5-14.3 
       - алати и инструменти  12.5-33.3 
       - теретна возила  12.5-20 
   Погонски инвентар  11-14.3 

 
 
 
3.7.   Залихe 

 
Залихе Предузећа чине залихе материјала, резервних делова и алата и инвентара. 
  
Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара евидентирају се пo набавној 
вредности или цени коштања, у зависности од тога да ли су набављене од трећих лица 
или су произведене за сопствене потребе. Набавна врeднoст укључујe вредност по 
фактури добављача и све зависне трошкове набавке, односно све трошкове који су 
неопходни да би се залихе довеле у адекватно стање и одговарајуће место.  

 
Вредновање залиха материјала, резервних делова и алата и инвентара се врши по нето 
продајној вредности уколико се утврди да је нето продајна вредност нижа од набавне 
вредности или цене коштања. 

 
Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова врши се применом методе просечне 
пондерисане цене.  
 
Залихе алата и инвентара обухватају вредност алата и инвентара који се евидентира по 
набавној вредности и директно отписује у тренутку издавања у употребу. 
 
Oштeћeнe залихe и залихe кoјe пo квалитeту нe oдгoварају стандардима сe oтписују на 
терет биланса успеха. 

 
 
3.8.   Готовински еквиваленти и готовина  
 

Под готовинским еквивалентима и готовином у Извештају о новчаним токовима сматрају 
се слободно расположива средства на динарским  и девизним рачунима код банака и  
средства у благајни. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.9. Финансијски лизинг  
 

Лизинг сe класификујe каo финансијски лизинг када су услoви угoвoра такви, да у 
највeћoј мeри прeнoсe свe ризикe и кoристи кoјe прoизилазe из власништва над прeдмeтoм 
лизинга на Предузеће. Сваки други лизинг сe класификујe каo oпeративни.  

 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања 
Прeдузeћа по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђeних на почетку 
периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања 
као обавеза по финансијском лизингу. 
 
Трошкови камате по основу финансијског лизинга се признају у складу са МРС 17 – 
Лизинг као расход у периоду у којем су настали. 

  
 
3.10.     Финансијски инструмeнти 
  

Финансијска срeдства и oбавeзe сe eвидeнтирају у билансу стања Прeдузeћа, oд мoмeнта 
када је Прeдузeћe угoвoрним oдрeдбама вeзанo за инструмeнт. 

 
 Пoтраживања oд купаца 
 

Пoтраживања oд купаца приказана су пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти, умањeнoј за 
исправкe врeднoсти нeнаплативих пoтраживања. Предузеће врши појединачну исправку 
вредности доспелих потраживања за које руководство процени да су ненаплатива. 
Руководство Предузећа свака три месеца врши процену реалности наплате доспелих 
потраживања. 
 
Oбавeзe по кредитима 
 
Обавезе по кредитима се првобитно исказују у износима примљених средстава, односно 
по номиналној вредности, а након тога исказују се по амортизационој вредности уз 
примену уговорених каматних стопа. 
 
Oбавeзe из пословања  

 
Oбавeзe прeма дoбављачима и остале текуће обавезе из пословања сe исказују пo њихoвoј 
нoминалнoј врeднoсти 

 
3.11. Дугорочни финансијски пласмани 
 

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учeшћа у капиталу осталих правних лица и 
остале дугорочне финансијске пласмане исказане по методу набавне вредности.    
 

4.          ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење 
најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане 
вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и 
обавеза на дан састављања финансијких извештаја, као и прихода и расхода у току 
извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама 
расположивим на дан састављања финансијских извештаја. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 
4.1. Процена и претпоставке 
  
 У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања 

неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјано 
значајне корекције позиција у финансијским извештајима следеће године. 

 
 
4.2. Амортизација и стопе амортизације 
  
 Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном 

веку употребе некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Предузеће процењује 
преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања. 

 
4.3. Исправка вредности потраживања 
 

На основу процене руководства Предузеће врши појединачну исправку вредности 
доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву 
вредност. 

 
 
4.4.      Фер вредност 
 

Пословна политика Предузећа је да обелодани информације о правичној (фер) вредности 
активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична 
вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не 
постоји довољно тржишног искуства као ни стабилности и ликвидности код куповине и 
продаје потраживања и остале финасијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога  правичну вредност није 
могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Предузећа врши 
процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 
пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По 
мишљењу руководства Предузећа, износи у овим финанасијским извештајима 
одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за 
потребе извештавања. 
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5.      ПРИХOДИ ОД ПРОДАЈЕ  

 
У хиљадама динара

 2008.  2007.
 

Приходи од продаје производа и услуга 
   на домаћем тржишту: 

 - повезано правно лице – „Путеви“ а.д., Ужице  
      (напомена 32.) 54,089 499
 - на домаћем тржишту 1,918,020 1,791,695
 - на иностраном тржишту 63,505 2,677

  
 2,035,614 1,794,871

 
Приходи од продаје производа и услуга од осталих правних лица, у износу од 1,918,020 
хиљада динара, највећим делом обухватају приходе од изградње и реконструкције путева 
(1,309,369 хиљада динара) и приходе од услуга одржавања и оправки путева (608,651 
хиљада динара). 
 

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 2008.  2007. 

    
Израда дела електро радова на објекту зграде солидарности   
   на Берановцу, округ Рашка 2,699  29 
Остали пословни приходи 1,302  1,614 

4,001  1,643 
 

  
7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 
У хиљадама динара

 2008.  2007.
 

Трошкови материјала за израду  578,925 378,061
Трошкови осталог материјала 7,296 5,878
Трошкови горива и енергије 233,609 154,660
  
 819,830 538,599
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8.         ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И OСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХOДИ 
 

У хиљадама динара
 2008.  2007.

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 292,920 241,309
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде   
   зарада на терет послодавца 52,296 43,184
Трошкови накнада по уговорима 1,648 1,220
Трошкови накнада члановима Управног и   
   Надзорног одбора 1,107 1,165
Остали лични расходи и накнаде 26,589 21,358
  
 374,560 308,236

 
9. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 У хиљадама динара 
 2008.  2007. 

 
Трошкови амортизације  105,728  91,291 
Трошкови резервисања:     
 - за задржане кауције и депозите (напомена 23.)  21,600  - 
 - за издате гаранције  -  173,097 
     
  127,328  264,388 

 
10.       OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ 

 
У хиљадама динара

 2008.  2007.
 

Трошкови услуга на изради учинака:  
- повезано правно лице – „Путеви“ а.д., Ужице  

      (напомена 32.) 146,146 201,013
 - остала правна лица 68,819 89,969
Трошкови транспортних услуга 74,919 55,148
Трошкови услуга одржавања  28,912 15,100
Трошкови закупнина 3,670 212
Трошкови рекламе и пропаганде 1,078 1,434
Трошкови услуга израде техничке документације - пројеката 38,291 19,195
Трошкови осталих производних услуга 5,670 6,843
Трошкови непроизводних услуга 1,754 1,758
Трошкови репрезентације 2,809 4,649
Трошкови премија осигурања 10,187 7,802
Трошкови платног промета 2,012 2,173
Трошкови чланарина 89 60
Трошкови индиректних пореза и доприноса 7,654 6,233
Остали нематеријални трошкови 10,525 10,822
  
 402,535 422,411
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11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХOДИ  

У хиљадама динара
 2008.  2007.

 
Приходи од учешћа у добити по основу учешћа у капиталу     
   правног лица  "Србијапут" а.д., Београд 40 257
Приходи од камата 24,654 493
Позитивне курсне разлике 14,104 5,510
Остали финансијски приходи 79 107
  
 38,877 6,367

 
12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХOДИ 

У хиљадама динара
 2008.  2007.

 
Расходи камата 81,834 42,123
Негативне курсне разлике 127,071 4,700
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 21,676 -
Остали финансијски расходи 3,155 239
  
 233,736 47,062

 
13.        OСТАЛИ ПРИХOДИ  

У хиљадама динара
 2008.  2007.

 
Добици од продаје опреме - 332
Добици од продаје материјала 12,689 11,803
Вишкови 404 212
Наплаћена отписана потраживања 507 847
Приходи од смањења обавеза 148 462
Приходи од укидања дугорочних резервисања (напомена 23.) 30,472 -
Остали непоменути приходи 6,223 2,222
  
 50,443 15,878
 

14.       ОСТАЛИ РАСХОДИ 
У хиљадама динара

 2008.  2007.
 

Губици по основу расходовања и продаје опреме - 5
Губици од продаје и расходовања материјала  
   и ситног инвентара 14,910 6,841
Мањкови 66 124
Обезвређење потраживања (напомена 19.) 5,944 97,241
Остали непоменути расходи 5,970 1,726
  
 26,890 105,937
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15.       ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 
а) Компоненте пореза на добитак 

 У хиљадама динара 
 2008.  2007.

 
 

Порески расход периода (7,878)  (15,525)
Одложени порески приходи периода 1,719  6,004
   
 (6,159)  (9,521)
 
б) )  Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа 

резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 
У хиљадама динара 

 2008.   2007. 
 
Добитак пословне године  

 
144,056 

 
132,126 

Усклађивање расхода:   
Ефекат по основу разлике између рачуноводствене   
    амортизације и амортизације за пореске сврхе 

 
13,503 

 
5,270 

Остала усаглашавања, нето - 173,100 
Опорезиви добитак 157,559 310,496 
   
Порез на добитак 10%  (15,756) (31,050)
   
Умањења обрачунатог пореза по основу улагања у  
некретнине, опрему и постројења  

 
7,878 

 
15,525 

Порески расход периода (7,878) (15,525)
   
Одложени порески приходи периода 1,719 6,004 
   
Укупан порез на добитак (6,159) 

 

(9,521)
 

в)   Кретање на одложеним пореским средствима и обавезама  
 

 У хиљадама динара 
 2008.  2007.

 
 

Стање на почетку године 1,126  (4,878)
Повећање/(смањење) одложених пореских  
   средстава/(обавеза) у току године 

 
1,719 

  
6,004

   
Стање на крају године 2,845  1,126
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16. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И OПРEМА  

 
    У хиљадама динара
      Средства  
 Грађевински Постројења и у припреми и
 Земљиште објекти опрема аванси Укупно
Набавна вредност  
Стање на почетку године 38,913 149,388 1,006,015  60 1,194,376
Директне набавке - 4,836 1,211  114,175 120,222
Дати аванси - - -  (11) (11)
Расходовање и продаја - - (5,316)  - (5,316)
Пренос - - 114,175  (114,175) -
Стање на крају године 38,913 154,224 1,116,085  49 1,309,271
   
Исправка вредности   
Стање на почетку године - 58,442 646,769  - 705,211
Амортизација - 3,477 102,251  - 105,728
Расходовање и продаја - - (5,316)  - (5,316)
Остало - - -  - -
Стање на крају године - 61,919 743,704  - 805,623
   
Нето садашња вредност на дан:   
 -  31. децембра 2008. године 38,913 92,305 372,381  49 503,648
 -  31. децембра 2007. године 38,913 90,946 359,246  60 489,165

 
Предузеће поседује уредну документацију о власништву над земљиштем и грађевинским 
објектима садашње вредности на дан 31. децембра 2008. године у износу од 131,218 
хиљада динара. 
 
Предузеће на дан 31. децембра 2008. године има уписано заложно право на постројењима 
и опреми чија садашња вредност на дан 31. децембра 2008. године износи 185,664 хиљада 
динара. 
 
Предузеће је на дан 31. децембра 2008. године има укњижену хипотеку првог реда на 
непокретностима чија садашња вредност на дан 31. децембра 2008. године износи 30,492 
хиљада динара.  
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17.      ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
Учешће у 

%  
31. децембар 

 2008.
31. децембар 

2007.
Учешћа у капиталу осталих правних       
   лица:      

 - "Србијапут" а.д., Београд  3.37%  3,092  3,092
 - "Путеви Нови Пазар" д.о.о., Зубин Поток   44  44

Остали дугорочни финансијски    3,136  3,136
   пласмани:     

- Дугорочни кредити запосленима   104  124
- Остали дугорочни пласмани   128  139

  - Исправка врдности учешћа у капиталу  
      осталих правних лица   1,082 4,622

   1,314 4,885
    
   4,450 8,021

  
Предузеће је на дан 31. децембра 2008. године извршило свођење књиговодствене 
вредности акција "Србијапут" а.д., Београд на тржишну вредност и по том основу 
обезвредило је ревалоризационе резерве за износ од 3,540 хиљада динара. 

  
18.      ЗАЛИХE 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 

Материјал 45,667  44,358
Гориво и мазиво 10,332  9,169
Резервни делови 22,439  20,672
Алат и инвентар 10,764  9,974
Ауто-гуме 27,055  21,290
Амбалажа у употреби 21  47
Дати аванси  11,693  14,512
 127,971  120,022
   
Исправка вредности горива (2) (2)
Исправка вредности алата и инвентара у употреби (8,499) (7,705)
Исправка вредности ауто–гума у употреби (21,542) (15,788)
Исправка вредности резервних делова (8) -
Исправка вредности амбалаже у употреби (6) (4)
 (30,057) (23,499)

 
 

97,914  96,523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“НОВИ ПАЗАР - ПУТ” А.Д., НОВИ ПАЗАР 
  

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2008. гoдинe 

 
 

21

19.      ПOТРАЖИВАЊА  
У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
Потраживања од купаца:   
 - повезанo правно лице - "Путеви" а.д., Ужице  
    (напомена 32.) 13,253  7,748
 - у земљи 2,112,190  1,553,122
 - у иностранству 44,772  4,378
 2,170,215  1,565,248
   
Потраживања за камату и дивиденде 28,393  -
Потраживања од запослених 1,717  1,648
Друга потраживања (92)  333
 2,200,233  1,567,229
Исправка вредности:   
 - потраживања од купаца (379,895)  (373,951)
   
 1,820,338  1,193,278

 
Промене на исправци вредности потраживања приказане су у наредној табели: 
 

У хиљадама динара
2008.  2007.

 
Стањe на почетку године (373,951)  (276,710) 
Исправка вредности потраживања у току године       
    (напомена 14.) (5,944)  (97,241) 
    
Стањe на крају године (379,895)  (373,951) 

 
Потраживања од купаца у земљи која на дан 31. децембра 2008. године износе 2,112,190 
хиљада динара, највећим делом се односе на потраживања од ЈП „Путеви Србије“, 
Београд (1,665,905 хиљада динара), за која је на основу Одлуке Управног одбора од          
28. јануара 2009. године извршена исправка вредности у износу од  5,944 хиљадa динара. 
(напомена 14.) односно до висине 40% доспелих потраживања, а по умањењу за део 
потраживања која су већ пренета на исправку до 31. децембра 2007. године. 

 
20. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 
 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 
 

Текући рачун у динарима 216,190 94,291
Благајна 39 3
Девизни рачун 67,478 931
Остала новчана средства 39 199
  
 283,746 95,424
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21. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 

Порез на додату вредност:  
 - у примљеним фактурама по општој стопи   - 219
 - у примљеним авансима  15,950 14,421

Унапред плаћени трошкови  - -
Разграничени трошкови по основу обавеза  254 254
   
  16,204 14,894

 
 
22.  ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Предузећа чини акцијски капитал. Акцијски капитал Предузећа 
обухвата почетну вредност акцијског капитала, акцијски капитал формиран продајом 
друштвеног капитала у току 2004. године, сагласно одредбама Закона о приватизацији 
(“Службени гласник РС”, број 38/2001 и 18/2003) и уплате већинског власника у периоду 
од 2004. до 2006. године. 
 
Књиговодствена вредност и структура акцијског капитала Предузећа на дан 31. децембра 
2008. и 2007. године дата је у следећој табели: 
 
 31. дeцeмбар 2008. године 31. дeцeмбар 2007. године 

 
У хиљадама 

динара 
 

У % 
 У хиљадама 

динара 
 

У % 
        
“Путеви” а.д., Ужице 365,364  77.30  355,050  76.79 
Акције запослених 56,447  11.94  56,447  12.21 
Акцијски фонд   
  Републике Србије 

 
50,856 

 
10.76 

  
50,856 

 
11.00 

 
 

472,667 
 

100.00 
  

462,353 
 

100.00 
 

 
Агенција за привредне регистре Републике Србије је 21. септембра 2007. године издала 
Решење бр. БД 128678/2007 којим је у Регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре Републике Србије извршена промена основног капитала тако да 
Уписани и уплаћени капитал Предузећа износи ЕУР 5,412,950.25 (динарска 
противвредност 442,290 хиљада динара по курсу на дан 14. јуна 2007. године).  
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22. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (наставак) 

 
Скупштина Предузећа је на IV редовној седници одржаној 11. јуна 2008. године донела 
Одлуку о усвајању Извештаја о пословању за 2007. годину и расподели добити из 2007. 
године, на следећи начин: 

 
У хиљадама 

динара 
  
За обавезне законске резерве – 10% 12,260 
За учешће у добити запослених радника 18,228 
За учешће у добити радника са посебном заслугом 15,774 
Учешће у добити за решавање стамбених потреба радника  
   са посебном заслугом за добит 10,000 
За дивиденде акционарима:  
   - “Путеви” а.д., Ужице 50,241 
   - Запослени 8,479 
   - Акцијски фонд Републике Србије 7,623 
  
 122,605 

 
Део добити предвиђен за расподелу већинском акционару - “Путеви” а.д., Ужице, у 
износу од 10,314 хиљада динара је на основу Компензационог уговора бр. 17-2  
закљученог 28. маја 2008. године конвертован у акцијски капитал, на име инвестиционог 
улагања у 2008. години према члану 8.1.1. Уговора о купопродаји. 
 

23. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 

Резервисања за задржане кауције и депозите  21,600 -
Резервисања за издате гаранције  159,482 173,097
   
  181,082 173,097

 
 
Дугорочна резервисања у износу од 181,082 хиљада динара се највећим делом у износу од 
159,482 хиљада динара односе на резервисања на име обезбеђења потенцијалних обавеза 
по основу издатих гаранција банака за рачун Предузећа од стране домаћих банака, а за 
део у износу од 21,600 хиљада динара извршено је резервисање за задржане кауције и 
депозите на основу Одлуке Управног одбора од 22. фебруара 2009. године за 60% од 
износа задржаног од стране инвеститора за изградњу саобраћајнице Ушће – Биљановац 
ЛОТ 17. 
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23.        ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) 

 
       Промене на резервисањима за издате гаранције приказане су у наредној табели: 

 
У хиљадама динара

2008.  2007.
 

Стањe на почетку године 173,097  - 
Повећање у току године (напомена 9.) 16,857  173,097 
Смањење у току године (напомена 13.) (30,472)  - 
    
Стањe на крају године 159,482  173,097 

 
24. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 
 У хиљадама динара
 
 

31. дeцeмбар 
2008. 

31. дeцeмбар
2007.

  
Дугорочни кредити:   

- „Комерцијална банка” а.д., Београд - 150,397
   - „Комерцијална банка” а.д., Београд    14,767 21,281

- „RI Eastern European Finance“ B.V., Холандија - 118,854
- „RI Eastern European Finance“ B.V., Холандија 132,902 -
- „RI Eastern European Finance“ B.V., Холандија 26,580 23,771
- „Banca Intesa” а.д., Београд 13,290 19,809
- „Banca Intesa” а.д., Београд 19,381 27,237

 206,920 361,349
Текућа доспећа:  

- „Комерцијална банка” а.д., Београд (8,860) (7,924)
- „Комерцијална банка” а.д., Београд  (150,397)
- „RI Eastern European Finance“ B.V., Холандија - (118,854)
- „RI Eastern European Finance“ B.V., Холандија (132,902) -
- „RI Eastern European Finance“ B.V., Холандија (26,580) -
- „Banca Intesa” а.д., Београд  (8,860) (7,924)
- „Banca Intesa” а.д., Београд (11,075) (9,904)

(188,277) (295,003)
 

18,643  66,346
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25. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак) 
 
Обавезе по дугорочним кредитима које на дан 31. децембра 2008. године износе 206,920 
хиљада динара обухватају кредите приказане у наредној табели: 
 

Давалац кредита 

  
 
 

Број 
уговора  

 
Иицијални 

износ 
кредита у 

ЕУР 

  
 
 

Датум 
одобрења  

Каматна 
стопа  

Рок 
доспећа 

 

Износ у 
валути  

Износ у 
хиљадама 
динара 

               
- „Комерцијална     
   банка” а.д.,  
   Београд 

  
6046-3-
34602 

  
 

300,000 

 

10.08.2007.  6.31% п.а.  

 
 

36 месеци 

 

166,666.67  14,767 

- „RI Eastern  
   European Finance  
   B.V., Холандија 

  
 111-

000000000
01324-55  

 
 
 

1,500,000 

  
 
 

25.11.2008.  

Једномесечни 
ЕУРИБОР и 
маргина 

4.15% п.а.  

 
 
 

12 месеци 

  
 
 

1,500,000  132,902 

- „RI Eastern  
   European Finance“   
   B.V., Холандија 

  
111-

000000000
0724-12  

 
 
 

300,000 

  
 
 

20.07.2007.  

Једномесечни 
ЕУРИБОР и 
маргина 

1.50% п.а.  

 
 
 

24 месеца 

  
 
 

300,000  26,580 
- „Banca Intesa” а.д.,  
   Београд 

  
3152  

 
400,000 

 
19.07.2005.  7% п.а.  

 
07.06.2010. 

 
150,000  13,290 

- „Banca Intesa” а.д.,  
   Београд 

  
 

591 

  
 

500,000 

 

27.06.2005.  

Тромесечни 
ЕУРИБОР 
+3.80% п.а  

 
 

27.07.2010. 

 

218,746.04  19,381 
               
            2,335,412.71  206,920 
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24.        ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак) 
 
Обавеза према Комерцијалној банци а.д., Београд која на дан 31. децембра 2008. године 
износи 14,767 хиљада динара је настала по Уговору о дугорочном кредиту бр. 6046-3-
34602 који је закључен 10. августа 2007. године на износ од ЕУР 300,000 (динарска 
противвредност 24,086 хиљада динара по курсној листи Комерцијалне банке а.д., Београд 
на дан 2. августа 2007. године), са периодом коришћења до 36 месеци од дана пуштања и 
каматном стопом од 6.31%. Јемац по овом Уговору је повезано правно лице „Путеви“ а.д., 
Ужице, а инструмент обезбеђења су 16 оверених сопствених меница. 
 
Обавеза Предузећа према RI Eastern European Finance B.V., Холандија која на дан 31. 
децембра 2008. године износи 132,902 хиљада динара је настала по основу Уговора о 
кредиту закљученог 25. новембра 2008. године. Кредит је одобрен за финансирање 
општих потреба Предузећа на износ од ЕУР 1.500.000 са роком доспећа до 12 месеца и 
процентуалном годишњом каматном стопом која представља збир применљивог               
1- месечног ЕУРИБОР-а и маргине од 4.15% на годишњем нивоу. Кредит се отплаћује у 6 
једнаких месечних рата, с тим што прва рата главнице доспева 7 месеца од месеца у коме 
је извршено прво повлачење кредита. Инструмент обезбеђења по овом кредиту је 
гаранција издата од стране „Raiffeisen bank” а.д., Београд (напомена 31.). 

 
Предузеће је на дан 31. децембра 2008. године имало обавезу према RI Eastern European 
Finance B.V., Холандија у износу од 26,580 хиљада динара која је настала на по основу 
Уговора о кредиту закљученог 20. јула 2007. године. Кредит је одобрен за финансирање 
општих потреба Предузећа на износ од ЕУР 300,000 са роком доспећа до 24 месеца и 
процентуалном годишњом каматном стопом која представља збир применљивог                
једномесечног ЕУРИБОР-а и маргине од 1.50% на годишњем нивоу. Кредит се отплаћује 
у 3 једнаке месечне рате, с тим што прва рата главнице доспева 24 месеца од месеца у 
коме је извршено прво повлачење кредита. Инструмент обезбеђења по овом кредиту је 
гаранција издата од стране „Raiffeisen bank” а.д., Београд (напомена 31.). 

 
Обавезa Предузећа према  „Banca Intesa” а.д., Београд по дугорочном кредиту која на дан 
31. децембра 2008. године износи 13,290 хиљада динара односи се на преостали део 
обавезе по кредиту који је одобрен 19. јула 2005. године, у износу од ЕУР 400.000. 
Период отплате је  од 7. септембра 2006. године до 7. јуна 2010. године, у 16 једнаких 
тромесечних рата од по ЕУР 25.000. Каматна стопа је  7% на годишњем нивоу. Кредит је 
обезбеђен заложним правом – хипотеком првог реда на Управној згради механизације. 
 
Обавеза Предузећа према „Banca Intesa” а.д., Београд која на дан 31. децембра 2008. 
године износи 19,381 хиљада динара, односи се на преостали део обавезе по дугорочном 
кредиту за плаћање увоза робе и услуга. Кредит је одобрен 27. јуна 2005. године, у износу 
од ЕУР 500.000 (укључујући и трошкове банке) са периодом отплате од 27. октобра 2006. 
године до 27. јула 2010. године, у 16 једнаких тромесечних рата од по ЕУР 31.249,44. 
Каматна стопа је  ЕУРИБОР + 3.80% на годишњем нивоу. Кредит је обезбеђен заложним 
правом – хипотеком првог реда на Управној згради механизације. 
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25.  ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
 

 У ЕУР

У хиљадама 
динара

31. дeцeмбар
2008.

 
 
 

У ЕУР 

У хиљадама 
динара

31. дeцeмбар
2007.

Обавезе по основу финансијског  
   лизинга: 

 

- „Raiffeisen leasing” д.o.o., Београд 13,712.04 1,215 29,995.54 2,377
- „VB leasing” д.o.o., Београд 69,982.49 6,201 89,489.97 7,091

 83,694.53 7,416 119,485.51 9,468
Текућа доспећа:  

- “Raiffeisen leasing” д.o.o., Београд (13,712.04) (1,215) (16,387.94) (1,299)
- „VB leasing” д.o.o., Београд (20,482.68) (1,815) (20,261.88) (1,605)
 (34,194.72) (3,030) (36,649.82) (2,904)

 
49,499.81 4,386  82,835.69 6,564

 
Предузеће је 30. августа 2004. године закључило са “Raiffeisen leasing” д.o.o., Београд 
Уговор о набавци опреме на финансијски лизинг у износу од  ЕУР 118.148,40. Рок 
отплате  ове обавезе је 5 година (60 једнаких месечних рата). 
 
Предузеће је 24. априла 2007. године закључило са „VB leasing” д.o.o., Београд Уговор о 
набавци булдожера на финансијски лизинг у износу од  ЕУР 107,380. Рок отплате  ове 
обавезе је 5 година (60 једнаких месечних рата). 

 
26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 

Краткорочни кредити од пословних банака: 
 - “Banca Intesa” а.д., Београд  57,464 - 
 - “Banca Intesa” а.д., Београд  120,000 - 
 - “Комерцијална банка“ а.д., Београд 443,713 200,526 
 - “Raiffeisen Bank“ а.д., Београд 329,029 25,000 
 950,206 225,526 
   
Остале краткорочне финансијске обавезе 743 743 
Текућа доспећа:   
 - Дугорочних кредита 188,277 295,003 
 - Обавеза по основу финансијског лизинга 3,030 2,904 
   
 1,142,256 524,176 
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26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 
Обавезе по краткорочним кредитима које на дан 31. децембра 2008. године износе 950,206 
хиљада динара обухватају кредите приказане у наредној табели: 
 

  
Каматна 
стопа 

  
 

Одобрени износ 

  
Датум 

одобрења 

 Рок 
кориш-
ћења 

  
 

Намена 

 
31. децембар 

2008.
   У 000 

динара ЕУР
    

“Banca Intesa” а.д.,  
    Београд 

тромесечни  
ЕУРИБОР 
+ 2.6% п.а. 

 

75,000 925,636.81 28.05.2008.

 
 

28.05.2009. 

  
Остале 
намене 57,464

Banca Intesa” а.д.,  
    Београд 

 
13.5% п.а. 

 
120,000 - 27.11.2008.

 
26.06.2009. 

  
факторинг 120,000

“Комерцијална  
    Банка“ а.д., Београд 

тромесечни  
ЕУРИБОР 
+ 2.9% п.а. 

 
- 5,257,001.67 28.02.2008.

 
28.02.2009. 

 За обртна 
средства 443,713

 
“Raiffeisen Bank“ а.д.,  
   Београд 

 
 
- 

 

40,000 и 3,262,145.85

    
 

факторинг 329,029
       
     950,206

 
 
27. OБАВEЗE ИЗ ПOСЛOВАЊА 
 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 

Примљени аванси 92,588  100,617
Обавезе према добављачима:    
 - повезано правно лице – „Путеви“ а.д., Ужице  
     (напомена 32.) 88,080  77,264
 - у земљи 328,928  166,287
 - у иностранству 77,450  47,698

 
 

587,046  391,866  
 

Примљени аванси који на дан 31. децембра 2008. године износе 92,588 хиљада динара, 
највећим делом обухватају авансе примљене из ранијих година од Министарства за 
инфраструктуру (52,439 хиљада динара) за извођење радова у оквиру Националног 
инвестиционог плана. 
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28. ОСТАЛE КРАТКОРОЧНЕ OБАВEЗE И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, 
    осим накнада зарада које се рефундирају  17,791 13,783
Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог 7,108 6,027
Обавезе за порезе и доприносе на зараде на терет   
    послодавца 4,455 3,773
Обавезе по основу камата 7,941 4,259
Обавезе за дивиденде:   

 - повезано правно лице – „Путеви“ а.д., Ужице  
      (напомена 32.) 58,794 19,898

   - Акцијском фонду Републике Србије 16,150 25,465
   - запослени и бивши запослени 44 1
Обавезе за учешће у добити радника са  
    посебном заслугом 16,580 8,237
Обавезе за учешће у добити запослених  20 20
Обавезе за учешће у добити за резевисање  
   стамбених потреба радника 13,419 10,000
Остале обавезе - 326
  
 142,302 91,789

 
29. OБАВEЗE ПO ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ     
            ПРИХОДА 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
 

Обавезе за порез на додату вредност: 
 - разграничена обавеза за порез на додату  
       вредност (нето) 1,397 -
 - по основу разлике обрачунатог пореза на додату   
       вредност и претходног пореза 9,625 21,097
Обавезе за доприносе који терете трошкове 127 108
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 475 -
  
 11,624 21,205
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30.        ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Предузећа.Руководство 
Предузећа разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће Предузеће 
бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, уз истовремено повећање 
добити власника, путем оптимизације дуга, односно обавеза и капитала. 

 
Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа врше преглед структуре капитала 
на годишњем нивоу.У склопу тог прегледа руководство Предузећа разматра цену 
капитала и ризике повезане  са врстом капитала. 

 
Показатељи задужености Предузећа са стањем на крају године су следећи: 

 
У хиљадама динара

31. децембар 
2008. 

 31. децембар
2007.

 
Задуженост*   1,165,285  597,086
Готовински еквиваленти и готовина   283,746  95,424
    
Нето задуженост  881,539  501,662
    
Капитал **  648,478  614,152
    
Рацио (однос) задужености према капиталу  1.80  0.97
Рацио (однос) нето задужености према  
    капиталу                       1.36  0.82

 
*Задуженост обухвата дугорочне обавезе и  краткорочне финансијске обавезе. 

 ** Капитал обухвата износ укупног капитала 
 
 

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 

Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода 
за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напомени 3. уз 
финансијске извештаје. 
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30.        ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак) 
 

Категорије финансијских инструмената 
 

У хиљадама динара
31. децембар 

2008. 
 31. децембар

2007.
 

Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 4,450  8,021 
Потраживања од купаца 1,790,320  1,191,296 
Остала потраживања 30,018  1,982 
Готовински еквиваленти и готовина 283,746  95,424 
    
 2,108,534  1,296,723 
    
Финансијске обавезе    
Дугорочни кредити и остале дугорочне 
    oбавезе 23,029  72,910 
Краткорочне финансијске обавезе 1,142,256  524,176 
Обавезе према добављачима 494,458  291,249 
Краткорочни кредити  142,302  91,789 
    
 1,802,045  980,124 

 
Финансијски ризици 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик ( девизни и каматни), кредитни ризик и 
ризик ликвидности.Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и 
превасходно се избегавају умањењем изложености Предузећа овим ризицима.Предузеће 
не користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика 
на пословање  због тога што такви финансијски  инструменти нису у широкој употреби, 
нити постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 

 
У свом пословању Предузеће је изложено финансијским ризицима и  у том склопу  
изложено је тржишном ризику који  се јавља као девизни ризик и ризик од промене 
каматних стопа. 

 
Девизни ризик 

 
Предузеће је изложено девизом ризику преко готовинских  еквивалената  и 
готовине,потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза према добављачима, 
деноминованих у страној валути..Предузеће  не користи посебне финансијске 
инструменте за заштиту од девизног  ризика, односно ризика промене курсева страних 
валута обзиром да ти инструменти нису у  широј употреби  у Републици  Србији. 
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30.        ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак) 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и монетарних обавеза исказаних у 
страној валути на датум биланса стања је следећа: 
  У хиљадама динара
 Монетарна средства Монетарне обавезе 

 
31. децембар 

2008. 
31. децембар 

2007.
31. децембар 

2008.  
31. децембар 

2007.
      
ЕУР 112,026 5,094 244,348  199,859
УСД 224 215 -  -
   
 112,250 5,309 244,348  199,859

 
 
   У хиљадама динара
 На дан 31. децембра  2008.   На дан 31. децембра  2007. 
 Утицај на добитак +/(-)  Утицај на добитак +/(-) 
 По основу прерачуна По основу прерачуна 
 Средства Обавезе Нето Средства   Обавезе Нето
       
Ако курс динара ослаби зa  
  10%   у односу на: 

 
 

  
    

 

ЕУР 11,203  (24,435)  (13,232)  509  (19,986)  (19,477)
УСД 22  -  22  22  -  22 
 11,225  (24,435)  (13,210)  531  (19,986)  (19,455)
Ако курс динара ојача  
   за 10% у односу на: 

   
 

 
   

  
 

ЕУР (11,203)  24,435  13,232  (509)  19,986  19,477 
УСД (22)  -  (22)  (22)  -  (22)

 (11,225)
  

24,435  
 

13,210  (531)  
 

19,986 
 

19,455 
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30.        ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак) 

 
Ризик од промене каматних стопа 
 
Предузеће је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих 
је варијабилна каматна стопа.Овај ризик зависи од финансијског тржишта а Предузеће 
нема на располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене 
каматних стопа. 

 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају 
текуће и претходне године, груписана према степену ризика од промене камата, дата је на 
следећем прегледу: 

У хиљадама динара
31. децембар 

2008. 
 31. децембар

2007.
 

Финансисијска средства    
Некаматоносна    
Дугорочни финансијски пласмани 4,450  8,021 
Потраживања од купаца                                                   1,790,320  1,191,296 
Остала потраживања 30,018  1,982 
Варијабилна каматна стопа                                              
Готовина и готовински еквиваленти                              283,746  95,424 
    
 2,108,534  1,296,723 
    
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима                                           494,458  291,249 
 142,302  91,789 
    
Варијабилна  каматна стопа    
Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе 23,029  72,910 
Краткорочне финансијске обавезе 1,142,256  524,176 
 1,165,285  597,086 

 
 

1,802,045  980,124 
 

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под 
претпоставком да је  преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе 
године. Повећање или смањење за 1 процентни поен представља процену реално могуће 
промене у каматним стопама од стране руководства Предузећа, под претпоставком да су 
све остале варијабле непромењене. Са овом претпоставком у билансу успеха Предузећа за 
2008.  годину повећали би се финансијски расходи по основу камата у износу од 11,653 
хиљаде динара (2007. године 5,971 хиљада динара) и повећали би се у 2008. години 
финансијски приходи по основу камата у износу  2,873 хиљада динара (2007. године 954 
хиљада динара). За негативан  нето ефекат прихода и расхода од камата у билансу успеха 
за 2008. годину смањио би се добитак у износу од 8,816 хиљада динара (2007. године у 
износу од  5,017 хиљада динара). 
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30.        ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак) 
 

Кредитни ризик 
 

Управљање потраживањима од купаца 
 
Предузеће је изложено кредитом ризику , који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да измире у целости своја дуговања према Предузећу  и на време, што би по 
овом основу настао губитак за Предузеће. Изложеност Предузећа кредитном ризику  
ограничена је углавном на потраживања од купаца на дан биланса стања. Номинални 
износ потраживања од купаца, пре извршене исправке вредности, састоје се од великог 
броја потраживања, од којих највећи део чине  потраживања од следећа четири купца: 
 

У хиљадама динара
31. децембар 

2008. 
 31. децембар

2007.
 
Назив и седиште купца                                                     
ЈП „Путеви Србије“, Београд 1,648,259  1,275,377 
Министарство за инфраструктуру, Београд 167,443  109,348 
СО Зубин Поток 46,073  28,433 
Дирекција за путеве и изградњу, Рашка 33,554  38,846 
    
 1,895,329  1,452,004 

                     
 

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на 
дан 31. децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели. 

 
    У хиљадама динара 
 Бруто изложеност Исправка вредности  Нето изложеност 
 31. децембар 31. децембар  31. децембар 
 2008. 2007. 2008.  2007.  2008.  2007.
    
Недоспела потраживања 
   од купаца  

 
1,112,403 

 
702,713 -  - 

  
1,112,403  

 
1,191,696 

Доспела исправљена  
   потраживања 379,895 373,552 (379,895)  (373,552) 

  
- 

  
- 

Доспела неисправљена 
   потраживања                   

 
677,917 

 
488,983 -  - 

  
677,917  

 
- 

 
Укупно 

 
2,170,215 

 
1,565,248 (379,895)  (373,552) 

  
1,790,320 

  
1,191,696 
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31. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА 
 

У хиљадама динара

  
31. дeцeмбар 

2008.  
31. дeцeмбар

2007.
Гаранције: 
  - “Raiffeisen Bank“ а.д., Београд 159,482 142,625
  - “Banca Intesa” а.д., Београд 52,568 30,472
  
 212,050 173,097

 
          У хиљадама динара 

Издавалац 
гаранције 

  
 
 
Издата у корист 

  
 
 

Број уговора 

  
 

Датум 
уговора 

  
 

Рок    
гаранције 

  
 

31. дeцeмбар 
2008. 

 

31. дeцeмбар 
2007. 

             
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
 

Дирекција за саобраћај  
700761-00210 

/MM  
 

29.11.2007.  
 

14.03.2008.  -  3,961 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
 

ЈП Путеви Србије  
GC2007/ 

1718  
 

05.09.2007.  
 

05.02.2008.  -  7,924 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
 

СО Зубин Поток  
GC2007/ 

1987  
 

19.10.2007.  
 

18.02.2008.  -  500 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
 

СО Зубин Поток  
GC2007/ 

1988  
 

22.10.2007.  
 

18.02.2008. -  2,000 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
 

СО Зубин Поток  
GC2007/ 

2014  
 

23.10.2007.  
 

30.01.2008.  -  600 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
 

СО Зубин Поток  
GC2007/ 

2157  
 

12.11.2007.  
 

03.03.2008.  -  1,500 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
 

СО Звечан  
GC2007/ 

2175  
 

13.11.2007.  
 

03.03.2008.  -  3,500 

„Banca Intesa“ а.д., 
Београд  

Министарство за 
инфраструктуру, 

Београд  
GC2007/ 

2325  
 

07.12.2007.  
 

31.03.2008.  -  2,579 

„Banca Intesa“ а.д., 
Београд  

Министарство за 
инфраструктуру, 

Београд  
GC2007/ 

2596  
 

27.12.2007.  
 

30.06.2008.  -  7,908 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
ЈП Путеви Србије, 

Београд  GC2008/71  15.01.2008  28.01.2009  8,044  - 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
ЈП Путеви Србије, 

Београд  GC2008/80  15.01.2008  28.01.2009  37,900  - 
„Banca Intesa“ а.д., 

Београд  
Дирекција јавних 
радова, Подгорица  

700761'00261
2-RV  7.07.2008  6.02.2009  6,624  - 

“Raiffeisen Bank“ а.д., 
Београд  

RI Eastern European 
Finance 

B.V. Холандија  
265-60-4719-

82  
 

16.12.2008  
 

30.01.2010  132,902  118,854 

“Raiffeisen Bank“ а.д., 
Београд  

RI Eastern European 
Finance 

B.V. Холандија  
265-60-2508-

22  
 

18.09.2007.  
 

30.10.2009.  26,580  23,771 
             

 
         

212,050  173,097 

 
Предузеће је на дан 31. децембра 2008. године извршило резервисање средстава у износу 
од 159,482 хиљада динара на име обезбеђења потенцијлних обавеза по основу издатих 
гаранција за рачун Предузећа од стране домађих банка (напомена 23).  
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32. ОДНОСИ СА ПOВEЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 
Стања на крају године проистекла из куповине/продаје производа/услуга из односа са 
повезаним лицима су као што следи: 

 У хиљадама динара
 
 

31. дeцeмбар 
2008. 

31. дeцeмбар
2007.

БИЛАНС СТАЊА  
Актива  
Обртна имовина  
Потраживања   
  - “Путеви” а.д., Ужице (напомена 19.) 13,253 7,748
  
Пасива   
Краткорочне обавезе   
Обавезе из пословања   
   - “Путеви” а.д., Ужице (напомена 27.) (88,080) (77,264)
  
Остале краткорочне обавезе и  
  пасивна временска разграничења (напомена 28.) (58,794) (19,898)

  
Обавезе, нето (133,621) (89,414)
  
БИЛАНС УСПЕХА  
Пословни приходи  
Приходи од продаје  
  - “Путеви” а.д., Ужице (напомена 5.) 54,089 499
  
Расходи  
Трошкови услуга на изради учинака    
- “Путеви” а.д., Ужице (напомена 10.) (146,146) (201,013)

    
Расходи, нето (92,057)  (200,514)

 
33.  СУДСКИ СПOРOВИ 
 

Прeдузeћe са стањeм на дан 31. дeцeмбра 2008. гoдинe вoди више судских спорова у 
кoјима сe јавља каo тужени. Врeднoст судских спорова који се воде против Предузећа по 
основу накнаде штете и наплате потраживања, са стањем на дан 31. децембра 2008. 
године износи 10,549 хиљада динара. Руководство Предузећа не очекује губитке у 
наредном периоду по основу ових судских спорова и сходно томе није извршило 
резервисање за потенцијалне губитке по овим судским споровима. 
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34. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 
 Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих 

измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Предузећа. Као 
резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и 
Предузећу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период 
застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају 
права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза 
настала. 

 
35. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Срeдњи курсeви дeвиза, утврђeни на мeђубанкарскoм тржишту дeвиза, примeњeни за 
прeрачун дeвизних пoзиција биланса стања у динарe, за пoјeдинe главнe валутe су били 
слeдeћи: 
 

У динарима
  
  

31. дeцeмбар 
2008. 

31. дeцeмбар
2007.

    
ЕУР  88.6010 79.2362
УСД  62.9000  53.7267
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