
П Р О С П Е К Т 

 «ЦТП ХОЛДИНГ»  

Акционарско друштво за трговину, производњу, увоз, извоз и 
услуге Београд 

 
 «Комисија за хартије од вредности не одговара за истинитост и потпуност података 

наведених у проспекту за дистрибуцију хартија од вредности, нити за способност издаваоца 
хартија од вредности да испуни обавезе из хартија од вредности које издаје». 
 
А) УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА 
 
1. ИЗДАВАЛАЦ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  
1.1. Назив, седиште и матични број: «ЦТП ХОЛДИНГ» Акционарско друштво за трговину, 

производњу, увоз, извоз и услуге Београд 
 МБ: 07502516. 

1.2. основна делатност: 70200 – Изнајмљивање некретнина 
1.3. висина основног капитала из последњег финансијског извештаја: 138.405.000,00 динара 
 
2. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ НАМЕРАВАЈУ ДИСТРИБУИРАТИ 
2.1. Редослед емисије, врста, класа, серија и CFI код и ISIN број хартије од вредности : 

1) Редослед емисије: II H   
Врста и класа: обичне акције са правом гласа; 
Серија: H  ; CFI код: ESVUFR и ISIN број: CSCTPHE30233 

2.2. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести да ли се издају са купонима или 
без купона, врсте хартије, каматна стопа и начин обрачунавања камате, начин и место 
исплате, период исплате, датум доспећа последње исплате по основу хатрије од вредности; -- 

2.3. ако се дистрибуирају хартије од вредности са правима која се могу остварити у  одређеном 
року навести датум кад се та права могу остварити; ----- 

 
3. УКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  

Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају 
дистрибуирати у динарима, а ако је номинална вредности изражена у страној валути навести и 
укупну номиналну вредност у тој валути; 
Укупна номинална вредност свих хартија износи 138.288.000,00 динара. 

 
4. БРОЈ КОМАДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ 
4.1. Укупан број (количина) хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати;  

Укупан број акција 57.620;  
4.2. укупан број (количина) хартија од вредности по класама, односно серијама, ако се по истом 

проспекту намерава дистрибуирати више класа, односно серија хартија од вредности; 
4.3.навести ако издавалац даје опцију покровитељу емисије да по окончаној дистрибуцији врши 

дистрибуцију; 
4.4. номинална вредност једне хартије од вредности:  

Номинална вредност акција: II емисије (CFI код: ESVUFR и ISIN број: CSCTPHE30233) 
износи 2.400,00 динара 

4.5. номинална вредност једне хартије од вредности по класи, односно серији, ако се номинална 
вредност хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати по истом проспекту 
разликује према класи, односно серији; ----- 



 4.6. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности са купонима навести број купона који се 
издаје уз појединачне хартије од вредности;----- 

 
5. ПРОДАЈНА ЦЕНА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  
5.1. Навести цену по којој се нуде хартије од вредности;  

Обрачунска вредност акција на дан 31.12.2004. године је негативна и износи – 1.975,98 
динара по акцији. Наведена вредност акција утврђена је у складу са начином 
израчунавања обрачунске вредности акција који је прописан Правилима пословања 
Београдске берзе. Предлог издаваоца је да индикативна цена за прво трговање на 
Београдској берзи износи: 350,00 динара; 

5.2. ако се хартије од вредности продају по дисконтној цени дати формулу по којој се израчунава 
та дисконтна вредност;----- 

5.3.  ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести висину каматне стопе;- 
5.4.  ако се дистрибуирају хартије од вредности по варијабилној стопи, навести начин на који се 

утврђује та варијабилна стопа; ---- 
 
6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
6.1. Навести сва права и обавезе из хартија од вредности. Ако се издаваоцу или имаоцу хартије од 

вредности која се намерава дистрибуирати даје право да захтева испуњење обавезе из те 
хартије пре датума доспећа навести датум и рок у ком се то право може остварити; 
 
Права из обичних акција II емисије серије H (CFI код: ESVUFR; ISIN број:  
CSCTPHE30233) су: 
 право управљања - свака акција даје право на један глас у Скупштини Друштва, 
 право на учешће (дивидену), у складу са Одлуком Скупштине акционара, 
 право прече куповине акција наредних емисија у складу са Одлуком о емисији 
Друштва, 

 право на део ликвидационе масе у случају ликвидације Друштва, 
 друга права и обавезе у складу са законом, Статутом Друштва; 

6.2. навести да ли су хартије од вредности које се дистрибуирају заменљиве за друге хартије од 
вредности, односно навести ако дају право на куповину других хартија од вредности;- 

6.3. ако је хартија од вредности гарантована или обезбеђена дају се подаци из члана 11. овог 
правилника, по редоследу утврђеном у складу са тим чланом;----- 

 
7. НАЧИН И ВРЕМЕ УПИСА И УПЛАТЕ 
7.1. Навести начин уписа и уплате; ----- 
7.2. навести време кад се врши упис и уплата и рок у ком се може вршити упис и уплата; ---- 
7.3. навести начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и 

уплату хартија од вредности;------ 
 
8. МЕСТО УПИСА И УПЛАТЕ 

Назив, седиште и адреса банке; ------ 
 
9. ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ТРГУЈЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ  

Назив и седиште берзе на којој ће се вршити трговина хартијама од вредности: Београдска 
берза а.д. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1 

 
10. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ИЗДАВАОЦУ ХАРТИЈА ОД 
      ВРЕДНОСТИ 

Навести основне податке о пословању и плану развоја издаваоца, као и о намени средстава 
која се прикупљају издавањем хартија од вредности; 
 
У оквиру претежне делатности изнајмљивања некретнина , врши реконструкцију објеката и 
прилагођава их потребама тржишта закупа.  



 
 
 
Основни подаци о пословању за 2004. годину усклађени са MSFI: 
Биланс успеха – 2004. година                                                           /у хиљадама динара/ 

И з н о с Позиција 
Текућа година 

  
А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  И  РАСХОДИ  ИЗ  РЕДОВНОГ  ПОСЛОВАЊА 
     I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  31.745

II.  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  52.882
III. ПОСЛОВНА  ДОБИТ 

IV.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  21.137
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 39.183
VI.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 126.499
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 230
VIII.ОСТАЛИ РАСХОДИ 689
IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

X.  ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (108.912)
Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ  

I.  ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ 

II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ 

III.ДОБИТ НА ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ 
IV.ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ 

В.ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (108.912)
Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
Ђ. НЕТО ДОБИТ  
Е.  НЕТО ГУБИТАК  (108.912)

 
 

Биланс стања - 2004. година                                                             /у хиљадама динара/ 
 АКТИВА 

А.    СТАЛНА ИМОВИНА  717.812

I.   НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

II.  НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА  715.137
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 2.675
Б.  ОБРТНА ИМОВИНА  82.137
I.   ЗАЛИХЕ 2.568
II.  КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 79.569
III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

В.  ПОСЛОВНА ИМОВИНА  799.949
Г.   ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 113.856
Д.  У КУПНА АКТИВА  913.805
Ђ.  ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

 
 



ПАСИВА                                                     
А.    КАПИТАЛ 
 
I.   ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ        138.405
II.   НЕУПЛАћЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 
III.  РЕЗЕРВЕ 
IV.  РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ  
V.   НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 
VI. ГУБИТАК                                                        138.405
VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦШЕ        
Б.   ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 913.805
I.     ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
II.   ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  503.996
III.  КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                 409.809
IV.  ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 
В.  УКУПНА ПАСИВА  913.805
Г.   ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 

 
План развоја: 
1) реконструкција објеката за изнајмљивање, 
2) опрема објеката за изнајмљивање, 
3) побољшање ликвидности, 
4) улагање у развој непокретности. 
 

 
11. БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКО ДРУШТВО И/ИЛИОВЛАШЋЕНА БАНКА КОЈА 
     УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 
11.1. Навести назив и седиште агента, односно покровитеља емисије који учествује у 

организовању дистрибуције хартија од вредности: 
«ТЕЗОРО БРОКЕР» а.д. Београд, ул. Страхињића Бана бр. 26. 

11.2. навести назив и седиште главног организатора дистрибуције, ако више лица учествује у 
организовању дистрибуције; ------ 

11.3. навести врсту уговора о организовању дистрибуције и врсту обавезе агента, односно 
покровитеља емисије:  
Уговор о пружању услуга корпоративног агента којим је агент овлашћен и на 
укључивање акција Предузећа и на слободно берзанско тржиште. 

11.4. навести износ накнаде коју агент, односно покровитељ емисије наплаћује издаваоцу за 
услуге у вези организовања дистрибуције, односно навести износ разлике у цени по којој 
покровитељ емисије купује од издаваоца хартије од вредности и продаје исте у поступку 
дистрибуције; ---- 

11.5. навести да ли се обавеза агента, односно покровитеља емисије односи на све или на 
одређени део хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати. ----- 

 
 
Б) ОСНОВНИ ПРОСПЕКТ 
 

«Проспект за дистрибуцију хартија од вредности, са подацима који се дају у његовој допуни, 
садржи све битне податке који омогућавају инвеститорима објективну процену финансијског и 
правног положаја издаваоца хартија од вредности и процену права и обавеза из тих хартија 
од вредности». 
«У проспекту за дистрибуцију хартија од вредности нису дати подаци који могу утицати на 
стварање погрешне представе код инвеститора у погледу издаваоца хартија од вредности, 
хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати и хартија од вредности издаваоца 
које су већ издате». 



 
 
 
 
 
1. ДЕТАЉНИ ПОДАЦИ О ХАРТИЈИ ОД ВРЕДНОСТИ 
 
1.1. ПОДАЦИ О ХАРТИЈИ ОД ВРЕДНОСТИ  
1.1.1. Укупна номинална вредност хартија од вредности  

Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају 
дистрибуирати у динарима, а ако је номинална вредност изражена у страној валути навести 
и укупну номиналну вредност у тој валути; 
Укупна номинална вредност свих хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати 
износи:  138.288.000,00 динара (57.620 акција номиналне вредности од 2.400,00 динара 
по акцији). 

1.1.2. Опис хартије од вредности  
1.1.2.1. Редослед емисије, врста, класа, серија и CFI код и ISIN број хартије од вредности; 

1) Редослед емисије: II емисија ; 
Врста и класа: обичне акције са правом гласа; 
Серија: H  
CFI код: ESVUFR 
ISIN број: CSCTPHE30233 

1.1.2.2. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести да ли се издају са купонима 
или без купона, каматна стопа и начин обрачунавања камате, начин и место исплате, 
период исплате, датум доспећа последње исплате по основу хатрије од вредности;----- 

1.1.2.3. ако се дистрибуирају хартије од вредности са правима која се могу остварити у одређеном 
року навести датум кад се та права могу остварити;----- 

1.1.2.4. ако је хартија од вредности гарантована или обезбеђена дају се подаци из члана 11. овог 
правилника, по редоследу утврђеном тим чланом;----- 

1.1.3. Права и обавезе из хартија од вредности  
1.1.3.1.Дивиденде, камате и други приноси; 

 Акционари имају право на дивиденду, сразмерно номиналној вредности  
 акција које имају у власништву. 

1.1.3.2. начин плаћања приноса и главнице;----- 
1.1.3.3. право на конверзију или замену, право или обавеза откупа пре истека дана 

  доспећа;----- 
1.1.4. Намена средстава добијених продајом хартија од вредности  

Навести да ли су средства намењена обављању послова из делокруга издаваоца или за 
куповину имовине која није намењена обављању редовне делатности издаваоца, нп. 
хартија од вредности других издавалаца;----- 

1.1.5. Издавање и пренос хартија од вредности 
1.1.5.1.Датум доношења одлуке на основу које се врши дистрибуција хартија од вредности и назив 

надлежног органа издаваоца који је донео ту одлуку; 
Одлукa Скупштине акционара од 27.12.2004. године. Наведеном Одлуком извршена је 
хомогенизација I емисије акција (број акција: 14.870, номиналне вредности од 2.400,00 
дин. по акцији), I A емисије акција (број акција: 142, номиналне вредности од 
600.000,00 дин. по акцији)  и  II A емисије акција (број акција: 29, номиналне вредности 
по акцији 600.000,00 дин.). 

1.1.5.2. назив и седиште лица које води регистар и врши клиринг и салдирање обавеза из хартија 
од вредности које се намеравају дистрибуирати ( Централни регистар):  
 Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д. Београд, 

1.1.5.3. навести ако постоје ограничења преноса хартија од вредности и врсту тог  ограничења;----- 
1.1.5.4. начин регулисања евентуалних спорова између издаваоца и ималаца хартија од 

вредности и назив суда надлежног за решавање спорова:  



Евентуални спорови између издаваоца и ималаца хартија од вредности решаваће се 
пред стварно надлежним судом у месту седишта издаваоца. 

1.1.6. Тржиште на коме се тргује хартијама од вредности  
Назив и седиште берзе, односно организованог тржишта; датум увођења врсте хартије од 
вредности која се намерава дистрибуирати на берзу, односно подаци о одлуци берзе да 
укључи нову врсту хартије од вредности; обим трансакција том врстом хартија од 
вредности на тој берзи; 
Акцијама «ЦТП Холдинг» трговаће се  се на Београдској берзи а.д. Београд;  

1.1.7. Пореске обавезе ималаца хартија од вредности  
Порез на имовину, промет, добит, додату вредност, ослобођење од пореза, порески 
стимуланси; 
 Према одредбама Закона о порезу на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001, 

80/2002 и 135/2004) правна и физичка лица плаћају: 
- порез на пренос апсолутних права на акцијама издатим на име. 
Према одредби члана 27. Закона, основица пореза на пренос апсолутних права на акцијама 
на име је уговорена цена у тренутку настанка пореске обавезе, уколико није нижа од 
тржишне вредности. Пореска обавеза према одредби члана 29. Закона настаје у тренутку 
закључења уговора о преносу апсолутних права на акцијама на име. Стопа пореза према 
одредби члана 30. Закона износи 0,3%. 
 
 Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа («Сл. гласник РС», бр. 

25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004) утврђен је порез који плаћају правна лица на: 
- дивиденде које оствари нерезидентни порески обвезник од резидентног  
  пореског обвезника који се плаћа по одбитку по стопи од 20%; 
- капитални добитак који порески обвезник оствари продајом акција, односно 
  другим преносом акција уз накнаду, а који  се укључује у опорезиву добит у 
  износу утврђеном у складу са тим Законом.  
 
 Приход који резидентни обвезник оствари по основу дивиденди у добити од другог    
резидентног обвезника, не улази у пореску основицу (члан 25. Закона). 
 
Према одредби члана 40. Закона, утврђен је порез на дивиденде које оствари 
нерезидентни порески обвезник од резидентног пореског обвезника. Порез на 
дивиденде обрачунава се и плаћа по одбитку по стопи од 20%, ако међународним уговором 
о избегавању двоструког опорезивања није другачије одређено. Порез по одбитку не 
обрачунава се и не плаћа ако се приход од дивиденди исплаћује сталној пословној 
јединици нерезидентног пореског обвезника. 
Капиталним добитком сматра се приход који порески обвезник оствари продајом, 
односно другим преносом уз накнаду акција и других хартија од вредности, осим државних 
обвезница и записа и записа Народне банке Србије. Капитални добитак представља 
разлику између продајне цене имовине и њене набавне цене усклађене према одредбама 
тог Закона  (члан 27. Закона).  
Према одредби члана 28. Закона, продајном ценом се сматра уговорена цена односно 
тржишна цена коју утврђује надлежни порески орган, ако оцени да је уговорена цена нижа 
од тржишне без пореза на пренос апсолутних права. 
Према одредби члана 29. Закона, код хартија од вредности: 
-  које су котиране на берзи,  набавна цена јесте цена коју обвезник документује као стварно 
плаћену, а ако то не учини – најнижа забележена котација у времену од годину дана које 
претходи продаји хартија од вредности; 
- које се не котирају на берзи, набавна цена јесте цена коју обвезник документује као 
стварно плаћену, а ако то не учини – њена номинална вредност.  
Према одредби члана 30. Закона, капитални добитак укључује се у опорезиву добит у 
износу утврђеном чланом 27-29. Закона.  Капитални губитак остварен при продаји једног 
права из имовине може се пребити са капиталним добитком оствареним при продаји другог 
права из имовине у истој години. Ако се после пребијања, искаже капитални губитак, 



допуштено је његово пребијање на рачун будућих капиталних добитака у наредних десет 
година.  
 У складу са Законом о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", br. 24/01, 80/02 и 

135/2004) – физичко лице плаћа порез на: 
-  дивиденде,  
-  капиталну добит. 
Порез на дивиденде 
Опорезиви приход од капитала по основу дивиденди за резидента Републике, у складу са 
чланом 63. Закона, чини 50% бруто дивиденди у добити исплаћених (расподељених) 
обвезнику. Стопа пореза на приходе од капитала износи 20 % (члан 64. Закона). 
Порез на капитални добитак 
Капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене акција и њихове 
набавне цене усклађене према одредбама тог Закона (члан 72. став 2).  
Према одредби члана 73. Закона, за сврху одређивања капиталног добитка продајном 
ценом сматра се уговорена цена, односно тржишна цена коју утврђује надлежни порески 
орган ако оцени да је уговорена цена нижа од тржишне без пореза на пренос апсолутних 
права. 
Према одредби члана 74. Закона: 
- код хартија од вредности које су котиране на берзи, набавном ценом сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, најнижа забележена 
цена по којој се трговало у периоду од годину дана који претходи продаји хартије од 
вредности; 
- код хартија од вредности које се не котирају на берзи, набавном ценом сматра се цена 
коју обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, њена номинална 
вредност.  
Набавна цена хартија од вредности увећава се индексом раста цена на мало од дана 
стицања до дана продаје, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
Пореска стопа на капитални добитак износи 20% у складу са чланом 77. Закона. 
Капитални добитак остварен продајом једног права, удела или хартије од вредности, може 
се пребити капиталним добитком оствареним продајом другог права, удела или хартије од 
вредности у истој години. Ако се после пребијања искаже капитални губитак допуштено је 
његово пребијање у наредних пет година на рачун будућих капиталних добитака (члан 78. 
Закона). 

1.1.8. Упис и уплата хартија од вредности. 
1.1.8.1. Навести начин уписа и уплате: ----- 
1.1.8.2. навести време кад се врши упис и уплата и рок у ком се може вршити упис и уплата;  
1.1.8.3. навести начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и 

уплату хартија од вредности; ---- 
1.1.8.4. навести место уписа и уплате: назив, седиште и адреса банке, радно време кад се врши 

упис и уплата;----- 
1.1.8.5. последице неплаћања или прекорачења рока за уплату;----- 
1.1.9. Продајна цена хартија од вредности  
1.1.9.1. Навести цену по којој се нуде хартије од вредности; 

 Обрачунска вредност акција на дан 31.12.2004. године је негативна и износи – 
1.975,98 динара по акцији. Наведена вредност акција утврђена је у складу са начином 
израчунавања обрачунске вредности акција који је прописан Правилима пословања 
Београдске берзе. Предлог издаваоца је да индикативна цена за прво трговање на 
Београдској берзи износи: 350,00 динара; 

1.1.9.2. ако се хартије од вредности продају по дисконтованој цени дати формулу по којој се 
             израчунава та дисконтна вредност;----- 
1.1.9.3. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести висину каматне стопе;- 
1.1.9.4. ако се дистрибуирају хартије од вредности по варијабилној стопи, навести начин на који се 

утврђује та варијабилна стопа;----- 
1.1.9.5. додатне обавезе купца хартија од вредности;----- 



1.1.9.6. процена трошкова у вези са дистрибуцијом хартија од вредности и учешће у тим 
трошковима накнада покровитеља, односно агента емисије, јавне презентације и наступи у 
земљи и у иностранству, трошкови издавања према Централном регистру и други 
трошкови. Навести нето износ који остаје издаваоцу након измиривања свих трошкова; ----- 

1.1.10. Начин плаћања за хартије од вредности  
1.1.10.1. Број хартија од вредности које се продају за готов новац, број акција које се уплаћују 

стварним улогом - за сваки стварни улог треба навести лице које уплаћује акције 
стварним улогом, предмет стварног улога, односно број оних које се продају на други 
начин; ----- 

1.1.10.2. начин процене улога у стварима;----- 
1.1.11. Право прече куповине  
1.1.11.1. Број и врста лица која имају прече право на упис и уплату хартија од вредности и основ 

настанка тог права (имаоци варанта, замењивих обвезница, преференцијалних 
замењивих акција и других хартија);----- 

1.1.11.2. број хартија од вредности у односу на које та лица остварују право прече куповине;  
1.1.11.3. рок, односно датум до ког се ова права могу користити; ------ 
1.1.11.4. могућност и начин преносивости тих права; ----- 
1.1.12. Ограничења уписа и уплате  

Ограничење може да се односи на категорије лица којима је ограничено стицање хартија 
од вредности издаваоца, н.п.р. лица са страним држављанством и сл., или на тачно 
одређена лица, н.п.р. чланови управе;----- 

1.1.13. Праг успешности  
1.1.13.1. Број хартија од вредности који мора бити уписан и уплаћен да би се продаја сматрала 

успешном;----- 
1.1.13.2. начин и рок враћања уплаћених износа у случају да продаја не буде успешна;----- 
1.1.13.3. каматна стопа која се обрачунава на уплаћена средства и метод њеног обрачуна;-- 
1.1.14. Брокерско-дилерско друштво и/или овлашћена банка која учествује у организовању 

јавне понуде  
1.1.14.1. Навести назив и седиште агента, односно покровитеља емисије који учествује у 

организовању дистрибуције хартија од вредности; 
«ТЕЗОРО БРОКЕР» а.д. Београд,  ул. Страхињића Бана бр. 26. 

1.1.14.2. навести назив и седиште главног организатора дистрибуције, ако више лица учествује у 
организовању дистрибуције;----- 

1.1.14.3. навести врсту уговора о организовању дистрибуције и врсту обавезе агента, односно 
покровитеља емисије; 
Уговор о пружању услуга корпоративног агента којим је агент овлашћен и на 
укључивање акција Предузећа и на слободно берзанско тржиште. 

1.1.14.4. навести износ накнаде коју агент, односно покровитељ емисије наплаћује издаваоцу за 
услуге у вези са организовањем дистрибуције, односно навести износ разлике у цени по 
којој покровитељ емисије купује од издаваоца хартије од вредности и продаје исте у 
поступку дистрибуције; ------ 

1.1.14.5. навести да ли се обавеза агента, односно покровитеља емисије односи на све или на 
одређени део хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати. ------ 

 
2. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
 
2.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
2.1.1. Назив, седиште, адреса и матични број 

  «ЦТП ХОЛДИНГ» Акционарско друштво за трговину, производњу, увоз, извоз и    
    услуге Београд 
    МБ: 07502516 . 

2.1.2. Подаци из судског регистра  
 
 



2.1.2.1. Број решења о упису у судски регистар правних лица:  
ФИ-11843/98 од 20.06.2002. године и ФИ-3674/03 од 18.04.2003. године (промена 
оснивача) - Трговински суд у Београду: Упис је извршен у регистарски уложак бр. 1-
10752-00. 

2.1.2.2. Dатум оснивања: 04.02.1969. године 
2.1.3. Положај издаваоца у оквиру групације предузећа  
2.1.3.1. Однос према другим предузећима;----- 
2.1.3.2. начин повезаности издаваоца са другим правним лицима;----- 
2.1.3.3. основа за учешће издаваоца у управљању другима правним лицима, односно основ за 

учешће других лица у управљању правног лица издаваоца;----- 
2.1.4. Општа акта издаваоца  

Место и време кад се може извршити увид у статут или оснивачки акт или друга општа акта 
издаваоца, са последњим изменама и допунама: 
У седишту «ЦТП ХОЛДИНГ» А.Д. Београд, Омладинских бригада бр. 21, сваког радног 
дана од 12:00 до 14:00h. 

 
2.2. КАПИТАЛ ИЗДАВАОЦА  
2.2.1. Капитал (подаци из последњег финансијског извештаја) (у 000 дин.)- 2004. година: 
2.2.1.1. Укупан капитал......................................../...... 
2.2.1.2. Основни и остали капитал................138.405      
2.2.1.3. Неуплаћени уписани капитал................/...... 
2.2.1.4. Резерве.................................................../...... 
2.2.1.5. Нераспоређена добит.........................../...... 
2.2.1.6. Губитак................................................138.405 
2.2.1.7  Откупљене сопствене акција.............../....... 
2.2.2. Издате акције 57.620  
2.2.2.1. Број акција издатих по класама: 57.620  
2.2.2.2. врста, класа и номиналана вредност акција по класама: обичне акције са правом гласа    
2.2.2.3. права из акција по класама:  

Права из обичних акција II H емисије (CFI код: ESVUFR и ISIN број: CSCTPHE30233) су: 
 право управљања - свака акција даје право на један глас у Скупштини Друштва, 
 право на учешће (дивидену), у складу са Одлуком Скупштине акционара, 
 право прече куповине акција наредних емисија у складу са Одлуком о емисији 
Друштва, 

 право на део ликвидационе масеу случају ликвидације Друштва, 
 друга права и обавезе у складу са законом, Статутом Друштва; 

 
2.2.2.4. преносивост акција по класама: акције су преносиве без ограничења. 
2.2.2.5. начин издавања акција: 

Акције су дематеријализоване и евидентиране у Централном регистру, депоу и 
клирингу хартија од вредности у облику електронског записа и додељен им је CFI 
код:ESVUFR и ISIN број CSCTPHE30233; 

2.2.3. Ограничења која се односе на поједина права из акција  
Ограничења која произилазе из одредби општих аката издаваоца којима се дају посебна 
права или утврђују посебна ограничења имаоцима акција, н.п. права мањинских акционара, 
или ограничење права гласа и сл.;  
На Скупштини акционара могу да учествују акционари и њихови пуномоћници који 
поседују најмање 1.000 акција са правом управљања по основи власништва акција 
или овлашћења других акционара. 

2.2.4. Промене основног капитала  
Наводе се одредбе општих аката издаваоца које се односе на промене капитала; ---- 

2.2.5. Овлашћени капитал  
Битни елементи акта издаваоца о овлашћеном капиталу, врста и датум доношења тог 
акта;---- 



2.2.6. Условно повећање капитала  
2.2.6.1. Датум доношења одлуке о условном повећању капитала;-----  
2.2.6.2. укупан номонални износ условног повећања капитала;----- 
2.2.6.3. врста, класа и номинална вредност акција по класама;----- 
2.2.6.4. права из акција по класама: ------ 
2.2.6.5. преносивост акција по класама: ----- 
2.2.6.6. детаљан опис услова за издавање акција датих у одлуци о условном повећању капитала;-- 
 
2.2.7. Промене капитала  

Опис промена основног капитала, ревалоризационих и других резерви, уписаног, а 
неуплаћеног капитала, откупљених сопствених акција, емисионе премије, сопствених 
акција, укупног капитала. Подаци се дају за претходне три године; 
 
БРУТО ПРОМЕНЕ КАПИТАЛА за период од 01.01. до 31.12.2002. године 
 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање 
на 
почетку 
године 

АОП 
Повећање 
током 
године 

АОП 
Смањење 
током 
године 

АОП 
Стање 
на крају 
обрачун. 
Периода

1. Основни капитал 740 622.736 741  742  743 622.736 

2. Емисиона премија 
(Капиталне резерве) 744  745  746  747  

3. Резерве из добити 748  749  750  751     

4. Ревалоризационе резерве 752  753      77.997 754  755 77.997 

5. Нераспоређени добитак 756  757  758  759  

6. Укупни капитал (1 до 5) 760 622.736 761      77.997 762  763 700.733 

7. Губитак 764 602.182 765 36.054 766  767 638.236   

8. Капитал умањен за 
губитак 768   20.554 769      41.943 770  771   62.497 

 
 
БРУТО ПРОМЕНЕ КАПИТАЛА за период од 01.01. до 31.12.2003. године 
 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање 
на 
почетку 
године 

АОП Повећање 
током године АОП 

Смањење 
током 
године 

АОП 
Стање 
на крају 
обрачун. 
Периода 

1. Основни капитал 740 622.736 741      11.280 742  743 634.016 

2. Емисиона премија 
(Капиталне резерве) 744  745  746  747  

3. Резерве из добити 748  749  750  751  



4. Ревалоризационе резерве 752    77.997 753      74.886 754      11.280 755 141.603 

5. Нераспоређени добитак 756  757  758  759  

6. Укупни капитал (1 до 5) 760  700.733 761      86.166 762      11.280 763 775.619 

7. Губитак 764 638.236 765    116.595 766  767 754.831 

8. Капитал умањен за 
губитак 768    62.497 769    - 30.429 770      11.280 771  20.788 

 
Промене на капиталу по извештајима за 2004. годину усклађено са МСФИ 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање на 
почетку 
године 

АОП 
Повећање 
током 
године 

АОП 
Смањење 
током 
године 

АОП 
Стање на 
крају 
обрачун. 
Периода 

30 
осим 
309 

1. Основни капитал 401 633.899 402  403 495.611 404 138.288 

309 2. Остали капитал 405 117 406  407  408 117 

31 3. Неуплаћени уписани 
капитал 409  410  411  412  

037 и 
237 

4. Откупљене сопствене 
акције 413  414  415  416  

 
5. УКУПНО ОСНОВНИ И 
ОСТАЛИ КАПИТАЛ (1+2+3-
4) 

417 634.016 418  419 495.611 420 138.405 

320 6. Емисиона премија 421  422  423  424  

321 и 
322 7. Резерве из добити 425  426  427  428  

330 8. Ревалоризационе 
резерве 429 141.603 430 4.956.611 431 637.214 432  

 9. УКУПНЕ РЕЗЕРВЕ 
(6+7+8) 433 141.603 434 495.611 435 637.214 436  

34 10. Добит 437  438  439  440  

35 11. Губитак 441 754.831 442 63024 443 679.450 444 138.405 

 12. УКУПНО КАПИТАЛ 
(5+9+10-11) 445 20.788 446 432.587 447 453375 448  

29 13. ГУБИТАК ИЗНАД 
ВИСИНЕ КАПИТАЛА 449 4.944 450    108.912   451  452 113.856 

 
 
 



 
2.2.8. Сопствене акције  
2.2.8.1. Број сопствених акција према класи;----- 
2.2.8.2. време и разлог стицања;-----  
2.2.8.3. подаци о портфељу сопствених акција;----- 
 
2.3. КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ И ТРГОВИНА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ ИЗДАВАОЦА 
2.3.1. Књиговодствена вредност акција  

Последња израчуната књиговодствена вредност акција по класама и датуму када је та 
вредност утврђена, а ако је последња књиговодствена вредност акција израчуната на основу 
података без извештаја овлашћеног ревизора, онда се наводи и књиговодствена вредност 
акција утврђена на основу ревидираних података; кратак опис метода који је коришћен за 
израчунавање књиговодствене вредности акција; 
Обрачунска вредност акција на дан 31.12.2004. године је негативна и износи – 1.975,98 
динара по акцији. Наведена вредност акција утврђена је у складу са начином 
израчунавања обрачунске вредности акција који је прописан Правилима пословања 
Београдске берзе тако да се укупна актива умањи за износ губитка изнад висине 
капитала, и износ дугорочних резервисања и обавеза, те подели са укупним бројем 
акција. Предлог издаваоца је да индикативна цена за прво трговање на Београдској 
берзи износи: 350,00 динара; 

2.3.2. Трговина хартијама од вредности издаваоца  
2.3.2.1. Врста организованог тржишта на коме се тргује акцијама издаваоца:  

 Београдска берза а.д. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1 
2.3.2.2. време одређено за трговање тим акцијама: 

Према календару Београдске берзе. 
2.3.2.3. графички прикази дневних осцилација средње цене и обима промета у претходних  шест 

месеци – при чему х оса означава датум, а у оса означава цену, односно обим промета; 
 
2.3.3. Трговина другим хартијама од вредности издаваоца  
2.3.3.1. Опис хартије од вредности;----- 
2.3.3.2. врста организованог тржишта на ком се тргује том хартијом: ------ 
2.3.3.3. временски период у коме се врши трговање том хартијом: ------ 
2.3.3.4. графички прикази дневних осцилација средње цене и обима промета у претходних 
             шест месеци при чему х оса означава датум, а у оса означава цену, односно обим    

промета:----- 
 
2.4. ИМАОЦИ АКЦИЈА   

 
Име/назив имаоца  број акција по класама  акције са правом гласа у % 

CTP Беч 30.250 52,50 % 

А.К. INVEST SRO 9.096 15,79 % 

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА а.д. 
Филијала Београд 7.250 12,58 % 

 
Извор: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности од 30.05.2005. године 
У горњој табели се дају подаци за лица који имају више од 10% акција са правом гласа или за 
десет највећих акционара са правом гласа. На крају табеле се наводи датум када су подаци 
добијени из регистра хартија од вредности и назив и седиште лица које је податке издало – 
Централни регистар; 
 
 



 
 
 
3. ПОСЛОВАЊЕ И ИМОВИНА ИЗДАВАОЦА 
3.1. ДЕЛАТНОСТ ИЗДАВАОЦА  
Уз податке о издаваоцу, ако издавалац има положај матичног друштва, дају се исти подаци и за 
зависна друштва уз назив, седиште, матични број зависног друштва и проценат учешћа у капиталу 
и одлучувању које има матично друштво у зависном друштву;----- 
 
3.1.1. Основна делатност  

Назив и шифра основне делатности: 
Шифра: 70200- Изнајмљивање некретнина 

3.1.2. Приходи од делатности  
Навести вредност прихода од делатности по основу које издавалац остварује највећи приход 
за претходне три године; 
Највећи приходи остварени од основне делатности за претходне три године износили 
су: /у 000 дин/ 
2002.  године: 13.848 
2003.године: 12.664 
2004.године: 31.745 
 

3.1.3. Положај на тржишту  
Процена учешћа издаваоца на тржишту роба и услуга по делатностима издаваоца; главни 
конкуренти на том тржишту и процена њиховог учешћа на тржишту; 
Имајући у виду претежну делатност изнајмљивање некретнина, конкуренти на тржишту 
и проценат њиховог учешћа на тржишту је непознат. 

3.1.4. Послови који се обављају ван седишта  
Назив места, осим седишта издаваоца, где издавалац врши своју делатност – организационе 
и пословне јединице и представништва;---- 

3.1.5. Посебне околности  
Наводе се чињенице и околности везане за пословање издаваоца познате у време кад је 
припрема овог проспекта окончана, а које могу имати утицаја на податке о пословању 
издаваоца; 
Незвршене све  обавезе  из принудног поравнања. 

3.1.6. Прекиди у пословању  
Наводе се прекиди у пословању издаваоца у претходне три године и разлози за прекид; ---- 

 
3.2. ИМОВИНА ИЗДАВАОЦА  

Уз податке о издаваоцу, ако издавалац има положај матичног друштва, дају се исти подаци и 
за зависна друштва уз назив зависног друштва; ----- 

3.2.1. Непокретна имовина  
Подаци о непокретној имовини, врста имовине, место где се налази, вредност те имовине, 
укључујући имовину дату и/или узету у закуп;  
 

Назив и врста  
Имовине 

Место 
где се имовина 

налази 
Власништво/узето 
или дато у закуп Вредност имовине 

Привремени 
објекат  

Нови Београд Власништво 6.682 

Посл.објекат-
штампарија 

Нови Београд Дато у закуп  57.189 



Управна зграда  Нови Београд Власништво 347.052 

Продавница  Чачак Власнништво 1.541 

 
 

3.2.2. Капитална улагања у друга правна лица 
 

Назив и седиште 
лица 

Врста 
капиталног 
улагања 

Учешће 
капиталног 
улагања у 
активи 

издаваоца 

Учешће издаваоца у 
капиталу лица 

Право гласа 
у % 

ЦТП Астро-дизајн  
Новинско 
издавачка 
делатност 
( 22220 ) 

Удео 1.985 100.00% 100% 
 

«ТМИммо « Удео 180.871 50.00% 50.00 % 
 

 
У горњој табели се дају подаци о улагањима издаваоца којима се остварује учешће издаваоца у 
капиталу других правних лица у износу од 10% и више. Ако издавалац има положај матичног 
друштва, у табели се дају и следећи подаци за зависна друштва: ------ 
• Делатност ;     
• чланови управе; 
• развојна политика и стратегија; 
• укупни добитак/губитак, за претходне три године; 
• укупан капитал, за претходне три године; 
• укупна актива, за претходне три године.  

3.2.3. Највећа капитална улагања  
Опис највећих улагања и повлачења уложених средстава у имовину из тачке 3.2.1. и капитал 
из тачке 3.2.2. у претходне три године и опис начина на који је финансирана свака од тих 
инвестиција; опис других битнијих инвестиција и повлачења уложених средстава и начин на 
који су финансиране те инвестиције; 
 
Инвестирање у реконструкцију пословних објеката кредитним задужењем. 
 

3.2.4. Патенти, концесије, посебне дозволе  
Навести укратко податке о условима и очекиваном трајању одобрених концесија, патената, 
битнијих комерцијалних уговора, уговора о франшизингу, посебних дозвола за увоз или извоз 
робе или обављање делатности и сл.;------ 

3.2.5. Заложна права  
Основни подаци о имовини издаваоца на којој је конституисано право залоге: врста залоге, 
вредност заложног добра и заложног потраживања, трајање залоге, назив заложног 
повериоца; 

 Катастарска парцела 2224/3 КО Нови београд, заложно право – вредност заложног 
добра је једнака вредности потраживања. 

 
3.2.6. Парнични и други поступци  

Подаци се дају само за значајније поступке који се воде пред судом или органом управе: број 
поступака у којима је издавалац тужени и укупна вредност свих спорова; број поступака у 



којима је издавалац тужилац и укупна вредност свих спорова; поступци у вези са правом 
индустријске својине и злоупотребом монополског положаја наводе се посебно; 
-     Судски поступци где је издавалац тужени: укупно  9 поступака,  a вредност је око 

125.000.000,00 динара;   
-    Судски поступци где је издавалац тужени: укупно 4 поступка, a вредност је око    

30.000.000,00 динара.  
 

3.2.7. Неизмирене обавезе издаваоца  
Укупан износ обавеза издаваоца које нису испуњене о року њиховог доспећа у претходних 12 
месеци; укупан износ обавеза издаваоца које нису доспеле до дана предаје овог проспекта 
Комисији за хартије од вредности;----- 

3.2.8. Запослени  
Укупан број запослених лица код издаваоца и број запослених у оквиру одређеног степена 
стручне спреме и просечан број запослених у претходне три године; 

Год. НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2002. 3 - - 1 - - 

2003. 4 -  2 3 1 - 

2004. 2 - 2 3 - - 

  
Просечан број запослених у претходне три године: 7 

 
3.3. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ  
3.3.1. Неконсолидовани финансијски извештаји издаваоца са извештајем ревизора  
 

• извештај о обављеној ревизији за претходне три године; 
 

Ревизорска кућа «АУДИТОР» Београд дала је ана 12. октобра 2004. године следеће 
мишљење: 

« Као штo је изнето у напоменама 12. и 13. уз финансијске извештаје, Предузеће на дан 31, 
децембра 2003. године нема неусаглашено стање са добављачима у иностранству ЦТП Беч. У 
складу са Уговором о међусобном регулисању права и обавеза бр. 546 од 11.07.2003. године, 
између Предузећа и ЦТП Беч, усаглашено је стање дуга са каматом на дан 11.07.2003. године у 
износу од 4.822.252,24 евра. Разлика између књиговодственог стања и усаглашеног стања са 
каматом на дан 31. децембра 2003. године, укључујући и камату од 11.07..-31.12.2003. године, 
износи 51,109 хиљада динара. 

 
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје има неслагање 

објашњењо у претходном пасусу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, финансијско стање Предузећа на дан 31. децембар 2003. и 
2002. године, резултате пословања и промене на капиталу за наведене пословне године, у складу 
са рачуновдственим стандардима и прописима применјивим у Републици Србији. 

 
Не изражавајући резерве у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на Напомену 22. уз 

финансијске извештаје. Предузеће води велили број привредних и радних судских спорова. Сви 
спорови које Предузеће води против дужника нису евидентирани у књигама на одговарајућим 
рачунима потраживања, и за њих на дан билансирања није спроведена адекватна исправка 
вредности. Сви спорови који се воде против предузећа се не налазе у књигама на одговарајућим 
рачунима обавеза.»  

 
 



 
 
 
• биланс стања за претходне две године:  

- у хиљадама динара- 

Група 
конта, 
конто 

ПОЗИЦИЈА Ознака 
за АОП 2002.год. 2003.год. 

00 АКТИВА  
A. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 001   

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003 + 009 +017 ) 002 332.283 337.943 

 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ( 004 до 008 )  003   

010 1. Оснивачка улагања 004   

011, 012 2. Улагања у развој и пробну производњу 005   

013 3. Концесије, патенти, лиценце и слична права 006   

014 4. Куповином стечени goodwill 007   

015 до 
019 5. Друга нематеријална улагања 008   

 II. ОСНОВНА СРЕДСТВА ( 010 до 016 ) 009 328.891 355.646 

020, 
021, 025 1. Земљиште, шуме и вишегодишњи засади 010   

022 2. Грађевински објекти 011 318.442 327.092 

023 3. Опрема 012   

024 4. Алат и инветар  013 10.449 4.138 

026 5. Основно стадо 014   

027 6. Остала основна средства 015   

028, 029 7. Аванси и основна средства у припреми 016  4.416 

 III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  
( 018 + 024 ) 017 3.392 2.297 

030 1. Учешћа у капиталу повезаних правних лица 018 1.485 1.601 

031 2. Учешћа у капиалу других правних лица 019   

032 3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима 020   

033, 034 4. Дугорочни кредити 021   

035 5. Дугорочне хартије од вредности 022 1.630 338 



039 6. Остали дугорочни пласмани 023 277 358 

 B. ОБРТНА ИМОВИНА ( 025 + 031 + 044 ) 024 7.846 7.921 

 I. ЗАЛИХЕ ( 026+030 ) 025 3.322 3.921 

10 1. Mатеријал 026   

11 2. Недовршена производња 027   

12 3. Готови производи 028   

13 4. Роба 029   

14 5. Дати аванси 030 322 3921 

 II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И 
ПЛАСМАНИ ( 032 + 037 ) 031 4.515 3.871 

 1. Краткорочна потраживања ( 032 до 036 ) 032 4.502 3.858 

200 a) Купци – повезана правна лица 033   

201,202 б) Купци 034 4.211 3.716 

21 в) Потраживања из специфичних послова 035 291 142 

22 г) Друга потраживања 036   

 
2. Краткорочни финансијски пласмани ( 038 дo 
043 ) 037 13 13 

230 a) Краткорочни пласмани у повезана правна лица 038   

231 до 
233 б) Краткорочни кредити 039 13 13 

234, 235 в) Хартије од вредности 040   

236 г) Менице 041   

237 д) Откупљене сопствене хартије 042   

239 ђ) Oстали краткорочни пласмани 043   

 III. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА ( 
045 + 046 ) 044 9 129 

240 1. Хартије од вредности (готовински еквиваленти) 045   

241 до 
249 2. Готовина 046 9 129 

28 Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 047   

 
Д. ПОСЛОВНА ИМОВИНА  
( 001 + 002 + 024 + 047 ) 048 340.129 345.864 



29 Ђ. ГУБИТАК ( 050+051) 049 638.236 754.831 

290 I. ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА 050 633.899 
 

741.332 
 

291 II. ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 051 4337 13499 

 E. ПОСЛОВНА АКТИВА ( 048 + 049 ) 052 978.365 1.100.695 

80 Ж. ВАНПОСЛОВНА АКТИВА 053   

 З. УКУПНА АКТИВА ( 052 + 053 ) 054 978.365 1.100.695 

88 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 055   

    

Група 
конта, 
конто 

ПОЗИЦИЈА Ознака 
за АОП 700.733 775.619 

 ПАСИВА A. КАПИТАЛ (102 + 111 + 112 + 115+ 
118) 101 634.016 634.016 

 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( 103 дo 110 ) 102 533.831 633.899 

300 1. Aкцијски капитал- обичне акције 103   

301 2. Aкцијски капитал - приоритетне акције 104   

302 3. Удели друштва са ограниченом одговорношћу 105   

303 4. Улози 106   

304 5. Државни капитал 107 100.068  

305 6. Друштвени капитал 108   

306 7. Задружни удели 109   

309 8. Остали капитал 110 117 117 

310 II. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  111   

31 III. РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА ( 113 + 114 ) 112   

312 1. Законске резерве 113   

313 2. Статутарне и друге резерве  114   

32 IV. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК  
(116 + 117) 115   

320 1. Нераспоређени добитак из ранијих година 116   



321 2. Нераспоређени добитак текуће године 117   

331 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 118 66.717 141.603 

 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( 120+121+122 
+123 ) 119  26.114 

400 до 
404 1. Резервисања зa трошкове и ризике 120   

405 2. Одложени ревалоризациони добитак 121  26.114 

407 3. Одложени негативни goodwill 122   

409 4. Остала дугорочна резервисања 123   

 В. ОБАВЕЗЕ ( 125 + 130 ) 124 274.782 294.779 

 I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 126 дo 130 ) 125   

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 126   

411 2. Обавезе према повезаним правним лицима 127   

412 3. Обавезе по дугорочним хартијама од 
вредности  128   

413, 414 4. Дугорочни кредити 129   

419 5. Остале дугорочне обавезе 130   

 II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (132 до 142) 131 274.782 294.779 

420 1. Краткорочни кредити од повезаних правних 
лица 132   

421, 
422, 423 2. Краткорочни кредити 133  1.056 

424 до 
429 3. Остале краткорочне финансијске обавезе 134   

430 4. Примљени аванси, депозити и кауције  135 1.363 884 

431 5. Добављачи – повезана правна лица 136   

432, 433 6. Добављачи 137 249.376 268.451 

434 до 
439 7. Остале обавезе из пословања 138 15.177 15.177 

44 8. Обавезе из специфичних послова 139   

45 9. Обавезе за зараде и накнаде зараде  140 1.171 417 

46 10. Обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине 141 4.491 2.333 



47 11. Друге обавезе  142 3.204 6.461 

48 Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 143 2.850 4.153 

484 I. Примљене донације 144   

480 до 
483 и 
489 

II. Остала пасивна временска разграничења 145 2.850 4.153 

 Д. ПОСЛОВНА ПАСИВА ( 101 + 119 + 124 + 143 ) 146 978.365 1.100.695 

81 Ђ. ВАНПОСЛОВНА ПАСИВА  147   

 E. УКУПНА ПАСИВА (146 + 147) 148 978.365 1.100.695 

89 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 149 332.283 337.943 

 
• биланс успеха за претходне две године: 

- у хиљадама динара - 

Група 
рачуна ПОЗИЦИЈА Ознака 

за АОП 2002.год. 2003.год. 

 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
(202+ 206+ 210+ 211+ 212+ 213) 

201       15.324       12.664 

 1. Приход од продаје роба (203 до 205) 202   

600 а) Приходи од продаје робе повезаним правним 
лицима 203   

601 б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 204   

602 в) Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 205   

 
2. Приход од продаје производа и услуга  
(207 до 209) 206         1.476  

610 а) Приходи од продаје производа и услуга 
повезаним правним лицима 207   

611 б) Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 208   

612 в) Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту 209        1.476  

62 3. Приходи од активирања учинака и робе 210   

64 4. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. 211   

65 5. Други пословни приходи 212      13.848      12.664 

630 6. Повећање вредности залиха учинака 213   



631 7. Смањење вредности залиха учинака 214   

 Пословни приходи периода (201 - 214) 215      15.324      12.664 

 
Смањење вредности залиха учинака изнад 
пословних прихода периода (214 - 201) 216   

 
II. РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ 
(218+ 219) 217        1.489               9 

501 1. Набавна вредност продате робе 218        1.477  

511 2. Трошкови материјала за израду 219            12               9 

 III. БРУТО ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (215 – 217) 220       13.835       12.655 

 БРУТО ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 + 217 – 215) 221   

 
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (223+ 224+ 
225+ 230+ 231+ 232+ 233+ 234+ 235) 222      32.362       31.642 

512 1. Трошкови осталог материјала 223          255           153 

513 2. Трошкови горива и енергије 224        1.064         1.814 

52 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи (226 до 229) 225          407         1902 

520,521 а) Нето зараде и накнаде зарада 226          280         1.308 

522 б) Порези на зараде и накнаде зарада 227             56          264 

523 в) Доприноси на зараде и накнаде зарада 228             65           315  

529 г) Остали лични расходи 229               5              15 

53 4. Трошкови производних услуга 230         3.630            6.149   

540 5. Трошкови амортизације 231       18.120       14.779 

541 6. Трошкови резервисања за материјалне 
трошкове 232   

550 до 
555 и 
559 

7. Нематеријални трошкови (без пореза и 
доприноса) 233         6.769       4.069 

556 8. Трошкови пореза 234         1.945        2.441 

557 9. Трошкови доприноса 235           172          315 

 V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (220 – 222) 236             

 VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (222 – 220 + 221) 237    
18.527 

      
18.987 

 
Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (239 до 242) 238         4.895         6.576 



660 1. Финансијски приходи од повезаних правних 
лица 239   

661 2. Приходи од камата 240                     9 

662 3. Позитивне курсне разлике 241 2 13 

669 4. Остали финансијски расходи 242 4.893 6.554 

 II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (244 до 248) 243 10.810 3.196 

560 1. Финансијски расходи из односа с повезаним 
правним лицима 244   

561 2. Расходи камата 245 10.144 3.196 

562 3. Негативне курсне разлике 246               2  

563 4. Отписи дугорочних финансијских пласмана 247    
664  

569 5. Остали финансијски расходи 248   

 III. ДОБИТАК ФИНАНСИРАЊА (238 – 243) 249          3.380 

 IV. ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА (243 – 238) 250 5.915  

 

В. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И 
РАСХОДИ 
I. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ  
(252 до 258) 

251       39.046 8.673 

670 1. Добици од продаје основних средстава и 
нематеријалних улагања 252       10.923               6

671 2. Добици од продаје учешћа и дугорочних 
хартија од вредности 253   

672 3. Добици од продаје материјала 254   

673 4. Приходи из ранијих година 255 177 8.208 

674 5. Вишкови 256   

675, 676 
6. Приходи од смањења обавеза и укидања 
неискоришћених дугорочних резервисања за 
ризике 

257 1.508  

679 7. Остали непословни и ванредни приходи 258 26.438   459 

 
II. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ  
( 260 до 267) 259       18.941 6.565 

570, 571 
1. Губици по основу расходовања, продаје и 
oтписа основних средстава и нематеријалних 
улагања 

260        5.158 



572 2. Губици по основу продаје учешћа и дугорочних 
хартија од вредности 261               

573 3. Губици од продаје материјала 262   

574 4. Расходи из ранијих година 263          445 36 

575 5. Мањкови 264 52  

576 6. Отписи обртних средстава осим учинака 265 83  

577 7. Расходи дугорочних резервисања за ризике 266   

579 8. Остали непословни и ванредни расходи 267      18.361 1.371 

 
III. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ДОБИТАК (251 – 
259) 268    

20.105 2.108 

 
IV. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ГУБИТАК (259 – 
251) 269   

 
Г. БРУТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА 
I. БРУТО ДОБИТАК ( 236+ 249+ 268)  270 20.105 5.488 

 II. БРУТО ГУБИТАК (237+ 250+ 269) 271 24.442 18.987 

 
Д. ДОБИТАК И ГУБИТАК 
I. ДОБИТАК (270 - 271)  272          

 II. ГУБИТАК (271 – 270) 273 4.337 13.499 

721 Ђ. ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ ИЗ ДОБИТКА 274   

 
Е. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА 
I. НЕТО ДОБИТАК (272 – 274) 275   

 II. НЕТО ГУБИТАК (273 + 274) 276 4.337 13.499 

 III.НЕТО ГУБИТАК (274 – 272) 277   

 Ж. УКУПНИ ПРИХОДИ (215 + 238 + 251) 278 59.265 27.913 

 
З. УКУПНИ РАСХОДИ  
(216+ 217+ 222+ 243+ 259) 279       63.602       41.412 

 
 

• извештај о променама на капиталу за претходне две године; 
 

БРУТО ПРОМЕНЕ КАПИТАЛА за период од 01.01. до 31.12.2002. године 
 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање 
на 
почетку 
године 

АОП 
Повећање 
током 
године 

АОП 
Смањење 
током 
године 

АОП 
Стање 
на крају 
обрачун. 
Периода 

1. Основни капитал 740 622.736 741     742  743  



622.736  

2. Емисиона премија 
(Капиталне резерве) 744  745  746  747  

3. Резерве из добити 748  749  750  751        

4. Ревалоризационе 
резерве 752  753      

77.997  754  755    
77.997 

5. Нераспоређени 
добитак 756  757  758  759  

6. Укупни капитал (1 до 
5) 760 622.736 761 77.997 762  763 700.733

7. Губитак 764 602.182 765 36.054 766  767 638.236

8. Капитал умањен за 
губитак 768   20.554 769 41.943 770  771 62.497 

 
 

БРУТО ПРОМЕНЕ КАПИТАЛА за период од 01.01. до 31.12.2003. године 
 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање 
на 
почетку 
године 

АОП 
Повећање 
током 
године 

АОП 
Смањење 
током 
године 

АОП 
Стање 
на крају 
обрачун. 
Периода 

1. Основни капитал 740 622.736 741 11.280 742  743 634.016 

2. Емисиона премија 
(Капиталне резерве) 744  745  746  747         

3. Резерве из добити 748  749  750  751  

4. Ревалоризационе резерве 752 77.997 753 74.886 754 11.280 755 141.603 

5. Нераспоређени добитак 756  757  758  759  

6. Укупни капитал (1 до 5) 760 700.733 761 86.166 762 11.280 763  775.619 

7. Губитак 764 638.236 765 116.595 766  767  754.831 

8. Капитал умањен за губит. 768 62.497 769 - 30.429 770 11.280 771    207.88 

 
Основни билансни показатељи (у 000 динара) за 2004. годину усклађени са МСФИ: 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31.12. 2004. године 

       
     -у хиљадама динара-



Износ Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо
мена 
број Текућа 

година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 
АКТИВА 001  717.812 
А. СТАЛНА ИМОВИНА   
  (002+003+004+007) 

    

00 I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002   
01 II.  НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 003   

  
III.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА 

И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006) 004  715.137 

020, 022, 
023, 024, 
026, 027 
(део) и 

028 (део) 

1.  Некретнине, постројења и опрема 005  4 715.137  

021, 025, 
027 (део) 
и 028 
(део) 

2.  Биолошка средства 006  4   

  
IV.  ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ (008+009) 007   2.675 

030 до 
032 1.  Учешћа у капиталу 008  5 2.192 

033 до 
039 
минус 
037 

2.  Остали дугорочни финансијски 
пласмани 009  6 483 

Б.  ОБРТНА ИМОВИНА 
    (011+012+017) 

010   82.137 

10 до 15 I.  ЗАЛИХЕ 011  7,8 2.568 

  
II.  КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 

ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 
(013+014+015+016) 

012   79.569 

20, 21 и 
22 1.  Потраживања 013  9 3.743 

23 минус 
237 2. Краткорочни финансијски пласмани 014    

24 3. Готовински еквиваленти и готовина 015  10 5.141 
27 и 28 
осим 288 

4. Порез на додату вредност и активна 
временска разграничења 016   70.685 

288 III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 017  11  
  В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+010) 018   799.949 

29 Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 019   113.856 
  Д. УКУПНА АКТИВА (018+019) 020   913.805 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 021    
     
  ПАСИВА 101   



А. КАПИТАЛ 
  (102+103+104+105+106-107-108) 

    

30 I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 102  12 138.405 
31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103    
32 III. РЕЗЕРВЕ 104  12  
33 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105    
34 V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 106    
35 VI. ГУБИТАК 107   138.405 

037 и 
237 VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 108    

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119) 109   913.805 

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 110    
41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113) 111   503.996 
  1. Дугорочни кредити 112   502.182 
  2. Остале дугорочне обавезе 113  13 1.814 

  III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
(115+116+117+118) 114   409.809 

42 1. Краткорочне финансијске обавезе 115  14 4.417 
43 и 44 2. Обавезе из пословања 116  15 335.600 

47 и 48 
3. Обавезе по порезу на додату вредност и 

осталих јавних прихода 117  16 649 

45, 46 и 
49 осим 

498 
4. Остале краткорочне обавезе и пасивна 

временска разграничења 118  17 69.143 

498 IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 119  18  
  В. УКУПНА ПАСИВА (101+109) 120   913.805 

89 Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 121    



БИЛАНС УСПЕХА 
 периоду од 1.01.2004  до 31.12.2004. године 

     -у хиљадама динара-
Износ Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо
мена 
број 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА 
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   

  (202+203+204-205+206) 

201       31.745   

60 и 61 1. Приходи од продаје 202 19    
62 2. Приходи од активирања учинака и робе 203     

630 3. Повећање вредности залиха учинака 204     
631 4. Смањење вредности залиха учинака 205     

64 и 65 5. Остали пословни приходи 206 20  31.745  
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ    

  
II. 

(208 до 212) 
207 

  
52.882 

 
50 1. Набавна вредност продате робе 208     
51 2. Трошкови материјала 209 21  3.594  

52 3. трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 210 22  3.379  

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 211   28.551  
53 и 55 5. Остали пословни расходи 212   17.358  

  III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207) 213 23    
  IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214   21.137  

66 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215 24  39.183  
56 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 25  126.499  

67 и 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 26  230  
57 и 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218   689  

IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА    
    (213-214+215-216+217-218) 

219 
  

   

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА   
  

X. 

(214-213-215+216-217+218) 
220 

  
108.912   

Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ   69 осим 
699 I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ 

221 
  

   

59 осим 
599 II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ 222     

  III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ 
(221-222) 223     

  IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ 
СТАВКИ (222-221) 224     

ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА    
  

В. 
(219+223-220-223) 

225 
  

   

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   
  

Г. 
(220+224-219-223) 

226 
  

108.912   

  Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 227 28    
  Ђ. НЕТО ДОБИТ (225-227) 228     

НЕТО ГУБИТАК     
Е. 

(227-225) или (226+227) 
229 

  
108.912   



 
СТАТИСТИЧКИ АНЕКС 

за 2004. годину 
  -износи у хиљадама динара-

Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА Ознака 
за АОП Текућа 

година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 
01 Нематеријална улагања (набавке у току године) 501   

01 Исправка вредности нематеријалних улагања (у току 
године) 502   

02 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 
(набавке у току године) 503 731.458   

02 Исправка вредности некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава (у току године) 504 

350.576   

02 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средтва 
(укупно) 505 1.538.652   

02 Исправка вредности некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава (укупно) 506 

823.515   
20 Потраживања од купаца 507 2.155   
27 Порез на додату вредност 508    

282 Аконтациони порез на додату вредност 509    

431, 432, 433, 434 Oбавезе из пословања према добављачима (у току 
године) 510 405.656   

431, 432, 433, 434 Oбавезе из пословања према добављачима 
511 335.600   

450 Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 512 1771   

451 Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 513 

363   

452 Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на 
терет запосленог 514 

461   
47 Обавезе за порез на додату вредност 515    

480 Обавезе за порез на промет и акцизе 516 6.367   
482 Обавезе за порезе и царине 517 2.700   
513 Трошкови горива и енергије 518 2.902   

521 ТРошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 519 

443   
536 ТРошкови истраживања 520    
540 Трошкови амортизације 521 28.551   
550 Трошкови непроизводних услуга 522 5.780   
551 Трошкови репрезентације 523 526   
552 Трошкови премија осигурања 524 147   
553 Трошкови платног промета 525 719   
554 Трошкови чланарина 526   
555 Трошкови пореза 527 3.609   



556 Трошкови доприноса 528   
559 Остали нематеријални трошкови 529 183   

560 Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 530 

   

561 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 531 

   
562 Расходи камата 532 2.363   

640 Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина 533 

  
641 Приходи по основу условљених донација 534    

660 Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 535   

661 Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 536    

662 Приходи од камата 537   

  Просечан број запослених на основу стања крајем 
сваког месеца (цео број) 538 

7   
  Број обичних акција 539 57.620   
  Број приоритетних акција 540   
  Номинална вредност обичних акција (укупно) 541 2.400   
  Номинална вредност приоритетних акција (укупно) 542   

 
 
Промене на капиталу по извештајима за 2004. годину усклађено са МСФИ 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање на 
почетку 
године 

АОП 
Повећање 
током 
године 

АОП 
Смањење 
током 
године 

АОП 
Стање на 
крају 
обрачун. 
Периода 

30 
осим 
309 

1. Основни капитал 401 633.899 402  403 495.611 404 138.288 

309 2. Остали капитал 405 117 406  407  408 117 

31 3. Неуплаћени уписани капитал 409  410  411  412  

037 и 
237 4. Откуплјене сопствене акције 413  414  415  416  

 5. УКУПНО ОСНОВНИ И ОСТАЛИ 
КАПИТАЛ (1+2+3-4) 417 634.016 418  419 495.611 420 138.405 

320 6. Емисиона премија 421  422  423  424  

321 и 
322 7. Резерве из добити 425  426  427  428  

330 8. Ревалораизационе резерве 429 141.603 430 495.611 431 637.214 432  

 9. УКУПНЕ РЕЗЕРВЕ (6+7+8) 433 141.603 434 495.611 435 637.214 436  

34 10. Добит 437  438  439  440  



35 11. Губитак 441 754.831 442 63.024 443 679.450 444 138.405 

 12. УКУПНО КАПИТАЛ (5+9+10-
11) 445 20.788 446 432.587 447 453.375 448  

29 13. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА 449 4.944 450 108.912 451  452 113.856 

• значајнија објашњења појединих позиција из финансијских извештаја садржаних у 
напоменама уз финансијске извештаје;----- 
 

3.3.2. Консолидовани финансијски извештаји издаваоца са извештајем ревизора  
• правна лица обухваћена консолидованим извештајем; 
• извештај о обављеној ревизији са мишљењем ревизора за претходне три године;--- 
• консолидовани биланс стања за претходне три године;----- 
• консолидовани биланс успеха за претходне три године;----- 
• консолидовани извештај о новчаним токовима за претходне три године;----- 
• консолидовани извештај о променама на капиталу за претходне три године;----- 
• значајнија објашњења појединих позиција из финансијских извештаја садржаних у 

напоменама уз финансијске извештаје.----- 
 

3.3.3. Значајнији показатељи пословања и успешности 
Наводе се значајнији показатељи успешности који се односе на основну делатност 
издаваоца, у складу са прописома којима се уређује начин израчунавања тих показатеља. 
Навести све показатеље који су везани за делатност емитената, односно издаваоца. 
Обавезно навести све показатеље за које прописи одређују да морају достићи одређену 
висину. Код њих, поред реалних, навести и тражену висину) 

 
Значајнији показатељи пословања су: 
 

 
готовина и гот. еквиваленти 

 
АОП 015 Ликвидност I 

Степена 
 
= 

краткорочне обавезе 

 
= 

АОП 114 

 
= 0,01 

АОП 010-АОП 011  
обртна имовина-залихе Ликвидност II 

Степена = 

краткорочне обавезе 

= 

АОП 114 

= 0,19 

обртна имовина - 
кратк.обавезе 

 
АОП 010-АОП 114 Рацио нето  

обртног фонда = 

обртна средства 

= 

АОП 010 

= -3,99 

 
сопствени капитал 

 
АОП 101 Финансијска 

стабилност = 

пословна пасива 

= 

АОП 120 

= 0 

Рентабилитет укупног 
капитала 

=  
нето добитак 

=  
АОП 228 

= 0 



АОП146 (претх.год) + АОП120 
(тек.год) 

након опорезивања Просечна пословна пасива 

2 

 
 
3.3.4.Трошкови зарада 

Наводе се трошкови зарада, за претходна три месеца; 
Трошкови зарада за предходна три месеца износе 1.266.876,86 динара. 

3.3.5. Добитак/губитак по акцији  
Наводи се: 
• нето износ добитка или губитка по акцији за претходне три пословне године, на основу 
неконсолидованих финансијских извештаја: 

 у 2002. години нето губитак по акцији износио је 75 динара; 
 у 2003. години нето губитак по акцији износио је 234 динара  
 у 2004. години нето губитак по акцији износио је 1.890 динара;  
Ако се број акција променио у претходне три године, податак се даје у односу на нове 
околности и наводи се метод за утврђивање вредности акција при замени акција; 

 
3.3.6. Исплаћене дивиденде  

Наводи се:  
• износ исплаћене дивиденде по акцији за следеће године:------ 

 
3.3.7. Ванбилансне позиције ------ 

Даје се опис битнијих ванбилансних позиција; 
 
3.4. ДРУГЕ БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ  

Друге битне чињенице о пословању, активностима и финансијском положају издаваоца; 
 

4. РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА ИЗДАВАОЦА 
4.1. ПЛАН РАЗВОЈА ИЗДАВАОЦА 
4.1.1. Планирано повећање капитала  

Наводе се планови у вези са повећањем капитала издаваоца, начин тог повећања и 
планирано време за то повећање; 

   Нема значајнијих планова, осим већ наведених у вези са претежном делатности.    
     Планирано повећање пословних активности  

Увођење нових врсте делатности, повећање обима пословања у оквиру постојећих 
делатности;------ 

4.1.3. Планирана улагања  
Планирана капитална улагања као и очекивани ефекти у непокретну имовину и у друга 
правна лица, планирани износ средстава за те инвестиције и начин финансирања тих 
инвестиција; 
Извршавање до сада планираних инвестирања кредитним задуживањем и  
улагање у новоосновано привредно друштво за развој непокретности. 

 
4.2. РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА ИЗДАВАОЦА 
4.2.1. Пословни трендови  

Очекивања издаваоца у погледу развоја пословања, тренд кретања цена услуга које нуди 
и/или роба које продаје; 
У складу са кретањем цена на тржишту изнајмљивања некретнина. 
 

4.2.2. Очекивања у погледу пословног положаја  
Процена коју даје издавалац у погледу свог положаја у оквиру гране којој припада; ----- 



 
5. ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА УПРАВЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
5.1. ЧЛАНОВИ УПРАВЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Наводи се:  
• име директора: Брацо Трбић ; 
• име и положај члана управног одбора; 

Управни одбор има 5 чланова: 
1. Брацо  Трбић,   председник 
2. Курт Седлмајер, члан 
3. Адријана Седлмајер члан 
4. Стево Крчмар,члан 
5. Гордана Марковић , члан 
 

• име и положај члана надзорног одбора: нема Надзорни одбор; 
 
5.2. ОСНИВАЧИ ИЗДАВАОЦА (Подаци се дају ако је правно лице основано пре мање од пет 

година) 
Наводи се име, односно назив и седиште оснивача;----- 

 
5.3. НАКНАДЕ И ДРУГА ДАВАЊА ИЗДАВАОЦА  
5.3.1. Накнаде исплаћене члановима управе ( нису исплаћиване ) 

• укупан износ плата и других накнада чланова управе, по годинама износе:------ 
• укупно учешће чланова управе у добитку издаваоца, по годинама износе:------ 
• укупан износ кредита или зајма одобреног члановима управе; ----- 
• укупан износ осталих давања учињених члановима управе;----- 

5.3.2. Накнаде исплаћене члановима надзорног одбора (Дају се подаци за претходне три 
године) ------ 

5.3.3. Посебна права и користи које остварују чланови управе и надзорног одбора---- 
Чланови Управе и Надзорног одбора не остварују друга новчана примања, нити права  

5.3.4. Пословне трансакције између издаваоца и чланова управе и надзорног одбора ----- 
Није било пословних трансакција између Издаваоца и чланова Управе и Надзорног одбора. 

 
5.4. УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ИЗДАВАОЦА 

Наводи се: 
• учешће појединих чланова управе и надзорног одбора у капиталу издаваоца; 
Учешће чланова Управног одбора у капиталу Предузећа: 
1. Брацо Трбић – 9,11 % 
2. Гордана Марковић – 0,036 % 
• права чланова управе и надзорног одбора на стицање или куповину акција издаваоца;---- 
• учешће осталих запослених код издаваоца у капиталу издаваоца; 

Запослени учествују са око 0,28 % у капиталу Предузећа. 
• политика издаваоца према учешћу запослених у капиталу издаваоца;----- 

 
6. ОДГОВОРНА ЛИЦА (Наводи се име одговорног лица за садржај овог проспекта) 

   Директор: Брацо Трбић 
 

Лице одговорно за садржину проспекта потписује следећу изјаву: 
Изјављујем да проспект садржи, истините, тачне, потпуне и све битне податке о издаваоцу и 
хартији од вредности који су од значаја за одлучивање улагача. 
 
 
 
 
 



 
ДАТУМ:30.05.2005.године      ПОТПИСИ 

Проспект потписује и оверава и лице  
одговорно за заступање издаваоца 

 
_______________________________ 

                                                                                                    /Брацо Трбић/ 
 
 
 


