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ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте
продуктоводима – ЈП Транснафта Панчево (у даљем тексту: Предузеће), са седиштем у
Панчеву, улица Змај Јовина 1 основано је Одлуком Владе («Сл. Гласник РС бр. 60/2005 и
83/2005»). Одлука је ступила на снагу 01. октобра 2005. године, када је Предузеће
отпочело да обавља делатност транспорта нафте нафтоводима, које је до тада обављало
Јавно предузеће за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса
„Нафтна индустрија Србије“ (ЈП НИС), које је престало да постоји. ЈП »ТРАНСНАФТА«
Панчево је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
са 01. октобром 2005. године .






транспорт нафте нафтоводима на целој територији Републике Србије,
транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике
Србије,
складиштење нафте, деривата нафте и биогорива,
трговина нафтом, дериватима нафте и биогоривима.

Агенција за енергетику је решењем бр. 311.02-239/2006 – L-I од 26. септембра 2006.
године издала Предузећу лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте
нафтоводима. Предузеће је прибавило и лиценце за обављање енергетске делатности
складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502 и
А-5504 на Терминалу у Новом Саду (решење бр. 311-02-76/2009-L-I од 21. септембра
2009. године) као и лиценцу за обављање енергетске делатности трговином нафте,
дериватима нафте и биогоривима на истим резервоарима (решење бр. 311.02-2/2011-Л-I
од 13. јануара 2011. године).
Транспорт деривата нафте продуктоводима се за сада не обавља, јер не постоји
изграђена одговарајућа инфраструктура.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Делатности предузећа су:

Предузеће је регистровано и за обављање делатности пројектовања, изградње, надзора и
одржавање нафтовода као и пружање инжењеринг и консалтинг услуга у области
цевоводног транспорта. Предузеће може да обавља и друге делатности у складу са
законом, као и да обавља спољнoтрговински промет у оквиру регистрованих делатности.
У поступку усклађивања Предузећа са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
бр. 119/2012) донета је Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт
нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 66/13 и 94/13).
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ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Сходно одредбама Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12) који је
ступио на снагу 25. децембра 2012. године, управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи Предузећа су према новим законским решењима Надзорни одбор и Директор,
уместо до момента ступања на снагу Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
119/12) постојећих органа Управног одбора, Надзорног одбора и Директора .

Надлежности Надзорног одбора су: 1) утврђивање пословне стратегије и пословних
циљева јавног предузећа и старање о њиховој реализацији; 2) усвајање извештаја о
степену реализације програма пословања; 3) доношење годишњег програма пословања
уз сагласност оснивача; 4) надзирање рада директора; 5) вршење унутрашњег надзора
над пословањем предузећа; 6) успостављање, одобравање и праћење рачуноводства,
унутрашње контроле, финансијских извештаја и политике управљања ризицима 7)
утврђивање финансијских извештаја и достављање оснивачу ради давања сагласности 8)
доношење статута у сагласност оснивача 9) одлучивање о статусним променама и
оснивању других правних субјеката 10) доношење одлуке о расподели добити, односно
начину покрића губитка из претходних година, уз сагласност оснивача 11) давање
сагласности директору за предузимање послова или радњи у складу са Законом,
статутом и одлуком оснивача 12) закључује уговор о раду на одређено време са
директором предузећа, и врши друге послове у складу са о законом, статутом и
прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.
Даном ступања на снагу Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.119/12),
Надзорни одбор у Предузећу који је био конституисан по одредбама ранијег Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“
бр.25/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07) престао је са радом и њиховим члановима
престао је мандат.
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Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа именује Влада. Надзорни одбор
има председника и четири члана и Влада их именује на период од четири године. Један
члан се именује из реда запослених у Предузећу, а један члан Надзорног одбора мора
бити независан члан Надзорног одбора.

Управни одбор ЈП Транснафта наставио је да обавља послове Надзорног одбора, до
именовања председника и чланова Надзорног одбора.
Влада је Решењем 24 Број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године именовала
председника и чланове Надзорног одбора Предузећа. Овим именовањем престао је са
радом Управни одбор Предузећа, а његовом председнику и члановима престао мандат у
складу са чланом. 66 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12).
Директора јавног Предузећа именује Влада. Директор Предузећа: 1) представља и
заступа јавно предузеће; 2) организује и руководи процесом рада, 3) води пословање
јавног предузећа; 4) одговара за законитост рада јавног предузећа; 5) предлаже годишњи
програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 6) предлаже финансијске
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извештаје; 7) извршава одлуке надзорног одбора; 8) врши друге послове одређене
законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Решењем Владе 24 Број: 119-08058/2013-2 од 30. септембра 2013. године именован је
Томислав Баста за вршиоца дужности директора ЈП Транснафта Панчево.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Оснивач Предузећа је, сходно Закону о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 119 од
17. децембра 2012. године), извршио промену у погледу организационе структуре
Предузећа, тако да у 2014.-тој години има Директора и Надзорни одбор, уместо раније
Генералног директора, Управног одбора и Надзорниог одбора.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Основне систематизоване организационе целине Предузећа чине шест пословних
функција: Функција за техничке послове, Функција за развој и инвестиције, Функција за
системску подршку, Функција за финансијско економске послове, Функција за
комерцијалне послове, Функција за правне послове.

У оквиру пословних функција се организују Сектори. Такође се могу организовати и
организационе целине нижег реда од Сектора, као што су: Службе, Одељења или друге.
У Предузећу је организован Кабинет директора као сервисна служба директора.
Посебну улогу има интерни ревизор. Служба за информисање као и служба за људске
ресурсе организоване су као самосталне организационе целине.
Динамичку организациону структуру чине ad hoc организационе целине које се оснивају
према потребама пословања повремених послова, послова за које је потребно унакрсно
повезивање послова унутар систематизованих организационих целина или из других
разлога који стварају потребу извршења послова Предузећа.
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ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Економска политика у 2013. години била је усмерена на:
• макроекономску стабилност;
• економски опоравак и убрзање раста;

Макроекономска стабилност је кључна претпоставка за раст привреде и повећање
запослености и животног стандарда. Успостављање макроекономске стабилности кроз
смањење макроекономских неравнотежа (инфлације, фискалног дефицита, дефицита
текућег рачуна) захтева чврсту координацију фискалне и монетарне политике.
Макроекономска стабилност у 2013. години заснивала се на формирању тренда смањења
инфлације, фискалног дефицита и дефицита текућег рачуна платног биланса.
Економски опоравак и убрзање привредног раста очекује се током 2013., 2014. и 2015.
године на бази фискалног прилагођавања и спровођења структурних реформи које ће
довести до повећања извоза, штедње, продуктивности и конкурентности привреде. На
већу стабилност и бржи опоравак наше привреде требало би да утиче и очекивано
побољшање стања економије еврозоне, које у великој мери утиче на привредну
активност и раст запослености у Србији.
Основни макроекономски оквир за наредене три фискалне године предвиђа убрзање
привредног раста уз смањење макроекономских неравнотежа, пре свега инфлације и
дефицита текућег рачуна. При томе, раст економске активности ограничаваће растуће
потребе у погледу финансирања платног биланса и финансирања јавног сектора.
Постизање привредног раста и повећање конкурентности привреде представља реалну
основу за повећање запослености и раст стандарда становништва. Очекује се убрзање
раста запослености и животног стандарда након изласка из економске кризе са
одмицањем транзиције и реструктурирања привреде на бази отклањања
институционалних и структурних ограничења и ефикаснијег вођења економске
политике.
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• повећање запослености и стандарда становништва;

Смернице фискалне политике. Фискална политика у целини у наредном средњорочном
периоду биће усмерена на остваривање следећих циљева:
•

нижи удели јавних расхода, фискалног дефицита и дуга у БДП;

•

одржавање стабилног пореског оптерећења привреде, уз јачање пореске
дисциплине;

•

јачање фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи, посебно
реформи јавног сектора;

Основно опредељење средњорочне фискалне политике јесте да се фискално
прилагођавање, потребно да се достигне ниво циљаног фискалног дефицита, оствари
првенствено смањењем јавне потрошње у БДП, уз адекватне промене у пореској
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политици. Кључну улогу имаће структурне реформе великог и неефикасног јавног
сектора, унапређење пензионог система, здравства, образовања и јавних предузећа.
Фискално прилагођавање највећим делом извршиће се путем мера које утичу на
смањење текуће јавне потрошње. Кретање највећих категорија јавне потрошње, плата и
пензија, биће ограничено посебним фискалним правилима чијом применом се постепено
долази до релативног смањења учешћа ових расхода у БДП. Преостало потребно
фискално прилагођавање биће спроведено смањењем дискреционих расхода, субвенција
и буџетских позајмица. Да би се фискално прилагођавање спровело у потребном обиму
предузеће се мере штедње на свим нивоима власти, како централном тако и локалном,
ефикаснији процес јавних набавки и редефинисање мера подршке привреди, како би се
ограничена средства за фискалне подстицаје усмерила ка оним програмима подршке
привреди који постижу најбоље резултате.

Смернице политике плата у сектору државе. У оквиру укупног фискалног
прилагођавања, наредних године водиће се политика чврсте контроле плата у сектору
државе, у складу са утврђеним фискалним правилима. У том погледу у 2013. години
наставило се са реформом државне управе и јавних служби на централном и локалном
нивоу којим ће се омогућити смањење расхода за плате запослених у свим органима и
службама, уз смањење броја запослених. Циљ је да се спроведе рационализација броја
запослених на свим нивоима и код свих државних органа и служби на бази анализе
потребних радних места и да се обезбеди смањење трошкова и повећање ефикасности у
раду и пружање квалитетних јавних услуга. Из тог разлога крајем 2013. године донет је
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему којим од 06. децембра 2013.
године ступа на снагу двогодишња забрана запошљавања у јавном сектору. Такође, као
једна од мера којом се жели постићи смањење расхода за плате запослених у јавном
сектору, донет је Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору који ступа на
снагу 01.01.2014. године.
Смернице монетарне политике. Народна банка Србије, у складу са Законом о
изменама и допунама Закона о НБС, самостално ће утврђивати и водити монетарну
политику, а у сарадњи са Владом утврђиваће режим девизног курса и спроводити
политику девизног курса. Усвојене измене Закона о НБС ојачаће независност централне
банке у вршењу прописаних функција и побољшати транспарентност пословања НБС.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Главни циљ фискалне политике је враћање јавног дуга опште државе на одржив ниво и
стварање фискалног простора за додатну инвестициону потрошњу, имајући у виду
потребе у области инфраструктуре и друге развојне приоритете.

У складу са Споразумом о циљању (таргетирању) инфлације, којим се формално прихвата
циљање инфлације као стратегија монетарне политике, монетарна политика у наредном
средњорочном периоду биће усмерена на постизање циљане стопе инфлације. У
остваривању циљане инфлације као основни инструмент користиће се референтна
каматна стопа која се примењује у спровођењу операција на отвореном тржишту. Висина
те стопе мењаће се зависно од економских кретања и пројекција инфлације, при чему су
остали инструменти монетарног регулисања, укључујући стопу обавезне резерве и
интервенције на девизном тржишту, помоћни инструменти.
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ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА



Сигурног, квалитетног и поузданог снабдевања енергијом и енергентима;



Уравнотеженог развоја енергетских делатности у циљу обезбеђивања потребних
количина енергије и енергената за задовољавање потреба купаца енергије и
енергената;



Подстицања конкурентности на тржишту на начелима недискриминације,
јавности и подстицања конкурентности на тржишту;



Стварања услова за безбедан и поуздан рад и функционисање енергетских
система;



Обезбеђивање развоја енергетске инфраструктуре и увођења савремених
технологија;



Обезбеђење услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању
енергетских делатности и потрошњи енергије;



Стварања транспарентних, атрактивних и стабилних услова за улагања у
изградњу, реконструкцију и модернизацију енергетских објеката и система, као и
услова за њихово повезивање са енергетским системима других држава;



Унапређења заштите животне средине;



Децентрализације у планирању и спровођењу развојних програма у енергетици.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Енергетска политика Републике Србије, као политика која ближе одређује услове
пословања енергетског сектора и самим тим и пословања ЈП Транснафта,
обухвата мере и активности ради остваривања дугорочних циљева у области
енергетике а нарочито:
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ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ
СТАТУС ИНВЕСТИЦИОНО РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА
ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ
ИНФОРМИСАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
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АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ
СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ
1) Реконструкција система грејања резервоара на Терминалу Нови Сад

2) Реконструкција МРС и прикључног гасовода за котларницу

Изградњом котларнице и реконструкцијом система грејања на Терминалу Нови Сад
повећава се и потрошња гаса, а постојећа МРС и прикључни гасовод су недовољног
капацитета. У 2013. години је изграђена нова МРС и прикључни гасовод ради повећања
капацитета.
3) Набавка цеви и цевне арматуре 26“ са испоруком

Због лошег стања нафтовода 26“, који спаја Терминал Нови Сад са НИС а.д., Рафинерија
нафте Нови Сад, извршена је набавка цеви и цевне арматуре за његову замену. Нафтовод
је у употреби од 1979. године, катодно се не штити и већ три пута је саниран због појаве
цурења.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

За потребе грејања сирове нафте у постојећим резервоарима на Терминалу Нови Сад.
Предузеће се тренутно снабдева технолошком паром из НИС а.д., Рафинерије нафте Нови
Сад. С обзиром на нестабилност испоруке и неодговарајући квалитет технолошке паре
приступило се реконструкцији система грејања резервоара (изградња котларнице,
развод паре, поврат кондензата и топловод). Нови систем грејања ће обезбедити
квалитет и сигурност у снабдевању технолошком паром. У 2013. години завршени су сви
радови и остало је да се изврши технички пријем објекта.

4) Чишћење, испитивање, санација, ласерско премеравање резервоара А-5501 за
сирову нафту са израдом таблица
Ова активност се изводи у склопу редовне контроле и главног прегледа резервоара, а
обухвата механичко-хемијско чишћење, утврђивање стања резервоара, машинску
санацију резервоара, антикорозивну заштиту, завршна испитивања и ласерско
премеравање резервоара. У 2013. години склопљени су уговори за механичко-хемијско
чишћење и испитивање, санацију и ласерско премеравање резервоара А-5501 са израдом
таблица. Реализација уговора је одложена за први квартал 2014. године, због послова
складиштења.
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5) Снимање стања нафтовода на деоници ДН-2 интелигентним крацером и
санација оштећења нафтовода и поправка изолације нафтовода на основу
резултата испитивања интелигентним магнетним крацером.

У 2013. години извршено је снимање интелигентним крацером деонице ДН-2, (МФЛ+УТ).
На основу добијеног извештаја, у 2014. години, урадиће се санација критичних места
оштећења нафтовода. Овим превентивним радовима се постиже већа сигурност
нафтовода и заштита околине.

Због лошег стања нафтовода 26“, који спаја Терминал Нови Сад са НИС а.д., Рафинерија
нафте Нови Сад, у 2013. години склопљени су Уговори за замену деонице који се налази у
кругу Терминала Нови Сад. Уговори ће се реализовати у првом кварталу 2014. године,
када ће се добити Решење за извођење радова од Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
7) Сервис хидродинамичких спојница

У склопу редовног текућег одржавања постројења и опреме на систему ЈП “Транснафта“
Панчево, склопљен је уговор за сервисирање хидродинамичких спојница на пумпним
агрегатима П-5602 и П-5603 на Терминалу у Новом Саду. Уговор ће се реализовати у
првом кварталу 2014. године, када се стекну сви неопходни услови за сервис.
8) Сервис линијског пумпног агрегата

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

6) Замена дела нафтовода 26“ у кругу Терминала Нови Сад

У склопу редовног текућег одржавања постројења и опреме на систему ЈП “Транснафта“
Панчево, склопљен уговор за сервисирање линијске пумпе П-5601 на Терминалу у Новом
Саду. Уговор ће се реализовати у првом кварталу 2014. године, када се стекну сви
неопходни услови за сервис.
9) Снимање стања корита река Дунав и Тиса у зони подводног прелаза нафтовода

У склопу редовног текућег одржавања система ЈП “Транснафта“ Панчево, извршено је и
снимање стања корита река Дунав и Тиса у зони подводног прелаза нафтовода.
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10) Изградња ограде на блок станицама Кисач, Тител, Чента и Опово
Блок станице поседују ограду од плетене жице која је постављена приликом изградње
нафтовода 1979. године. Како се у протеклом периоду жица под утицајем времена
истањила, што угрожава сигурност блок станица, у 2013. години склопљен је уговор за
израду и монтажу нове ограде.

На терминалу у Новом Саду постоји анодно лежиште које има задатак да штити цеви
нафтовода на деоници ДН-2, односно од Новог Сада према Панчеву. Постојеће анодно
лежиште је потрошено приликом експлоатације нафтовода тако да је неопходна његова
замена. Анодно лежиште се налази на простору где је предвиђена изградња нових
резервоара и из тог разлога мора бити измештено и мора бити дубинско, јер га заклањају
друге инсталације (нафтовод из правца Елемира, хидрантска мрежа). У 2013. години
одабран је добављач за измештање анодног лежишта.

12) Израда бежичне инфраструктуре за „backup“ оптичке комуникационе везе
Изградњом бежичне инфраструктуре омогућиће се функционалност Система даљинског
надзора и управљања као и Система за детекцију цурења у случају када дође до прекида
или квара оптичког комуникационог система. Пројектна документација направљена,
урађена техничка контрола пројектне документације и добијeна сагласност од
републичког МУП-а. Поднет је захтев за издавање одобрења за почетак радова
Поркрајинском секретаријату за урбанизам и градитељство.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

11) Изградња анодног лежишта за цевоводе на ТНС

13) Оверавање мерила протока на Мерној Станици Панчево

Извршено је законски обавезно оверавaње мерила протока на МС Панчево којим се
доказује исправност мерног система за вршење обрачунског мерења. Оверавање је
вршено ангажовањем компакт прувера уз присуство представника Дирекције за мере и
драгоцене метале.
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СТАТУС ИНВЕСТИЦИОНОРАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА
1) Израда Студије оправданости са Идејним пројектима за две деонице
продуктовода- Панчево-Нови Сад и Панчево-Смедерево
Завршена је Студија оправданости са Идејним пројектом. Вредност радова према Уговору
је 23.218.013 динара. У децембру 2012. године је добијено позитивно Решење ревизионе
комисије чиме су се стекли услови за плаћање преосталих 10 % уговорене вредности
радова. Извођачу је плаћено 2.729.665 динара. Планом је било предвиђено 3.000.000
динара.
Полазећи од документационе основе и налаза Студије оправданости са Идејним
пројектом, руководство ЈП Транснафта је одлучило да поново размотри и додатно
евалуира оправданост изградње укупног Система продуктовода кроз Србију кроз израду
Техноекономске студије, а у сврху доношења потребних пословних одлука. За ову намену
планирана су средства у 2013. години у износу од 5.000.000 динара. Ова активност није
реализована у 2013. години из објективних разлога (нема јасног става НИС а.д. по питању
система продуктовода, нису јасно дефинисани развојни правци Предузећа и њихов
утицај на концепцију система продуктовода и др.). У 2013. години припремљена је
комплексна тендерска докуентација за израду техно-економске анализе, која треба да
обухвати анализу регионалне потрошње горива, могућности извоза моторних горива,
квантификацију екстерних ефеката система продуктовода у циљу процене
рентабилности изградње продуктовода до Ниша, као и евалуацију нових развојних
пројеката и њихов ефекат на концепцију система продуктовода. Предузеће планира да
ову активност реализује у 2014. години.
3) Техноекономске анализе за потребе развоја складишних капацитета
За ову намену у 2013. години планирана су средства у износу од 2.950.000 динара. Уговор
за израду техноекономске анализе која обухвата израду: програма потребних
испитивања, техноекономске анализа варијантних решења, техничке документација за
извођење радова за реализацију одабраног решења према техноекономској анализи и
пројектантски надзор над радовима функционалног оспособљавања и пуштање у рад
манипулативне цевоводне везе потписан је крајем 2012. године. До сада су извршени и
плаћени радови у обиму од 1.500.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

2) Техноекономске анализе за потребе Система продуктовода кроз Србију

4) Складиште нафтних деривата Лединци
Слободни капацитети у непокретним стварима за посебне намене у својини Републике
Србије, које користи Министарство одбране – пет складишта погонског горива са
резервоарским простором, дати су на коришћење без права преноса права коришћења ЈП
Транснафта ради обезбеђивања услова за чување обавезних резерви нафтних деривата
Републике Србије, комерцијално складиштење и смештај погонског горива за потребе
Војске. ЈП Транснафта је у јулу 2011. године преузело Складиште погонског горива
Лединци ради заједничког коришћења слободних капацитета са Војском Србије.
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Реконструкција складишта Лединци, започета је у 2012. години, подразумева
оспособљавање доње манипулативне зоне (цевоводних инсталација, пумпне станице,
система ППЗ, система за управљање, мерење и регулацију, и др.), резервоара у горњој
зони (67 000 м3 укупне запремине ), као цевоводне везе између две зоне (4 цевовода по
око 7.5 км сваки). Део потребних радова је уговорен. Укупно планирана вредност за
пројекте, опрему и радове у 2012. години износила је 145.950.000 динара. У 2012. години
закључена су три Уговора за ревитализацију складишта Лединци. Укупна вредност
уговорених радова за ревизализацију складишта Лединци према наведеним Уговорима
износи 136.528.146 динара (у овај износ ушла су и средства за израду техноекономске
анализе из тачке 3). Јавна набавка за радове оспособљавања манипулативне зоне
складишта, расписана је 2011. године и склопљен је Уговор са извођачем у августу 2012.
године, на износ од 83.747.000 динара. У 2013. години завршени су радови у вредности
од 53.552.613 динара, док је преостали износ за наплату од 5.078.652 динара условљен
набавком горива за функционално испитивање и пуштање у рад манипулативне зоне
складишта. Радови у току. Тендер за оспособљавање горње резервоарске групе објеката
расписан је у 2012. години када је и закључен Уговор са извођачем на износ од
49.831.146,45 динара. Радови су завршени у 2013. години у износу од 40.216.000 динара.
У 2013. години су закључени Уговори за послове који су планирани и уговорени у 2012.
години, али нису реализовани у складу са горе наведеним Уговорима. То се односи на:
извођење радова према Елаборату о довођењу система детекције експлозивних пара у
МГО и РГО зони у функционално стање (уговорена вредност радова је 3.449.969,38
динара; завршетак послова у 2014. години) и радове на ремонту и довођењу у исправно
стање пумпних агрегата за транспорт деривата (уговорена вредност радова је 1.174.760
динара; завршетак посла у 2014. години).
Програмом пословања за 2013. годину планирана су средства у износу од 74.500.000
динара. Од ових средстава спроведена је јавна набавка и потписан Уговор за радове на
оспособљавању цевовода за манипулацију горивом између МГО-РГО складишта Лединци
на износ од 49.551.932 динара. До сада су реализовани радови у износу од 12.187.448,35
динара. Завршетак ових радова очекује се у 2014. години. Покренута је јавна набавка и
добијене су понуде за извођење радова према Пројекту мерења и регулације - уградња
радарских мерила нивоа на 4 резервоаре у РГО зони са повезивањем на SCADA систем у
МГО зони са израдом потребне техничке документације – планирана су средства у износу
од 18.000.000 динара. Јавна набавка није реализована јер су понуде прешле планирана
средства. Тендерска документација за јавну набавку је спремна и реализација се очекује у
2014. години.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Урађен је Основни инвестициони програм, на основу виђеног стања без преузимања
складишта, за пет локација које су предмет прве фазе заједничке сарадње, а који је
саставни део Закључка Владе РС и Уговора Министарства одбране-ЈП Транснафта.
Прелиминарно процењена вредност улагања у складиште Лединци износи 2.143.000 ЕУР
или 257.160.000 динара и то у периоду 2011 – 2015. година.

5) Техноекономске анализе за потребе развоја складишних капацитета
За Пројекат развоја и рационализације складишних капацитета за складиштење нафте и
деривата нафте, полазећи од Директива ЕУ 68/414/ЕЕЦ, 73/238/ЕЕЦ, 98/93/ЕЦ и
2006/67/ЕЦ, којима је установљена обавеза држања резерви нафте и нафтних деривата
земаља чланица ЕУ коју свака појединачно детаљно разрађује и примењује кроз
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национално законодавство (Закон о робним резервама Републике Србије) Предузеће је у
2013. години планирало израду Техноекономске анализе потреба Србије и могућности
складиштења у складиштима које ЈП Транснафта преузима од Министарства одбране. У
сврху доношења пословних одлука као и евентуалне измене Уговора са Министарством
одбране, циљ је био: да се анализира, за свако складиште понаособ, могућност
складиштења обавезних резерви и могућност комерцијалног складиштења; да се
анализирају предности и недостаци коришћења складишта посебне намене за ту сврху;
да се дефинишу потребне минималне цене складиштења за свако складиште посебно.

-

одреди структура и вредност улагања за свако складиште;

-

одреди обим и динамика улагања (постоји основни инвестициони програм за
улагања у складишта посебне намене која су у надлежности МО и ВС, који
представља слободну процену вредности опреме и радова, на основу виђеног
стања (без могућности било каквих претходних истраживања и радова),

-

одреди извор и динамика финансирања (првобитна пословна одлука ЈП
Транснафта је да се складишта финансирају из сопствених средстава),

-

уради пројекција пословног прихода на основу пружања услуга складиштења, уз
одређивање јединичне цене услуге,

-

уради биланс успеха,

-

уради економски ток и друштвено-економски ток пројекта,

-

направи динамичка оцена (нето садашња вредност, период
инвестиционог улагања, интерна стопа рентабилности и остало),

-

уради динамичка анализа осетљивости,

-

представи ток профитабилности и ликвидност пословања,

-

одреди преломна тачка рентабилитета,

-

интерпретирају добијени резултати и сугерише оптимално решење.

повраћаја

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

За потребе израде техно-економске анализе у сврху процена оправданости улагања у
послове складиштења обавезних и комерцијалних резерви сирове нафте и деривате
нафте, посматрано са аспекта ангажовања ЈП Транснафте за наведене делатности, на
постојећим локацијама, планирано је да се:

Резултати ове техноекономске анализе биће основ за евентуалну измену тј. надоградњу
основног инвестиционог програма за складишта посебне намене. Потребно је утврдити
тачне вредности и потребне радове, могуће изворе финансирања, као и ефекте који се
очекују у експлоатацији. Планирана активност није завршена у 2013. години, јер су у
међувремену покренути разговори у оквиру ресорног Министарства (детаљније описани
у оквиру тачке 8), па је донета пословна одлука да се реализација предвиђених средстава
пребаци у 2014. годину, када се очекује конкретизација започетих разговора, тј. када
буду јасно дефинисани сви будући развојни правци Предузећа. Тендерска документација
по основном концепту је припремљена. Остало је да се види да ли ће се евентуално
проширити границе техноекономске анализе.
6)

Складиште нафтних деривата – Јеминска стена

За израду комплетне инвестиционо техничке документације и потребна испитивања и
дијагностику стања, а у сврху сагледавања стварно потребних радова, средствима за
њихову реализацију и оперативним трошковима појединачних складишта, планирана су
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средства у 2013. години у износу од 6.000.000 динара. Спроведен је поступак јавне
набавке за ову услугу и у току су активности на одабиру потенцијалног извођача
Прелиминарно понуђена вредност ових радова је 5.290.000 динара. Реализација уговора
и завршетак радова планиран је до краја 2014. године.
7) Складиште нафтних деривата – Умац база
За израду комплетне инвестиционо техничке документације и потребна испитивања и
дијагностику стања, а у сврху сагледавања стварно потребних радова, средствима за
њихову реализацију и оперативним трошковима појединачних складишта, планирана су
средства у 2013. години у износу од 12.000.000 динара. Спроведен је поступак јавне
набавке за ову услугу и у току су активности на одабиру потенцијалног извођача
Прелиминарно понуђена вредност ових радова је 9.850.000 динара. Реализација уговора
и завршетак радова планиран је до краја 2014. годинe.

У ту сврху планирана су средства у 2013. години у износу од 2.000.000 динара, која нису
реализована. У току 2013. године:




на иницијативу међудржавног комитета за сарадњу Србија-Румунија, уз
координацију Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине,
започети су разговори на тему изградње нафтовода од Панчева (Република
Србије) до Питештија (Румунија). С обзиром да су разговори у почетној фази, а да
би се могле донети пословне одлуке на тему оправданости потенцијалне
изградње, ЈП Транснафта планира средства за 2014. годину како би се евентуално
урадила, у складу са Законом о планирању и изградњи, потребна планска и
техничка документација. Ова група послова спада у припремне и истражне радове
за реализацију инвестиције, како то дефинише Закон о планирању и изградњи;
на иницијативу Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине,
започети су разговори на тему изградње складишног терминала на
потенцијалним локацијама. Као партнер у овим разговорима и евентуалној
инвестицији препозната је немачка компанија „OIL TANKING“. Сачињен је
Меморандум о пословно техничкој сарадњи и упућен је на сагласност Влади
Републике Србије (добијена сагласност). На основу првих информација које смо
добили за потенцијално одабрану локацију неопходно је да се ураде одређена
планска документа и техничка документација, у складу са Законом о планирању и
изградњи. Ова планирана група послова за 2014. годину спада у припремне и
истражне радове за реализацију инвестиције, како то дефинише Закон о
планирању и изградњи.

Започети су преговори под окриљем Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине везано за преузимање ХИП Петрохемијских продуктовода од стране ЈП
Транснафта. Почетком 2014. године донет је и Закључак Владе РС о прихватању
Извештаја о потреби преноса продуктовода са ХИП Петрохемије а.д. Панчево – у
реструктуирању на ЈП Транснафта Панчево, ради реализације. Узимајући у обзир
наведене активности, у којима је ЈП Транснафта активан учесник, донета је пословна
одлука да се реализација предвиђених средстава пребаци у 2014. годину, када се очекује
конкретизација започетих разговора, тј. када буду јасно дефинисани будући развојни
правци Предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

8) Анализа алтернативних праваца цевоводног транспорта за снабдевање сировом
нафтом рафинерија у Републици Србији
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ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И
КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Финансијко управљање и контрола

Управљање ризицима односи се на поступак идентификовања, процене и контроле
ризика са циљем да се обезбеди разумна увереност да ће бити достигнути циљеви
Предузећа.
Предузеће редовно ажурира мапу ризика и тиме је усклађује са променама у окружењу и
самом Предузећу. Основне групе ризика које се разматрају и редовно ажурирају су:







Ризици везани за управљање
Ризици везани за стратегију и планирање
Ризици везани за пословне процесе (ризици делатности)
Ризици везани за усаглашеност са законским прописима
Ризици везани за извештавање
Ризици из области ИТ технологија.

Интерна ревизија
Интерна ревизија је надзорна функција која објективно оцењује и даје препоруке за
унапређење интерних контрола и процеса управљања ризицима. Кроз систематичан и
дисциплинован приступ, интерна ревизија доприноси постизању циљева Предузећа,
пружањем независне оцене свих активности у циљу повећања вредности, побољшања
оперативне ефикасности и унапређења процеса управљања ризицима и система
интерних контрола. Интерна ревизија обезбеђује да Предузеће послује по највишим
стандардима пружајући независне и објективне услуге и консултације о најбољим
пословним праксама.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

У сврху остварења циљева и стратегије Предузећа успостављен je систем финансијског
управљања и контроле, у оквиру којег се обезбеђује систематска анализа и управљање
пословним ризицима. Управљање пословним ризицима се остварује пре свега
унапређењем успостављеног система интерних контрола, или предузимањем других
потребних активности и мера. Успостављање оквира за управљање ризицима и
одговарајућих интерних контрола су одговорност и надлежност руководства Предузећа.

Основни циљ интерне ревизије је да процењује да ли у Предузећу ефикасно и ефективно
функционишу контроле и процеси управљања, као и да ли се адекватно управља
ризицима. Циљеви интерне ревизије такође укључују пружање саветодавних услуга и
предлога руководству за унапређење система интерне контроле и система управљања
ризицима.
Делокруг интерне ревизије обухвата преглед процедура за управљање ризицима,
интерних контрола, информационих система и процесе управљања. Делокруг интерне
ревизије такође подразумева периодично тестирање трансакција, евалуацију пословања
кроз призму најбољих пракси. Свака активност и служба Предузећа је у складу са
Програмом рада интерне ревизије обухваћена делокругом интерне ревизије.
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АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Општи циљ и основни правац деловања заштите животне средине у ЈП Транснафта
Панчево, је усмерен на предузимању мера заштите и очувања животне средине у складу
са законском регулативом Републике Србије.

Обзиром на врсту делатности која се обавља, у ЈП Транснафта Панчево, посебна пажња се
посвећује спречавању акцидената и избегавању загађења земљишта, надземних и
подземних вода и ваздуха, као и безбедности и здрављу на раду.
Запослени су наш највреднији ресурс и посебну пажњу посвећујемо њиховој обуци из
области заштите животне средине.
Примена СРПС ИСО 14001 стандарда:
Сертификат за стандард ЈУС ИСО 14001-2004, у ЈП Транснафта добијен је 2010. године, од
стране сертификационе куће „Bureau Veritas“ .
Спровoђењем екстерне провере установљено је да се вреднује учинак заштите животне
средине у односу на Политику заштите животне средине, опште и посебне циљеве
организације и да се тежи унапређењу кад год је то могуће. Ресертификација је извршена
у мају 2011. године, априлу 2012. године и новембру 2013. године.

ГОДИНУ
ЗА 2013.
О ПОСЛОВАЊУ
О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2011.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ
ИЗВЕШТАЈ

Превентивно делујући на спречавању опасности по животну средину, а у циљу
проширења делатности Предузећа и подизању укупних пословних перформанси,
усмерени смо на очување и унапређење животне средине и здравља запослених, уз
рационално газдовање енергијом, повећање енергетске ефикасности, подизање свести
код запослених и одрживи развој.

Спровођење мера заштите животне средине:
За потребе управљања животном средином су израђени следећи документи:
 План управљања отпадом у складишту погонског горива Лединци;
 План управљања отпадом на објектима нафтовода;
 Процена еколошке угрожености од загађивача ван и у кругу објеката ВТИ РС,
СкПГ у Лединцима;
 Процедура за спречавање акцидентних ситуација и отклањања последица
акцидента на пристаништу, складишта погонског горива Лединци;
 План реаговања и поступак обавештавања у случају акцидента на складишту
погонског горива у Лединцима, ЈП Транснафта;
 Елаборат за заштиту водотока Дунава приликом претакања деривата нафте на
пристану- складишта погонског горива Лединци;
 План санације акцидента у животној средини на нафтоводу код стационаже 14,5 у
К.О. Ковиљ;
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План санације удеса у животној средини на терминалу Нови Сад услед
перфорације цевовода који повезује ТНС и РННС;
Извештај о спроведеним истражним радњама тла и подземних вода на месту
акцидента, код стационаже 14.5 трасе нафтовода од Новог Сада ка Панчеву;

Поступајући по решењима од стране инспектора Секретаријата за урбанизам
градитељство и заштиту животне средине АП Војводине и Републичког инспектора,
Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије, која се
односе на последице насилног изливања сирове нафте из нафтовода, на стационажама
52.0, 66.5 и 14.5, вршен је мониторинг подземних вода из пијезометара на локацијама
загађења као и редовно извештавање.
Поступајући по захтевима Закона о заштити животне средине извршен је јавни увид,
презентација и јавна расправа о Извештају безбедности за Севесо комплекс, Терминал у
Новом Саду .
За потребе пречишћавања зауљених вода на СкПГ у Лединцима извршено је
оспособљавање сепаратора зауљених вода и система зауљене канализације.
ЈП Транснафта Панчево врши селективно одлагање старе хартије (искоришћеног папира,
застареле штампе и амбалаже од папира). На свим пословним локацијама Предузећа
(Панчево, Београд, Нови Сад, Лединци) постављене су картонске кутије у које се врши
селективно одлагање истрошене хартије, те смо током 2013. године сакупили 0,7 тона
искоришћеног папира.
Планом управљања отпадом предвиђено је селективно раздвајање и одлагање као и
редовно ажурирање генерисаних количина отпада. Третман у циљу трајног збрињавања
опасног отпада поверава се овлашћеним организацијама. Током 2013. године извршили
смо трајно збрињавање 23,89 тона опасног и 21,2 тоне неопасног отпада.
Обука запослених из области управљања животном средином се обавља периодично на
свим локацијама.
Извештавaње током године о стању у животној средини и предузетим активностима на
побољшању заштите у животној средини, ЈП Транснафта Панчево, на основу захтева
проистеклих Законском регулативом РС, и захтева по основу Надзора од стране
инспекцијских органа од стране Сектора за контролу и надзор Министарства енергетике,
развоја и заштите животне средине Републике Србије и Секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине АП Војводине.

О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
ЗА 2011.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУИЗВЕШТАЈ

Услед насилног бушења нафтовода код стационаже 14,5 трасе нафтовода од Новог Сада
ка Панчеву дошло је до изливања сирове нафте у животну околину. ЈП Транснафта је
поступајући по налозима Републичког инспектора за заштиту животне средине,
спровела истражне радње како би утврдила обим и степен контаминације земљишта и
подземних вода. На основу добијених података из „Извештаја о спроведеним истражним
радњама тла и подземних вода на месту акцидента, код стационаже 14.5 трасе нафтовода
од Новог Сада ка Панчеву, започет је поступак јавне набавке услуге за послове „санација и
ремедијација, загађења у животној средини, код стационаже 14,5 трасе нафтовода од
Новог Сада ка Панчеву“.
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
У складу са законским прописима, Политиком интегрисаног система менаџмента (ИМС),
интерним процедурама и правилницима, спровoде се све активности које имају за циљ
очување људских и материјалних ресурса наше компаније.
У оквиру ИМС, 2010. године уведен је и сертификован стандард СРПС БС ОХСАС
18001:2008 како би се на адекватан начин управљало ризицима, квалитетом заштите
здравља, безбедношћу на раду и заштитом од пожара. Ресертификација стандарда је
обављена у току 2013. године.

У циљу спровођења безбедности и здравља на раду, на основу законских прописа и
захтева стандарда OHSAS 18001:2008 израђене су и усвојене процедуре за управљање
системом заштите здравља и безбедности на раду које омогућавају да ЈП Транснафта
развија и примени политику и циљеве који узимају у обзир законске захтеве као и
информације о OHSAS ризицима. За остваривање тих циљева у 2013. години предузете су
следеће активности:








Извршени су сви законом предвиђени прегледи опреме за рад;
Израђен је предлог Правилника за БиЗР и ЗЖС за Складиште деривата нафте
Лединци;
Са свим извођачима радова који раде у ЈП Транснафта су склопљени Споразуми о
примени мера безбедности и здравља на раду;
У оквиру тих Споразума, због повећаних пословних активности на систему
нафтовода и преузетог складишта деривата нафте у Лединцима, у циљу
превенције, посебан акценат је дат на обуци извођача радова из области БиЗР и
ЗОП - изведено је преко 160 обука извођача радова за безбедан рад;
Поред oбука извођача радова, спроведене су обуке и за запослене у ЈП Транснафта.
Континуирано подизање нивоа безбедности и здравља запослених у компанији,
остварили смо између осталог спровођењем две врсте лекарских прегледа и то:
периодичних лекарских прегледа у складу са Актом о процени ризика и
добровољних систематских лекарских прегледа за све запослене који су то
желели;
Запосленима су дата на коришћење лична заштитна средства.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Безбедност и здравље на раду - БиЗР

Као резултат свих спроведених активности у примени и унапређењу мера безбедности и
здравља запослених, у току 2013. године није се десила ни једна повреда на раду у
производном процесу. Пар лакших повреда на раду које су су десиле, последица је не
пажње при кретању. Такође, нисмо имали ни једну повредну на раду извођача радова.
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Заштите од пожара
Како би се спречиле акцидентне ситуације, односно спречиле и отклониле опасности од
пожара и експлозија, највећи акценат у току 2013. године је дат на изради планских
докумената, превентивним прегледима и одржавању инсталација и опреме, као и обуци
запослених и извођача радова.








У складу са законским захтевима редовно су вршене контроле: ПП апарата,
хидрантских инсталација, громобранских инсталација, система уземљења и
еквипотенцијализације инсталација, Ех уређаја, стабилних система за дојаву
пожара и стабилних система за дојаву и гашење пожара на блок станицама.
По процедурама СРПС БС ОХСАС 18001:2008, у сарадњи са ватрогасном јединицом
РНС, на Терминалу је успешно изведена вежба гашења пожара као и провера
стабилног система за хлађење и гашење пожара на резервоарима.
За рад са отворним пламеном и искрећим алатом у зонама опасности редовно су
издаване дозволе и вршен је надзор над тим радовима.
Извршене су законом прописане обуке запослених из области заштите од пожара.
Обуке извођача радова су извршене у складу са Споразумом о примени мера
безбедности и здравља на раду који потписујемо са извођачима радова.
Поред израде предлога Плана заштите од пожара за Складиште деривата нафте
Лединци, велики део пословне активности се спроводио кроз надзор над
радовима како би се складиште у Лединцима довело у функционално стање са
становишта заштите од пожара. Такође, започете су активности на довођењу гас
детекције у пројектовано функционално стање као и на изради пројектне
документације за изградњу стабилног систем за гашење пожара у пумпној
станици за претакање деривата нафте.

Као резултат свих спроведених активности на превенцији и примени мера заштите од
пожара, у току 2013. године није се десио ни један пожар.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

У том циљу, у току 2013. године предузеле су се следеће активности:
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АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНИ
ПОСЛОВИ
Рад органа Предузећа
Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.119/2012) Управни
одбор ЈП Транснафта Панчево, наставио је да обавља послове Надзорног одбора, до
именовања Надзорног одбора у складу са овим законом.

Након доношења Решења Владе Републике Србије о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП Транснафа Панчево, 24 Број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013.
године, Надзорни одбор је током 2013. године одржао 2 (две) седнице.
Стање судских поступака
У току 2013. године, Предузеће је пред надлежним републичким судовима учествовало у
укупно 6 поступака, од којих су 3 парнична, 1 стечајни, 1 поступак пред Управним судом
Републике Србије (управни спор) и 1 прекршајни.
У свим наведеним поступцима, Предузеће јесте или је било пасивна страна у 3 поступка, а
у 3 поступка јесте или је било активна страна.
Од парничних поступака, у једном је по жалби супротне стране (у првостепеном поступку
је ЈП „Транснафта“ Панчево остварило успех) отпочео жалбени поступак који није
окончан (другостепени суд није донео одлуку по предметној жалби), у једном је ЈП
„Транснафта“ Панчево остварило успех с обзиром да је тужба тужиоца у односу на
Предузеће повучена, док је у једном поступку ЈП Транснафта Панчево са супротном
страном закључило судско поравнање.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Управни одбор Предузећа је до момента именовања Надзорног одбора одржао 11
(једанаест) седница.

У наведеном стечајном поступку, ЈП Транснафта Панчево учествује као стечајни
поверилац (с обзиром да је над дужником Предузећа отворен стечајни поступак), и овај
поступак је у току.
У поступку пред Управним судом Републике Србије (управни спор), ЈП Транснафта
Панчево тужбом тражи поништај решења другостепеног органа у управном поступку
започетог захтевом Предузећа. Надлежни суд није донео никакву одлуку, нити је
одржана усмена јавна расправа. Поступак је у току.
У једином прекршајном поступку, орган је донео решење о обустави првостепеног
поступка.
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ИНФОРМИСАЊЕ
У складу са чланом 62. Закона о јавном предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/2012) и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) рад ЈП Транснафта је јаван.

У току 2013. године ЈП Транснафта је редовно извештавало јавност о програму рада
предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу бити од
интереса за јавност.







На интернет презентацији предузећа постављени су ревидирани финансијски
годишњи извештаји, као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје,
састав и контакт Надзорног одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност;
Информатор о раду ажуриран је на месечном нивоу;
Одговорено је на свих 14 захтева за приступ информацијама од јавног значаја који
су предузећу упућени током 2013. године;
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
поднет је Извештај о примени Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2013. години;

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Активности предузете у циљу информисања јавности о пословању ЈП Транснафта:
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ОБИМ ТРАНСПОРТА
ОБИМ ТРАНСПОРТА
ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА И ТРГОВИНЕ
ЦЕНЕ
ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
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ОБИМ ТРАНСПОРТА
Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте. Тражња
сирове нафте зависи највише од тражње за дериватима нафте. Предузеће је једини
транспортер сирове нафте нафтоводом у Републици Србији, тако да се висина тражње за
дериватима прерађеним у домаћим капацитетима директно рефлектује на количине
транспортоване сирове нафте системом за транспорт нафтоводима.

Табела 1. Планиране и остварене количине за 2013. годину (у тонама)
у тонама
План 2013
Увозна нафта
Домаћа нафта

Деоница 1
1,800,000

Остварење 2013

Деоница 2
1,800,000
1,100,000

Деоница 1
1,607,661

Деоница 2
1,555,373
988,999

Индекс Остварење/ План
Деоница 1
89

Деоница 2
86
90

График 1. Планиране и остварене количине за 2013. годину у тонама
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Остварени обим транспорта увозне сирове нафте је нижи од планираног обима
транспорта.
Количине транспортоване домаће и увозне нафте по месецима у 2013. години приказане
су у табели 2. и на графику 2.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Сагласно плану прераде сирове нафте у рафинерији НИС а.д., количина увозне сирове
нафте предвиђене за транспорт у 2013. години на Деоници 1 и Деоници 2 износи
1.800.000 тона, односно 1.100.000 тона домаће нафте, само на Деоници 2. Транспортована
количина увозне нафте у 2013. години на Деоници 1 износи 1.607.661 тона, што је 89%
планиране, а на Деоници 2 1.555.373 тона што износи 86%. Транспортована количина
домаће нафте износи 988.999 тона односно 90% од планиране.
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Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

Домаћа нафта
Остварено 2013
43,363
76,635
96,333
95,150
82,329
106,473
75,720

Увозна нафта
Остварено 2013
11,271
62,473
79,548
136,418
134,654
127,456
137,317

94,472
74,289
85,934
84,342
73,960
988,999

137,701
152,609
162,668
196,873
268,672
1,607,661

График 2. Остварени транспорт нафте у 2013. години по месецима у тонама
Домаћа нафта

Увозна нафта

300,000.00
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100,000.00
50,000.00
0.00
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Табела 2. Остварени транспорт нафте у 2013. години по месецима (у тонама)

У структури укупног обима транспорта нафте у 2013. години домаћа нафта учествује са
38%, а учешће увозне нафте је 62%.
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График 3. Структура укупног обима транспорта
Увозна нафта

Домаћа нафта

38%

Табела 3. Транспорт домаће нафте по месецима од 2009. до 2013. године

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

2009
26,795
23,978
15,511
12,504
19,069
0
27,907
25,040
47,574
25,202
54,862
37,244
315,686

2010
57,081
36,045
41,229
39,421
50,316
31,689
50,366
43,469
53,896
35,212
51,122
48,810
538,656

2011
51,359
46,491
24,739
45,690
50,918
47,502
43,636
44,057
38,265
38,166
61,591
62,133
554,547

2012
66,298
52,639
25,284
51,503
80,118
53,461
61,603
57,371
47,832
69,288
79,454
68,145
713,001

у тонама
2013
43,363
76,635
96,333
95,150
82,329
106,473
75,720
94,472
74,289
85,934
84,342
73,960
988,999
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62%

Транспорт домаће нафте бележи константан раст од 2009. године. Он је готово
утростручен у 2013. години у односу на 2009. годину.
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График 4. Транспорт домаће нафте по месецима од 2009. до 2013. године у тонама
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Транспорт домаће нафте показује тенденцију пораста у току последњих пет година што
је и приказано на графику 5.

График 5. Динамика транспорта домаће нафте од 2009. до 2013. године по
месецима у тонама
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

0

20,000
0

30

Табела 4. Транспорт увозне нафте по месецима од 2009. до 2013. године

2010
145,209
136,281
112,829
185,027
143,904
167,809
173,025
226,148
204,594
94,086
142,475
151,281
1,882,668

2011
141,276
127,515
32,631
72,770
175,288
126,663
167,027
128,333
59,555
101,229
118,294
112,401
1,362,982

2012
126,857
77,956
39,086
80,920
90,508
112,649
68,315
60,475
27,670
97,662
111,394
260,015
1,153,507

у тонама
2013
11,271
62,473
79,548
136,418
134,654
127,456
137,317
137,701
152,609
162,668
196,873
268,672
1,607,661

Транспортоване количине увозне нафте по годинама су се смањивале током 2010., 2011.
и 2012. године у односу на 2009. годину, док се у 2013. години бележи раст
транспортованих количина увозне нафте што је и приказано у табели 4. и на графику 6.
График 6. Транспорт увозне нафте по месецима од 2009. до 2013. године у тонама
300,000
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200,000
150,000
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Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

2009
113,887
284,411
209,429
168,247
205,798
167,732
202,254
164,068
114,531
259,422
130,974
217,954
2,238,707

50,000
0

2009

2010

2011
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График 7. Динамика транспорта увозне нафте по месецима од 2009. до 2013. године
300,000
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200,000
150,000
100,000
50,000

Укупна количина транспортоване сирове нафте системом за транспорт нафте
нафтоводима је збир транспортоване увозне и домаће нафте. Укупна количина
транспортоване нафте у последњих пет година приказана је у табели 5. и на графику 8.
Табела 5. Укупна транспортована количина нафте по месецима од 2009. до 2013.
године
у тонама
2009
2010
2011
2012
2013
Јануар
140,682
202,290
192,635
193,155
54,635
Фебруар
308,389
172,326
174,006
130,595
139,108
Март
224,940
154,058
57,370
64,370
175,881
Април
180,751
224,448
118,460
132,423
231,568
Мај
224,867
194,220
226,206
170,626
216,982
Јун
167,732
199,498
174,165
166,110
233,929
Јул
230,161
223,391
210,663
129,918
213,036
Август
189,108
269,617
172,390
117,846
232,174
Септембар
162,105
258,490
97,820
75,502
226,897
Октобар
284,624
129,298
139,395
166,950
248,602
Новембар
185,836
193,597
179,885
190,848
281,215
Децембар
255,198
200,091
174,534
328,160
342,632
Укупно
2,554,393
2,421,324
1,917,529
1,866,503
2,596,659
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0
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График 8. Укупна транспортована количина нафте по месецима од 2009. до 2013.
године у тонама
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График 9. Динамика укупно транспортоване сирове нафте по месецима од 2009. до
2013. године у тонама
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Јул 2010
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Март 2011
Мај 2011
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0

Посматрано по деоницама количина транспортоване нафте бележи пад током година,
међутим у 2013. години дошло је до пораста транспорта у односу на претходне године
што је и приказано у табели 6 и на графику 10. На Деоници 2 виши ниво транспорта
узрокован је растом транспорта домаће нафте.
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Табела 6. Транспортована количина нафте по деоницама од 2009. године до 2013.
године

2009
2,238,705
2,511,190

Деоница 1
Деоница 2

2010
1,882,666
2,425,455

2011
1,362,981
1,917,533

2012
1,153,507
1,824,900

у тонама
2013
1,607,661
2,544,372

График 10. Транспортована количина нафте по деоницама од 2009. године до 2013.
године

3,000,000

2,000,000
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1,500,000
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1,000,000
500,000
0
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Транспортована количина нафте по деоницама приказана је у табели 6. и на графику 10.
Приметно је да је током претходне четири године (од 2009. до 2012.) бележен
константан пад транспорта и на Деоници 1 и на Деоници 2. Међутим, током 2013. дошло
је до раста обима транспорта на обе деонице.
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2,500,000
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ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА
У складу са закључком Владе Републике Србије бр. 13/2011-01 од 14.06.2011. године и
закљученим Уговором о сарадњи у вези са коришћењем складишта погонског горива са
резервоарским простором између Министарства одбране и ЈП Транснафта бр. 1336 од 08.
јула 2011. године, у току су радови предвиђени усаглашеним инвестиционим програмом
са циљем функционалног оспособљавања складишта нафтних деривата Лединци. Радови
на функционалном оспособљавању приводе се крају и почетак рада складишта у
Лединцима очекује се у августу 2014. године. У складу са тим Програмом пословања за
2013. годину нису предвиђени приходи од складиштења деривата нафте.

Табела 7. Планиране и остварене количине сирове нафте које су складиштене

Комерцијално складиште сирове нафте

Планирано

Остварено

у тонама
Индекс

0

31,963

0
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Како Предузеће располаже складишним простором за складиштење нафте на Терминалу
Нови Сад оно је током 2013. године складиштило сирову нафту и по том основу
остваривало приходе.
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ЦЕНЕ
Усвајањем Закона о енергетици 2004. године, у складу са циљевима енергетске политике,
подстакнут је развој конкуренције у сектору нафте и деривата нафте у Србији, како би се
повећала ефикасност сектора кроз дејство тржишних механизама у снабдевању нафтом и
дериватима, задржавајући при томе економску регулацију делатности транспорта нафте
нафтоводима, односно транспорта деривата нафте продуктоводима као природних
монопола.

Цене услуга за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводом које врши
ЈП Транснафта, су регулисане.
Агенција за енергетику Републике Србије утврђује методологије за регулацију цена и
доноси тарифне системе. На тарифне системе сагласност даје Влада Републике Србије.
Регулисаним ценама транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте
продуктоводима треба да се омогући:


покривање оправданих трошкова и приноса на ангажована средства и
инвестиције у обављању регулисане делатности, којима се обезбеђује
краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања, односно одрживи развој
система;



подстицање економске и енергетске ефикасности;



недискриминација, односно једнаки положај за снабдеваче, купце и друге
кориснике система;



спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које
обављају енергетски субјекти и између појединих купаца и група купаца.
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Законска регулатива и смернице које дефинишу ову област садржане су у: Закону о
енергетици, Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
Методологији за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и
коришћења система за транспорт нафте нафтоводима и др.

Цена за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводом исказује се по
тарифном ставу утврђеном Тарифним системом за приступ и коришћење система за
транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима и утврђује
се по тарифном елементу у складу са Одлуком о утврђивању методологије за одређивање
тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за транспорт
нафте нафтоводима.
Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цене приступа и
коришћења система за транспорт нафте нафтоводима је утврђен метод регулације
„трошкови плус“, којим се енергетским субјектима који обављају делатност транспорта
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нафте нафтоводима одређује максимално одобрени приход, који омогућава покриће
оправданих трошкова пословања, као и одговарајући повраћај на ангажована средства.
Тарифни став за транспорт нафте нафтоводима „енергент“ обрачунава се за сваку
засебну деоницу система за транспорт нафте нафтоводима према количини
транспортоване нафте и конкретној дужини деонице система и изражен је у динарима.
ЈП Транснафта Панчево је лиценцирани енергетски субјект за транспорт нафте
нафтоводима која енергетску делатност обавља на једносмерном нафтоводу за
транспорт сирове нафте укупне дужине 154,4 км. Нафтовод се састоји од две деонице:
ДН-1 Сотин - Нови Сад, дужине 63,4 км,
ДН-2 Нови Сад – Панчево, дужине 91,0 km

У складу са чланом 36. став 3. Закона о енергетици (био у примени) и на основу члана 66.
став 5. Закона о енергетици, ЈП Транснафта је Агенцији за енергетику Републике Србије
доставила на мишљење предлог акта о променама цена за приступ и коришћење система
за транспорт нафте августа 2011. године. Агенција за енергетику је дала позитивно
мишљење на предлог, а Влада Републике Србије је дала сагласност на предложене цене
током 2011. године. Влада Републике Србије је, у жељи да амортизује оправдани раст
цена донела одлуку да последња усвојена цена важи од јануара 2012. године.
Табела 8. Важеће цене утврђене на основу Методологије за ДН-1 и ДН-2

ПОЗИЦИЈА
Максимално одобрени приход у 000 динара
Тарифни елемент "енергент"(количина
транспортоване нафте) у тонама
Дужина нафтовода
Цена по тарифном ставу "енергент" (цена
коришћења система) дин/тона/100 km
Цена по тарифном ставу "енергент" (цена
коришћења система) дин/тона/дужина деонице

ДН-1
260,484

ДН-2
354,690

1,300,000
63.4

1,850,000
91

316.05

210.69

200.38

191.73
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ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА
Остварени приходи по основу извршених услуга транспорта у 2013. години износе
809,975,445 динара. Приходи од транспорта нафте на деоници Сотин – Нови Сад
износе 322.143.041 динара, а на деоници Нови Сад – Панчево 487.832.404 динара.
Преглед остварених прихода на основу транспорта по месецима приказан је у табели
9. и на графику 11.

Деоница 1
2,258,556
12,518,427
15,939,742
27,335,473
26,981,930
25,539,695
27,515,500
27,592,610
30,579,724
32,595,403
39,449,489
53,836,492
322,143,041

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

График 11. Остварени приходи од транспорта по деоницама

у динарима
Деоница 2
15,643,860
29,473,503
33,721,672
44,398,537
41,602,032
44,340,602
39,189,272
46,045,795
41,567,388
47,738,332
50,428,705
53,682,705
487,832,404
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Табела 9. Остварени месечни приходи од транспорта по деоницама у 2013.
години

120,000,000
100,000,000
80,000,000

60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
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Деоница 1

Деоница 2

Приходи од транспорта током 2010. и 2011. године су се смањивали као последица
драстичног смањења обима транспорта, тако да и повећање цена транспорта током
година није успело да ублажи ову негативну тенденцију. Тек су цене које важе од
01.01.2012. године довеле до раста прихода у односу на претходну годину. Тренд раста
прихода од транспорта настављен је и у 2013. години. Табела 10 и график 12 показују
кретање прихода од транспорта током последњих пет година.
Табела 10. Приходи од транспорта по годинама за ДН-1 и ДН-2

2009
226,262
266,784
493,046

Деоница 1
Деоница 2
Укупно

2010
214,568
269,759
484,327

2011
185,285
279,094
464,379

у 000 динара
2012
2013
231,140
322,143
349,888
487,832
581,028
809,975

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

График 12. Приходи од транспорта по годинама за ДН-1 и ДН-2
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ЗАРАДЕ
Зараде запослених у ЈП Транснафта Панчево у 2013. години су исплаћене у складу са
усвојеним Програмом пословања за 2013. годину.

Средства за зараде у 2013. години планирана су полазећи од планиране просечне зараде
за децембар 2012. године (143.256 динара). Укупна средства за зараде у 2013. години
формирају се тако што се маса за зараде за 123 старозапослена (211.445.856 динара)
увећава за потребна средства за новозапослене, по динамици запошљавања, у износу од
16.853.083 динара. Маса зарада формирана на овај начин (228.330.237 динара) увећана је
у априлу за 2% и у октобру за 0,5%. На основу увећања зараде по основу времена
проведеног у радном односу,по динамици остваривања права на исту, маса за зараде у
2013. години се увећава за 352.904 динара на годишњем нивоу, односно просечно
месечно увећање по наведеном основу је 29.409 динара. Применом наведених увећања на
годишњем нивоу укупна маса за зараде се увећава за 4.192.721 динар, односно износи
232.522.938 динара.
Табела 11. Кретање зарада по месецима
ЗАРАДЕ
Месец

Планирано

Остварено

Индекс

Јануар

17,903,500

17,569,072

98

Фебруар

18,374,275

17,516,290

95

Март

19,001,975

17,139,795

90

Април

19,510,080

17,946,847

92

Мај

19,510,080

18,339,055

94

Јун

19,992,120

17,730,047

89

Јул

19,992,120

18,352,971

92

Август

20,127,374

18,409,707

91

Септембар

20,127,374

18,318,839

91

Октобар

20,228,013

18,858,495

93

Новембар

20,228,013

19,068,392

94

Децембар
Укупно

20,228,013
235,222,937

19,362,633
218,612,143

96
93

Средства за зараде, утврђена Програмом пословања за 2013. годину, нису у потпуности
реализована, због каснијег пријема новозапослених радника.
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У 2013. години планирана су средства за 135 запослених у износу од 235.222.937 динара.
Маса средстава за зараде у 2013. години планирана је полазећи од масе средстава за
зараде у 2012. години. Раст зарада у 2013. години планира се у складу са чланом 27е
Закона о буџетском систему, према коме се зараде повећавају од априла за 2% и од
октобра за 0,5%.
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ЗАПОСЛЕНОСТ
На дан 31.12.2013. године у Предузећу је било 133 запосленa од којих су 2 запосленa у
статусу мировања. Табела 12. приказује стварну квалификациону структуру
запослених.
Табела 12. Запосленост према квалификационој структури
МР

4
4
100

4
4
100

ВС
ВШС
61
17
57
15
93
88

ССС
33
36
109

НС
0
0
100

ВК

КВ

8
8
100

ПК

7
7
100

2
2
100

НК
0
0
100

Укупно
136
133
98

Прегледом квалификационе структуре запослених уочава се да више од половине
запослених поседује вишу или високу школу.
У 2013. години највеће је учешће запослених који припадају старосној доби до 40 година
(40 запослених). Старосна структура приказана је у табели 13.
Табела 13. Старосна структура запослених

дo 20
0
0
100

План
Остварење
Индекс

дo 30
18
18
100

дo 40
44
40
91

дo 50
36
37
103

дo 60 преко 60 Укупно
35
3
136
34
4
133
97
133
98

Однос структуре запослених по основу година рада проведених у радном односу за
2013. годину приказан је у Табели 14.
Табела 14. Структура запослених према годинама радног стажа
дo 5
План
Остварење
Индекс

22
23
105

дo 10
25
22
88

дo 15
23
21
91

дo 20
17
23
135

дo 25
13
9
69

дo 30
18
20
111

дo 35
преко 35 Укупно
13
5
136
7
8
133
54
160
98
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ДР
План
Остварење
Индекс

У табели 15 је приказана полна структура запослених.
Табела 15. Структура запослених према полу

План
Остварење
Индекс

Женски
42
45
107

Мушки
94
88
94

Укупно
136
133
98
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РЕЗУЛТАТА
БИЛАНС УСПЕХА
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РАСХОДИ
БИЛАНС СТАЊА
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
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БИЛАНС УСПЕХА
Биланс успеха упоредо са претходном годином приказан је у табели 16.
Табела 16. Биланс успеха за 2013. упоредо са претходном годином

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од транспорта
Приходи од складиштења
Приходи од трговине
Остали пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада
и остали лични расходи
Трошкови амортизације и резервисања
Остали пословни расходи
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи
ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Нето добитак (губитак) пословaња
који се обуставља
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
Порески расход периода
Одложени порески расход периода
Одложени порески приход периода
НЕТО ДОБИТ

2013
1
820,406
809,975
8,783
0
1,648
(663,695)
(62,566)

2012
Индекс
2
1/2
584,405
140
581,028
139
939
935
0
#
2,438
68
(593,195)
112
(55,312)
113

(274,140)

(252,996)

108

(159,245)
(167,744)
156,711
50,641
(718)
10,593
(14,016)
203,211

(139,427)
(145,460)
(8,790)
48,329
(8,026)
33,609
(8,713)
56,409

114
115
#
105
9
32
161
360

(1,694)

(4,698)

100

201,517
(26,018)
(4,961)

51,711
(4,267)
(12,444)

390
610
40

170,538

35,000

487
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у 000

Планирани пословни приходи за 2013. годину износе 916.701.000 динара, а ЈП
Транснафта је на име пословних прихода, у истој години, остварило 820.406.000
динара, што представља остварење плана од 89%.
У односу на претходну годину Предузеће је остварило знатно више пословне приходе
(индекс 140). Повећање пословних прихода у односу на остварење за претходну годину
узроковано је знатно већим обимом транспорта сирове нафте у 2013. години.
У оквиру пословних прихода, поред прихода од транспорта, Предузеће је у 2013. години
остварило и приходе од делатности складиштења у износу од 8.783 хиљаде динара.
Остали пословни приходи односе се на издавање оптичког кабла у закуп.
Пословни расходи у 2013. години били су на нижем нивоу од планираних захваљујући
бројним уштедама. Остварени пословни расходи у 2013. години износили су 663.695
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хиљада динара. Уштеде су остварене код трошкова материјала (индекс 79), трошкова
зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (индекс 90), трошкова амортизације и
резервисања(индекс 97), као и код осталих пословних расхода (индекс 70).
Финансијски приходи планирани су на нивоу 36.000 хиљада динара, а остварено је
50.641 хиљада динара. Ови приходи већи су од планираних због пласмана већег обима
слободних финансијских средстава по вишим каматним стопама од очекиваних. Та
средства су Програмом пословања за 2013. годину била предвиђена за финансирање
инвестиционих улагања чија динамика реализације није пратила планирану.

Програмом пословања за 2013. годину предвиђени су остали приходи у износу 2.000
хиљаде динара, а односе се на накнаду евентуалних штета од осигуравајућих кућа.
Остали приходи су знатно виши од планираних и износе 10.593 хиљаде динара (индекс
530), а односе се на приходе од наплаћених пенала казни и штета 5.760 хиљада динара,
накнадно примљеног рабата 117 хиљада динара, префактурисане трошкове 707 хиљада
динара, накнаде штете од осигуравајућих кућа 2.224 хиљаде динара, провизија за
трговинске услуге 628 хиљада динара, остале приходе од 1.016 хиљада динара, као и
наплате отписане камате у износу 141 хиљаду динара.
Остали расходи планирани су у износу од 5.550 хиљада динара, међутим у 2013. години
ови расходи превазишли су планиране и износили су 14.016 хиљада динара. Ови расходи
односе се на издатке за верска, хуманитарна, спортска, културна и научна удружења у
износу од 4.700 хиљада динара. У оквиру осталих расхода налазе се и расходи по основу
обезвређења постројења опреме и нематеријалних улагања у износу од 2.677 хиљада
динара, обезвређење учешћа у капиталу у износу 2.799 хиљаде динара, обезвређење
потраживања од купаца и затезне камате у износу 2.736 хиљаде динара, спортске игре
335 хиљада динара , губитке по основу расходовања објекта у износу 752 хиљаде динара,
као и остале расходе у износу 53 хиљаде динара.
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Финансијски расходи планирани су у износу од 13.702 хиљада динара, а остварени
финансијски расходи у 2013. години били су знатно нижи 718 хиљада динара (индекс
5). Много нижи финансијски расходи од предвиђених Програмом пословања за 2013.
годину, последица су одустајања од кредита за финансирање инвестиције у војно
складиште Лединци.

Као резултат претходних билансних позиција Предузеће је остварило добитак из
редовног пословања у износу од 203.211 хиљада динара, што је знатно више у односу на
остварење за 2012. годину (индекс 360) као и односу на планиран за 2013. годину
(индекс 119).
Остварена нето добит у 2013. години износи 170.538 хиљада динара и виша је у односу
на претходну годину (индекс 487), као и на план за 2013. годину (индекс 133).
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Табела 17. Биланс успеха упоредо са планом за 2013. годину

Остварење
2013
1
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од транспорта
Приходи од складиштења
Приходи од трговине
Остали пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада
и остали лични расходи
Трошкови амортизације и резервисања
Остали пословни расходи
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи
ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Нето добитак (губитак) пословaња
који се обуставља
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
Порески расход периода
Одложени порески расход периода
Одложени порески приход периода
НЕТО ДОБИТ

План 2013

Индекс

2

1/2

820,406
809,975
8,783
0
1,648
(663,695)
(62,566)

916,701
916,701
0
0
0
(784,833)
(78,941)

89
88
#
#
#
85
79

(274,140)

(304,103)

90

(159,245)
(167,744)
156,711
50,641
(718)
10,593
(14,016)
203,211

(163,484)
(238,304)
131,868
36,000
(13,702)
2,000
(5,550)
150,616

97
70
119
141
5
530
253
135

(1,694)

0

#

201,517
(26,018)
(4,961)

150,616
(22,592)
0
0
128,024

134
115
#
#
133

170,538
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ПРИХОДИ
Укупни приходи у 2013. години износе 881.640 хиљада динара. Посматрано у односу на
прошлу годину они су виши (индекс 132), али су нижи у односу на план (индекс 92).
Табела 18. Укупни приходи

у 000 динара
План
Индекс
Индекс
2013
3
1/2
1/3
916,701
140
89
36,000
105
141
2,000
32
530
954,701
132
92

Остварени пословни приходи су виши у односу на прошлу годину (индекс 140). Већи
пословни приходи искључиво су последица већег обима транспорта, него што је
Предузеће имало у 2012. години. Такође, у оквиру пословних прихода налазе се и
приходи од складиштења који нису били планирани за 2013. годину, као и остали
пословни приходи који се односе на приходе од издавања оптичког кабла у закуп.
Остварни пословни приходи су нижи у односу на планиране (индекс 89). Нижи ниво
пословних прихода узрокован је мањим обимом транспорта од планираног.
Табела 19. Пословни приходи остварени у 2013. у односу на остварене у 2012.
години
у 000 динара

Приходи од транспорта
Приходи од складиштења
Остали пословни приходи
Укупно

Остварено 2013 Остварено 2012
1
2
809,975
581,028
8,783
939
1,648
2,438
820,406
584,405

Индекс
1/2
139
935
68
140
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Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи
Укупно

Остварено Остварено
2013
2012
1
2
820,406
584,405
50,641
48,329
10,593
33,609
881,640
666,343

Финансијски приходи су виши у односу на 2012. годину (индекс 105), као и у односу на
планиране финансијске приходе (индекс 141).
Остали приходи су знатно виши у односу на план (индекс 530), а нижи су у односу на
прошлу годину (индекс 32). Остварени остали приходи односе се на на приходе од
наплаћених пенала казни и штета 5.760 хиљада динара, накнадно примљеног рабата
117 хиљада динара, префактурисане трошкове 707 хиљада динара, накнаде штете од
осигуравајућих кућа 2.224 хиљаде динара, провизија за трговинске услуге 628 хиљада
динара, остале приходе од 1.016 хиљада динара, као и наплате отписане камате у
износу 141 хиљаду динара.
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РАСХОДИ
Анализом структуре укупних расхода можемо констатовати да највећи значај у укупним
расходима имају расходи везани за пословање Предузећа (97,83%).
Укупни расходи у 2013. години износе 678.429 хиљаде динара и виши су у односу на
остварене у 2012. години (индекс 111).

Остали расходи су виши у односу на претходну годину (индекс 161) а виши у односу на
план (индекс 253). Остварени остали расходи односе се на издатке за верска,
хуманитарна, спортска, културна и научна удружења у износу од 4.700 хиљада динара. У
оквиру осталих расхода налазе се и расходи по основу продаје и обезвређења имовине у
износу од 8.212 хиљада динара, спортске игре 335 хиљада динара и остали расходи.
Табела 20. Укупни расходи

у 000 динара

Остварено
2013
1
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи
Укупно

663,695
718
14,016
678,429

Остварено
2012
2
593,195
8,026
8,713
609,934

План
2013
3
784,833
13,702
5,550
804,085

Индекс

Индекс

1/2

1/3

112
9
161
111

85
5
253
76

График 13. Структура укупних расхода
0.11%
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Финансијски расходи нижи су у односу на план (индекс 5) и у односу на прошлу годину
(индекс 9). Нижи финансијски расходи последица су одустајања од кредита намењеног за
инвестирање у складиште у Лединцима.

2.07%

Пословни
расходи
Финансијски
расходи
Остали расходи

97.83%
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У структури пословних расхода највећи значај имају трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични расходи 41%, следе трошкови амортизације са учешћем од 24%, затим
нематеријални трошкови 17% а најмање учешће у оствареним расходима имају
трошкови материјала 9% и трошкови производних услуга са учешћем од 9%.
У табели 21 и на графику 14 приказани су остварени пословни расходи у 2013. години.
Табела 21. Пословни расходи

у 000 динара

Трошкови материјала
Трошкови зарад, накнада зарада и
остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Укупно

274,140

252,996

304,103

108

90

58,448
159,245
109,296
663,695

45,377
139,427
100,083
593,195

110,146
163,484
128,158
784,833

129
114
109
112

53
97
85
85

График 14. Структура остварених пословних расхода
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17%
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расходи
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Остварено Остварено
План 2013 Индекс Индекс
2013
2012
1
2
3
1/2
1/3
62,566
55,312
78,942
113
79

Трошкови производних
услуга

24%

41%

Трошкови амортизације и
резервисања
Нематеријални трошкови

9%
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Трошкови материјала
Трошкови материјала, како је већ објашњено у претходном делу чине 9% остварених
пословних расхода у 2013. години.
Посматрано у односу на план за 2013. годину трошкови материјала су нижи (индекс 79).
Трошкови осталог материјала су нижи у односу на планиране (индекс 26). Предузете
мере штедње довеле су до мањих износа на овим позицијама. У односу на прошлу годину
трошкови горива и енергије су виши (индекс 121), а у односу на планиране величине за
2013. годину ови трошкови су нижи (индекс 96). Структура трошкова материјала
упоредо са оствареним величинама за прошлу годину као и планираним величинама за
2013. годину приказана је у табели 22.
Табела 22. Трошкови материјала

Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије
Укупно

4,732
57,834
62,566

Остварено
2012
2
7,512
47,800
55,312

План 2013
3
18,429
60,513
78,942

Индекс

Индекс

1/2
63
121
113

1/3
26
96
79

У оквиру трошкова горива и енергије налазе се трошкови електричне енергије,
трошкови горива, трошкови технолошке паре, трошкови природног гаса као и остале
енергије која се односи на трошкове грејања. Трошкови технолошке паре, као и највећи
износ трошкова електричне енергије везани су директно за делатност транспорта.
График 15. Трошкови материјала
70,000
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у 000 динара
Остварено
2013
1

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Трошкови осталог материјала
Остварено 2013

Трошкови горива и енергије

Остварено 2012

План 2013
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Трошкови зарада, накнада зарада
и остали лични расходи
Трошкови зарада,накнада зарада чине 41% пословних расхода у 2013. години. Табела 23
приказује трошкове зарада упоредо са претходном годином и планом за 2013. годину.
Табела 23. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

у 000 динара

Трошкови зарада и накнада зарада
Трошкови доприноса на зараде на
терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада члановима
Управног и Надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде
Укупно

218,612

192,064 235,223

Индекс Индекс
1/2

1/3

114

93

39,486

34,115

42,105

116

94

130

1,508

1,000

9

13

7,740

11,950

8,082

65

96

13,359 17,693
252,996 304,103

61
108

46
90

8,172
274,140

Остварени трошкови зарада нижи су у односу на план за 2013. годину (индекс 90). У
односу на исти период прошле године ови трошкови су виши (индекс 108).
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто 1) виши су у односу на исти период прошле
године. Узрок овог повећања је већи број радника у 2013. години. Трошкови зарада и
накнада зарада нижи су у односу на план (индекс 93). Планом је био предвиђен пријем
нових радника што је повећало планирана средства за зараде. Како пријем нових
радника није реализован планираном динамиком средства нису искоришћена.
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Остварено Остварено План
2013
2012
2013
1
2
3

Трошкови накнада по уговору о делу су нижи у односу на планиране трошкове (индекс
13).
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора су нешто нижи у односу на
планиране (индекс 96).
Остали лични расходи и накнаде су нижи и у односу на претходну годину (индекс 61) и у
односу на план (индекс 46).
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График 16. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
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Трошкови производних услуга
Трошкови производних услуга чине 9% пословних расхода. Посматрано у односу на
прошлу годину ови трошкови су виши (индекс 129), а у односу на план они су на знатно
нижем нивоу (индекс 53).
Табела 24. Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови реклама и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Укупно

Остварено Остварено
План 2013 Индекс Индекс
2013
2012
1
2
3
1/2
1/3
4,315
5,055
6,228
85
69
94
20
9,551
10,149
48,770
93
58
69
160
135
0
0
1,000
#
#
3,840
3,547
4,900
108
78
40,649
26,568
49,179
153
83
58,448
45,377
110,146
129
53

Трошкови транспортних услуга нижи су у односу на планиране (индекс 69) и у односу на
остварене претходне године (индекс 85).
Трошкови услуга одржавања знатно су нижи у односу на прошлу годину (индекс 94), а
нижи су и у односу на план (индекс 20).
Трошкови закупнина остварени током 2013. године виши су у односу на план (индекс
135). У односу на прошлу годину ови трошкови су такође виши (индекс 160).
Трошкови рекламе и пропаганде нижи су и у односу на планиране величине, али су виши
у односу на остварене за претходну годину.
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у 000 динара

Трошкови осталих услуга виши су у односу на прошлу годину (индекс 153), али су
оставарени на нижем нивоу у односу на планиране (индекс 83). На графику 17 приказани
су ови трошкови у односу на план и у односу на остварене из претходне године, а на
графику 18 приказана је структура остварених трошкова производних услуга за 2013.
годину.
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График 17. Трошкови производних услуга
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График 18. Структура трошкова производних услуга у 2013. години
0.00%
Трошкови транспортних
услуга

7.38%
16.34%

6.57%
69.55%

Трошкови услуга
одржавања
0.16%
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Трошкови
Трошкови
транспортних
услуга
услуга
одржавања

Трошкови реклама и
пропаганде
Трошкови осталих услуга

54

Нематеријални трошкови
Нематеријални трошкови чине 17% пословних расхода. Посматрано у односу на прошлу
годину ови трошкови су незнатно виши (индекс 109). У односу на план ови трошкови су
нижи (индекс 85).
Табела 25. Нематеријални трошкови
у 000 динара

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Укупно

14,551
4,522
28,430
796
2,032
49,100
9,865
109,296

16,753
5,558
31,296
839
2,748
32,308
10,581
100,083

32,295
6,660
40,000
960
2,844
33,244
12,155
128,158

87
81
91
95
74
152
93
109

Индекс
1/3
45
68
71
83
71
148
81
85

Трошкови непроизводних услуга су значајно нижи су у односу на план (индекс 45), као и
у односу на претходну годину (индекс 87), а резултат су предузетих
мера
рационализације у циљу смањења трошкова.
Трошкови репрезентације су нижи у односу на прошлу годину (индекс 81), а знатно су
нижи и од планираних трошкова (индекс 68).
Трошкови осигурања, такође, су нижи у односу на прошлу годину (индекс 91) , а нижи су
и у односу на планиране (индекс 71).
Трошкови чланарина су нижи у односу на прошлу годину (индекс 74), а нижи су и у
односу на планиране величине (индекс 71).
Трошкови пореза су виши у односу на прошлу годину (индекс 152), као и на план (индекс
148).
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Остварено Остварено
План 2013 Индекс
2013
2012
1
2
3
1/2

Остали нематеријални трошкови су нижи у односу на прошлу годину (индекс 93), а нижи
су и у односу на планиране трошкове (индекс 81).
На графику 19 приказани су ови трошкови у односу на план и у односу на остварење из
претходне године, а на графику 20 приказана је структура остварених нематеријалних
трошкова за 2013. годину.
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График 19. Нематеријални трошкови
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

Остварено 2013

Остварено 2012

План 2013

График 20. Структура нематеријалних трошкова у 2013. години
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БИЛАНС СТАЊА
Табела 26. Биланс стања
у 000
Децембар 31. Децембар
2013.
31. 2012.
1
2

Обртна имовина
Залихе
Стална средства намењена продаји и
средства пословања које се обуставља
Потраживања
Потраживања за више плаћен порез на добитак
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти
Порез на додату вредност и авр
Укупна актива
ПАСИВА
Капитал и резерве
Основни капитал
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак
Дугорочна резервисања и обавезе
Дугорочна резервисања
Остале дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пдв-а и осталих јавних
прихода и пвр
Обавезе по основу пореза на добитак
Одложене пореске обавезе
Укупна пасива

1/2

3,574
2,941,221
4,909
2,949,704

9,701
2,923,292
7,708
2,940,701

37
101
64
100

948,230

947,226

100

120,374
0
480,946
112,267
17,532
1,680,885
4,630,589

108,726
5,230
320,997
27,415
13,718
1,423,312
4,364,013

111
0
150
410
128
118
106

3,527,482
5,088
632,666
189,826
4,355,063

3,527,482
5,088
632,666
54,288
4,219,524

100
100
100
350
103

41,257
800
42,057

34,643
4,544
39,187

119
18
107

3,781
103,655
12,258

4,073
18,419
11,185

93
563
110

36,434

19,396

188

20,152
176,279

53,073

332

57,190
4,630,589

52,229
4,364,013

109
106

1,536
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АКТИВА
Стална имовина
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и oпрема
Учешћа у капиталу

Индекс
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У 2013. години дошло је до раста вредности имовине у односу на претходну годину
(индекс 106).
У укупној имовини стална имовина учествује са 64%, а учешће обртне је 36%.
Стална имовина готово је непромењена у односу на прошлу годину (индекс 100). У
оквиру појединачних позиција сталне имовине дошло је до следећих промена:
нематеријална улагања су смањена (индекс 37), а вредности некретнина, постројења и
опреме је незнатно повећана (индекс 101). Учешћа у капиталу су знатно смањена (индекс
64).

График 21. Структура активе

36%
Стална имовина

Обртна имовина
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Вредност обртне имовине је виша у односу на претходну годину (индекс 118). У оквиру
појединачних позиција обртне имовине дошло је до следећих промена: повећана су
потраживања (индекс 111), значајно су повећани готовина и готовински еквиваленти
(индекс 410), залихе су готово непромењене (индекс 100), краткорочни финансијски
пласмани су забележили раст (индекс 150) као и порез на додату вредност и авр (индекс
128). График 21 приказује структуру активе.

64%
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У структури пасиве сопствени капитал учествује са 94%, краткорочне обавезе са 4%, а по
1% чине дугорочна резервисања и обавезе и одложене пореске обавезе. На графику 22
приказана је структура пасиве.
Сопствени капитал у односу на претходну годину бележи раст (индекс 103), а последица
је повећања нераспоређеног добитка (индекс 350).
Дугорочна резервисања и обавезе више су у односу на прошлу годину (индекс 107).
Дошло је до раста дугорочних резервисања (индекс 119) насталих због промене броја
запослених код обрачуна резервисања за јубиларне награде и отпремнине. На позицији
осталих дугорочних обавеза дошло је до значајног смањења (индекс 18), због отплате
лизинга током 2013. године.

Одложене пореске обавезе су више су односу на прошлу годину (индекс 109).
График 22. Структура пасиве
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обавезе
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Краткорочне обавезе налазе се на вишем нивоу у односу на прошлу годину (индекс 332).
У оквиру ових обавеза дошло је до смањења краткорочних финансијских обавеза (индекс
93). Међутим, дошло је до повећања осталих краткорочних обавеза (индекс 110) као и
обавеза из пословања (индекс 563) и обавеза по основу ПДВ и осталих јавних прихода и
пасивна временска разграничења (индекс 188).

Краткорочне обавезе
Одложене пореске обавезе

94%
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ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ
ТОКОВИМА
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Приливи из пословне активности
Продаја и примљени аванси
Примљене камате из пословних активности
Остали приливи из редовног пословања
Одливи готовине из пословних активности
Исплате добављачима и дати аванси
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
Плаћене камате
Порез на добитак
Плаћања по основу јавних прихода
Нето прилив готовине из пословних активности
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Приливи из активности инвестирања
Продаја нематеријалних улагања, некретнина
Постројења, опреме и биолошких средстава
Остали финансијски пласмани
Примљене камате из активности инвестирања
Одливи готовине из активности инвестирања
Куповина нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме
Остали финансијски пласмани
Нето одлив готовине из активности инвестирања
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Одливи готовине из активности финансирања
Одливи по основу финансијског лизинга
Исплаћене дивиденде
Нето одлив готовине из активности инвестирања
Нето прилив готовине
Нето одлив готовине
Готовина на почетку обрачунског периода
Позитивне курсне разлике
Негативне курсне разлике
Готовина на крају обрачунског периода

2013
1
986,068
965,106
337
20,625
(616,992)
(172,996)
(281,204)
(525)
(636)
(161,631)
369,076

2012
2
634,723
627,403
165
7,155
(542,640)
(194,694)
(250,051)
(1,846)
(96,049)
92,083

у 000
Индекс
1/2
155
154
204
288
114
89
112
#
34
168
401

52,283
0
2,528
49,755
(303,440)

68,330
0
30,240
38,090
(122,666)

77
#
#
8
131
247

(126,186)

(110,803)

114

(177,254)
(251,157)

(11,863)
(54,336)

1494
462

(32,913)
(4,073)
(28,840)
(32,913)
85,006
27,415
39
(193)
112,267

(33,119)
(9,804)
(23,315)
(33,119)
4,628
17,275
8,861
(3,349)
27,415

99
42
124
99
1,837
#
159
0
6
410
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Табела 27. Извештај о новчаним токовима
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Приливи из пословних активности су већи од одлива из пословних активности што има
за резултат нето прилив готовине из пословних активност у износу од 369.076 хиљада
динара. У односу на претходну годину нето приливи из пословних активности су
значајно виши (индекс 401).
Приливи из активности инвестирања од 52.283 хиљаде динара односе се на примљене
камате на орочена средства. Планирано повлачење средстава ради финансирања
инвестиција није реализовано.
Одливи готовине из активности инвестирања су виши у односу на прошлу годину и
износе 303.440 хиљада динара (индекс 247).
Из активности инвестирања имамо нето одлив готовине у износу 32.913 хиљада динара.
Они су мало нижи у односу на предходну годину (индекс 99).

Као резултат прилива и одлива у 2013. години имамо нето прилив готовине од 85.006
хиљада динара. У односу на предходну годину нето приливи готовине су много виши
(индекс 1.837).
Готовина на крају обрачунског периода износи 112.267 хиљада динара.
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Из активности финансирања имамо одливе по основу финансијског лизинга и исплаћене
дивиденде (држави и радницима). У односу на прошлу годину ови износи су незнатно
нижи у односу на предходну годину (индекс 99).
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ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
Нето обртни капитал представља део дугорочног капитала за финансирање обртне
имовине (у првом реду залиха и/или потраживања). Дугорочни капитал (односно
сопствени капитал и дугорочне обавезе) је довољан за покриће сталне имовине и залиха.
Вишак у односу на залихе показује повољну финансијску структуру Предузећа. Табела 28
показује НОК паралелно са претходне две године.
Табела 28. Нето обртни капитал

ПОЗИЦИЈЕ
Нето вредност власничког капитала
Стална имовина
Сопствени НОК
Дугорочне обавезе
Укупни НОК
Залихе
АВР
Вишак у односу на залихе

2013

2012

2011

4,355,062
2,949,704
1,405,358
800
1,406,158
948,230
17,531
440,397

4,219,524
2,940,700
1,278,824
4,544
1,283,368
947,226
13,718
322,424

4,198,037
2,998,925
1,199,112
3,467
1,202,579
923,645
24,943
253,991

Посматрано у односу на претходнe годинe нето обртни капитал показује побољшање.
Показатељи ликвидности имају за циљ да укажу на способност Предузећа да плаћа
доспеле новчане обавезе. Рацио текуће ликвидности као и рацио ригорозне активности
приказани су у табели 29.
Табела 29. Показатељи ликвидности

АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ
Рацио текуће ликвидности
Рацио ригорозне ликвидности

2013
9.54
4.16

2012
26.82
8.97
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НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ

2011
16.76
5.41

Општи рацио ликвидности показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар
краткорочних обавеза. Он се узима као први индикатор сигурности којим су заштићени
интереси краткорочних поверилаца. Обзиром да се као стандард узима коефицијент 2,
износ коефицијента од 9.54 у 2013-ој години показује да је редовним пословањем
Предузеће у стању да измирује своје обавезе у моменту њихове доспелости. Међутим на
адекватност овог рациа делује много фактора као што су врста и величина предузећа,
временско везивања обртних средстава у појединим фазама пословног циклуса, услови
кредитирања од стране добављача у односу на кредитне услове које ми дајемо купцима,
ефикасност наплате потраживања, односно дисциплина у плаћању доспелих обавеза.
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Ригорозни рацио ликвидности као знатно строжији тест текуће ликвидности износи 4.16
у 2013-ој години. Како је стандард за ригорозни рацио ликвидности 1 може се закључити
да је Предузеће ликвидно.
Динамички посматрано осећа се погоршање у односу на претходне године за оба
коефицијента пре свега због повећања насталих краткорочних обавеза Предузећа.
Показатељи активности имају велики значај са становишта финансијског управљања с
обзиром на њихов непосредан утицај на стање ликвидности и максимизирање
рентабилности. Коефицијент обрта купаца зависи од обима реализације, политике
кредитирања купаца и ефикасности наплате насталих потраживања. Коефицијент обрта
купаца у износу 7.16 показује да се потраживања од купаца наплаћују просечно 7.16 пута
годишње, односно да нето приходи од реализације износе 716% у односу на просечан
салдо потраживања од купаца, што опет значи да на сваких 7.16 динара 1 динар остаје
ненаплаћен у салду потраживања од купаца у току године.

РАЦИО КРАТКОРОЧНЕ АКТИВНОСТИ
Рацио обрта краткорочних потраживања
Просечан период наплате од купаца
Просечан износ дневних продаја
Период наплате потраживања

2013
7.16
50
2,279
53

2012
7.92
46
1,623
67

2011
12.90
28
1,290
30

Просечан период наплате од купаца се повећао. Просечан период наплате од 50 дан треба
посматрати и анализирати у контексту кредитних услова које Предузеће уобичајено
нуди купцима. Кредитни услови према једином купцу су 15 дана. Просечан период
наплате потраживања није исти као период наплате по завршном билансу осим када је
салдо купаца на крају године једнак просечном салду што код нас није случај. Да би се
проценило време које је потребно да се коначан салдо купаца на крају године конвертује
у готовину потребно је посебно утврдити период њихове наплате који показује просечан
износ дневних продаја у току године које су остале ненаплаћене у салду потраживања
крајем године. Тако утврђен период наплате показује да просечан износ дневних продаја
од 53 дана остаје ненаплаћен у салду потраживања на крају године. Отуда треба
очекивати да ће потраживања од купаца бити наплаћена за 53 дана.
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Табела 30. Анализа потраживања

Наиме треба напоменути да се преко повећања коефицијента обрта купаца и смањења
периода наплате потраживања може побољшати ликвидност предузећа и да политика
Предузећа треба да буде ка томе усмерена.
У рацио броју обрта обртне имовине изражава се ефикасност коришћења укупних
обртних средстава. Он показује продуктну моћ обртне имовине у току године. У табели 4
приказан је овај рацио.
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Табела 31. Анализа обртних средстава
РАЦИО КРАТКОРОЧНЕ АКТИВНОСТИ
Рацио обрта обртне имовине
Време обрта обртне имовине

2013
0.53
681

2012
0.42
858

2011
0.34
1,074

Рацио обрта фиксне имовине у 2013. години износи 0.28 што значи да је Предузеће на
сваки динар улагања у основна средства годишње остварило 0.28 динара нето прихода
од реализације. Време обрта фиксне имовине је 1292 дана.
Табела 32. Анализа дугорочне активности

Рацио обрта фиксне имовине
Време обрта фиксне имовине
Рацио обрта пословне имовине
Време обрта пословне имовине
Рацио обрта нето власничког капитала
Време обрта власничког капитала

2013
0.28
1,292
0.18
1,973
0.19
1,881

2012
0.20
1,829
0.13
2,688
0.14
2,593

2011
0.15
2,342
0.11
3,416
0.11
3,267

Рацио обрта пословне имовине показује да је сваки динар уложен у пословна средства
Предузеће остварило 0.18 динара нето прихода од реализације. Иначе разумљиво је да
коефицијент обрта пословне имовине синтетизује у себи у себи парцијалне
коефицијенте обрта појединачних облика пословних средстава и да његово
максимизирање зависи од максимизације тих парцијалних коефицијената
(потраживања, залихе, фиксна средства). При томе је јасно да померање у коефицијенту
обрта фиксних средстава врши много већи утицај на ефикасност коришћења укупних
пословних средстава него када су у питању коефицијенти обрта потраживања и залиха.
Ова разлика потиче из мање флексибилности улагања у фиксна него у обртна средства.
Наплата потраживања и конверзија залиха одвија се у релативно кратком року, док су
улагања у фиксна средства везана за релативно дужи период.
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РАЦИО ДУГОРОЧНЕ АКТИВНОСТИ

Рацио обрта нето власничког капитала показује да Предузеће на сваки динар улагања из
сопствених извора остварило нето приходе од 0.19 динара. Утврђивање овог
коефицијента врло је значајно јер он показује повећање сопственог капитала у укупним
изворима финансирања. То повећање сопственог капитала је битан предуслов за
привлачење туђих извора финансирања.
Табела 33. Анализа солвентности

АНАЛИЗА СОЛВЕНТНОСТИ
Рацио покрића сталне имовине
Рацио покрића сталне реалне имовине
Рацио покрића залиха НОК-ом
Рацио задужености

2013
1.48
1.12
1.53
0.05

2012
1.43
1.09
1.40
0.02

2011
1.40
1.07
1.27
0.03
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Анализа солвентности показује да Предузеће покрива сталну имовину сопственим
капиталом. Реална имовина је покривена са дугорочним капиталом, а залихе нето обртним
капиталом(НОК). Рацио задужености је веома низак и показује да је у сваком динару
расположивих извора Предузећа садржано 0.05 динара туђих извора односно да
задуженост Предузећа износи 5% укупних извора финансирања. На основу ових
показатеља може се закључити да је Предузеће финансијски стабилно.
Анализа рентабилности на основу рациа добија на вредности ако се посматра кроз развој
стопа рентабилности у времену. Смањење ових стопа показујe да Предузеће треба да нађе
начин да повећа рентабилност. То се може учинити или повећањем прихода или
смањењем расхода. Добијени резултати показују да од сваког динара нето прихода од
продаје, 24.56% чини бруто добитак а 20.79% нето добитак. Анализа рентабилности
Предузећа на бази биланса успеха приказана је у табели 34.
Табела 34. Анализа рентабилности

Стопа добитка пре пореза у %
Стопа нето добитка у %

2013
24.56
20.79

2012
8.85
5.99

2011
4.92
5.40

Анализе повраћаја уложеног капитала су мере односа између профита и инвестиције која
га генерише. Различите форме ових мера приказане су у табели 35.
Табела 35. Анализа повраћаја уложених средстава
АНАЛИЗА ПОВРАЋАЈА УЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА
Стопа нето приноса на укупни капитал у %
Стопа нето приноса на сопствени капитал у %

2013
3.79
3.98

2012
0.80
0.83

2011
0.57
0.59

Стопа нето приноса на укупни капитал од 3.79% значи да је Предузеће на сваких
уложених 100 динара у пословна средства остварило у 2013. години нето добитак од 3.79
динара. У односу на претходну годину ова стопа бележи знатно повећање.
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АНАЛИЗА РЕНТАБИЛНОСТИ
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ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
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