


Nadzorni odbor Progres Kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i 

finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8–10 (u daljem tekstu: 

Kompanija) na osnovu člana 43. i 61. Statuta Kompanije, odlukom donetoj na  sednici 

održanoj 22.06.2020. godine sazvao je XXXII redovnu sednicu Skupštine akcionara 

Kompanije. 

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik 

RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i odredbom člana 

47. Statuta Kompanije, Nadzorni odbor  22.06.2020. godine upućuje 

SVIM AKCIONARIMA 

P O Z I V 

ZA XXXII redovnu SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA 
KOJA ĆE SE ODRŽATI  06.08.2020.   GODINE SA POČETKOM U 

10,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ 
JOVINA 8-10 

 
SA SLEDEĆIM  
 

D N E V N I M   R E D O M 
 

1. Usvajanje dnevnog reda XXXII redovne sednice Skupštine akcionara 
Kompanije „Progres“ AD 

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 

5.580.136 glasova. 

Način donošenja odluke: 

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. 

Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova 

prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju. 

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi 

akcionara koji su glasali pisanim putem. 

2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI ponovljene redovne sednice Skupštine 
akcionara 
 
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 

5.580.136  glasova. 

Način donošenja odluke: 

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. 

Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova 

prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju. 



Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi 

akcionara koji su glasali pisanim putem. 

3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2019.  
    sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju   

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 

5.580.136  glasova. 

Način donošenja odluke: 

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. 

Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova 

prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju. 

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi 

akcionara koji su glasali pisanim putem. 

4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2019.godinu 

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 

5.580.136  glasova. 

Način donošenja odluke: 

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. 

Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova 

prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju. 

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi 

akcionara koji su glasali pisanim putem. 

5. Usvajanje predloga za imenovanju članova Nadzornog odbora    

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 

5.580.136  glasova. 

Način donošenja odluke: 

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. 

Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova 

prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju. 

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi 

akcionara koji su glasali pisanim putem. 

 

 
  



6. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja 

    Kompanije za 2020.godinu 

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 

5.580.136  glasova. 

Način donošenja odluke: 

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. 

Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova 

prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju. 

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi 

akcionara koji su glasali pisanim putem. 

 
Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za 
sednicu 

U skladu sa odredbom člana 67. Statuta Kompanije materijali za ovu sednicu 

Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem 

ovog poziva na internet stranici Kompanije www.progres.rs tako da ih akcionari mogu 

preuzeti u celosti. 

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine 

U skladu sa odredbom člana 36. i 37. Statuta Kompanije učešće u radu Skupštine 

akcionara može ostvariti svaki akcionar lično ili preko punomoćnika koji poseduje   

akcija (0,1% akcija od ukupnog broja akcija s pravom glasa). 

Akcionari sa manjim brojem akcija s pravom glasa od broja bliže određenog u 

prethodnom stavu, imaju pravo da se udruže i na taj način preko punomoćnika ispune 

propisani uslov i učestvuju u radu skupštine ili da koriste pravo glasanja u odsustvu. 

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: 

1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; 

2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i 

pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red 

skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i poslovnikom skupštine. 

 

Dan akcionara 

U skladu sa odredbom člana 49. Statuta Kompanije Dan akcionara je dan na koji se 

utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada 

na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan   27.07.2020. godine. 

Spisak akcionara Kompanije utvrđuje na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije 

akcionara Centralnog registra. 



Akcionar sa spiska akcionara Kompanije koji nakon Dana akcionara prenese na treće 

lice svoje akcije zadržava pravo učestvovanja u radu te sednice skupštine po osnovu 

akcija koje je posedovao na Dan akcionara. 

U skladu sa odredbom člana 59. Statuta Kompanije, ukoliko zbog nedostatka kvoruma 

Skupština Društva ne može da održi sednicu skupštine ponovljena XXXII redovna 

sednica Skupštine zakazuje se za 21.08.2020. godine sa početkom u 10 časova u 

sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10. 

U skladu sa odredbom člana 47. Statuta Kompanije ovaj Poziv sa Obaveštenjem 

upućuje se svim akcionarima na internet stranici Kompanije www.progres.rs, gde se 

mogu preuzeti svi materijali za sednicu Skupštine i Formular za glasanje u odsustvu. 

 

 

      Predsednik Nadzornog odbora 
                      Prof.dr Stojan Dabić 



,Nadzorni odbor Progres Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i 

finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8–10 (u daljem tekstu: 

Kompanija) na osnovu člana 43. Statuta Društva, odlukom donetom na 72. sednici 

održanoj 22.06.2020. godine sazvao je XXXII redovnu sednicu Skupštine akcionara 

Kompanije. 

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik 

RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i odredbom člana 

47.  Statuta Društva, Nadzorni odbor  22.06.2020. godine upućuje 

SVIM AKCIONARIMA 
O B A V E Š T E NJ E 

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda 

U skladu sa odredbom člana 45. Statuta Kompanije jedan ili više akcionara koji 

poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva 

predložiti dodatne tačke za raspravljanje ili dodatne tačke o kojima Skupština treba da 

donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju 

predlažu. 

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o 

podnosiocima zahteva, a mora se uputiti Kompaniji najkasnije 20 dana pre dana 

održavanja redovne sednice Skupštine. 

Prava akcionara na postavljanje pitanja 

U skladu sa odredbom člana 56. Statuta Kompanije akcionar koji ima pravo na učešće 

u radu Skupštine akcionara Kompanije ima pravo da Generalnom direktoru, izvršnim 

direktorima i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke 

dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Kompanijom samo u meri u kojoj 

su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na 

tačke dnevnog reda sednice. 

Generalni direktor, izvršni direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da 

akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. 

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako: 

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta 

šteta Društvu ili sa njime povezanom licu; 

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; 



3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Kompanije u formi 

pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. 

Generalni direktor, izvršni direktor, odnosno član Nadzornog odbora može dati jedan 

odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. 

U slučaju da Generalni direktor, izvršni direktor, odnosno član Nadzornog odbora 

uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno 

davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice. 

U skladu sa odredbom člana 22. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Kompanije 

akcionar, odnosno njegov punomoćnik, dužan je da, pre postavljanja pitanja, 

Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. 

Predsednik Skupštine daje reč akcionaru koji želi da postavi pitanje i obaveštava ga o 

činjenici da pojedinačno vreme za postavljanje pitanja može da traje maksimalno pet 

minuta. 

Akcionar može svoje pitanje dostaviti u pisanom obliku. 

Glasanje preko punomoćnika 

Prema odredbi člana 50. Statita Kompanije akcionar ima pravo da punomoćjem 

ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo 

da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). 

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar 

koji ga je ovlastio. 

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od 

punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. 

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih 

akcija, Kompanija će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na 

punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju 

isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od 

tih lica. 

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Kompaniji najkasnije 

tri radna dana pre dana održavanja sednice. 

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono 

važi i za ponovljenu sednicu. 

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, 

ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na 

koji je dato. 



Forma i sadržina punomoćja 

Prema odredbi člana 50. stav 5. Statuta Kompanije Punomoćje za glasanje daje se u 

pisanoj formi i sadrži naročito: 

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko 

lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište 

akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i 

sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj 

registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano 

pravno lice; 

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke; i 

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.  

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje overa potpisa. 

Imenovanje punomoćnika elektronskim putem 

Prema odredbi člana 50. stav 7. Statuta Kompanije Punomoćje za glasanje može se 

dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim 

potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. 

Izmena ili opoziv punomoćja 

Shodno odredbi člana 52. Statuta Kompanije akcionar može da izmeni ili opozove 

punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod 

uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. 

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Statuta 

Kompanije o davanju punomoćja. 

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine. 

Punomoćje za više akcionara 

Shodno odredbi člana 53. Statuta Kompanije jedno lice može biti punomoćnik više 

akcionara u kom slučaju može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara. 

Ko može, odnosno ne može biti punomoćnik 

Shodno odredbi člana 51. Statuta Kompanije punomoćnik akcionara može biti svako 

poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove iz Zakona o privrednim društvima. 



Prema odredbi člana 122. stav 5. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 345. Zakona 

o privrednim društvima punomoćnik ne može biti: 

1) kontrolni akcionar Kompanije ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog 

akcionara ili 

2) Generalni direktor ili član Nadzornog odbora Kompanije, ili lice koje ima to 

svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Kompanije ili u društvu 

koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili 

3) zaposleni u Kompaniji ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je 

kontrolni akcionar Kompanije ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog 

akcionara ili 

4) lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) ovog 

stava ili 

5) revizor Kompanije ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Kompanije, ili lice 

koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Kompanije 

ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara. 

Ove odredbe ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara. 

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune 

Prema odredbi člana 122. stav 5. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 348. Zakona 

o privrednim društvima banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u 

jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih 

klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod 

uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, 

odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo 

glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.  

Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti 

prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje 

prava glasa. 

Ako klijent ne izda određena uputstva za glasanje, punomoćje za glasanje može dati 

pravo banci da glasa samo: 

1) u skladu sa predlogom koji je sama banka dala klijentu u pogledu vršenja 

prava glasa ili  

2) u skladu sa predlozima Nadzornog odbora.  

Glasanje u odsustvu 

Prema odredbi člana 54. Statuta Kompanije akcionari mogu da glasaju pisanim putem 

bez prisustva sednici i bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje. 



Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom 

odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. 

Formular za glasanje u odsustvu nalazi se u prilogu ovog obaveštenja. 

     Predsednik Nadzornog odbora 

         Prof. dr Stojan Dabić 



FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA 

ZA XXXII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE 
PROGRES AD BEOGRAD  

KOJA ĆE SE ODRŽATI 06.08.2020. GODINE SA POČETKOM U 10,00 
ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10 

U skladu sa članom 54. Statuta Kompanije Progres a.d. Beograd  

Ako je akcionar fizičko lice: 

Ime i prezime akcionara _________________________________________________ 
Adresa prebivališta ____________________________________________________ 
Jedinstven matični broj/broj pasoša za strano fizičko lice _____________________ 

Ako je akcionar pravno lice: 

Poslovno ime ________________________________________________________ 
Sedište _________________________________ 
Matični broj/broj registracuje za strano pravno lice ______________ 
Ovlašćeni zastupnik pravnog lica __________________________________________ 

Kao akcionar raspolažem sa ukupno __________ običnih akcija, sa oznakom CFI 
kod: ESVUFR i ISIN broj RSPROGE21643 izdavaoca Kompanije Progres a.d. 
Beograd –  odnosno sa isto toliko glasova. 

Na XXXII redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije glasam pisanim putem 
bez prisustva sednici na formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama 
dnevnog reda: 

1. Usvajanje dnevnog reda XXXII redovne sednice Skupštine akcionara 
Kompanije „Progres“ AD 

 
DA NE UZDRŽAN 

 
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI ponovljene redovne Skupštine akcionara 

 
DA NE UZDRŽAN 

 
3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 
2019.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja 
Komisije za reviziju 
 

              

DA NE UZDRŽAN 

 



4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 
2019.godinu. 

 
DA NE UZDRŽAN 

 
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora 
 

DA NE UZDRŽAN 
 
6. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja 
Kompanije za 2020.godinu 

 
DA NE UZDRŽAN 

 

 

Napomena:  

Glasanje o tačkama Dnevnog reda vrši se zaokruživanjem samo jednog od odgovora 
“ZA”, “PROTIV” ILI “UZDRŽAN”. 

Original popunjenog i potpisanog glasačkog listića u zatvorenoj koverti sa naznakom 
„Izjašnjenje za XXXII redovnu Skupštinu-ne otvarati“ dostaviti u sedište Kompanije 
na adresu: Kompanija Progres a.d. Beograd – Beograd, Zmaj Jovina 8-10. 

Samo glasački listić koji prispe u Kompaniju do početka zakazane sednice Skupštine 
biće uzeti u obzir kod utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja. 

Potpis akcionara _________________________________ 
Datum _________________________________________ 
Mesto __________________________________________ 
 



P U N O M O Ć J E 
 

za glasanje na XXXII redovnoj Skupštini akcionara „Progres“ Kompanije za spoljnotrgovinski i 

unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8-10, sazvanoj za 

06.08.2020.godine u 10 časova, kao i za sve naredne sednice. 

 

Ja,  

 

__________________(puno ime, ime oca, prezime)/(naziv firme), iz ____________(mesto) 

i adresa), JMBG _________________, posedujem _________(broj i procenat akcija) na dan 

06.08.2020. godine, radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini akcionara Kompanije „Progres“ 

AD 

 

O V L A Š Ć U J E M 
 

_________________________________________________________________________  

 

   (ime i prezime, adresa i JMBG punomoćnika) 

 

da u moje ime i za moj račun vrši pravo glasa na Skupštini akcionara, sadržano u svim  

običnim akcijama sa pravom glasa ISIN broj RSPROGE21643, CFI kod ESVUFR, 

upisanih u Jedinstvenu evidenciju akcionara koju vodi Centralni registar, na dan 

06.08.2020.godine, po sledećim tačkama dnevnog reda: 

 

      D N E V N I     R E D 

 

1. Usvajanje dnevnog reda XXXII redovne sednice Skupštine akcionara 

Kompanije „Progres“ AD 

2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI ponovljene redovne Skupštine akcionara 

3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2019.godinu  

    sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju 

4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2019.godinu. 

5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora. 

6. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije  

     za 2020.godinu 
 

 

Mesto___________ datum___________ 

 

     Potpis akcionara/potpis ovlašćenog lica i pečat 

      (Ime i prezime)_____________ (potpis) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

T A Č K A  1. 
 
 

Usvajanje dnevnog reda XXXII redovne 
sednice Skupštine akcionara Kompanije 

„Progres“ AD 
 



PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA 
 
 

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres AD Beograd, Skupština 
akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj XXXII redovnoj sednici 
održanoj dana 06.08.2020.godine, donela je sledeću: 

 
 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

Usvaja se Dnevni red za XXXII redovnu sednicu Skupštine akcionara 

Kompanije „Progres“ AD Beograd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Predsednik Skupštine akcionara 
              Kompanije „Progres“ AD Beograd 
 
       Zoran Vasiljević 
 



Na osnovu člana 43. i 61. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd,  Zmaj Jovina 

8-10, Nadzorni odbor Kompanije na svojoj 72. sednici održanoj dana  

22.06.2020.godine, doneo je Odluku o sazivanju XXXII redovne sednice 

Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD, koja će se održati  06.08.2020. 

godine sa početkom u 10 časova, u sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10, 

Beograd, sa sledećim: 

 

 

          D n e v n i m   r e d o m 

 

 

1. Usvajanje dnevnog reda XXXII redovne sednice Skupštine akcionara 

Kompanije „Progres“ AD 

 

2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI ponovljene redovne Skupštine akcionara 

 

3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2019.godinu  

    sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju 

 

4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2019.godinu. 

 

5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora. 

 

6. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije  

     za 2020.godinu 

 

 

 

 

 

             Predsednik Nadzornog odbora 

         Kompanije „Progres“ AD Beograd 

                     

 

                  Prof.dr Stojan Dabić s.r. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

T A Č K A  2. 
 
 

Usvajanje Zapisnika sa XXXI ponovljene 
redovne Skupštine akcionara 

 



 

 

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA 
 
 
 

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres AD Beograd, Skupština 
akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj XXXII redovnoj 
sednici održanoj dana  06.08.2020.godine, donela je sledeću: 

 

 

 

O D L U K U 
 

 

 

 

Usvaja se Zapisnik sa XXXI ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara 

Kompanije „Progres“ AD Beograd, održane dana 27.06.2019.godine u 

prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-10, koji čini sastavni deo ove Odluke. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Predsednik Skupštine akcionara 
              Kompanije „Progres“ AD Beograd 
 
       Zoran Vasiljević 
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               Z A P I S N I K 

 

Sa XXXI ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. 

Beograd,  zakazane za 27.06.2019.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa 

upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd. 

 

Predstavnici akcionara: Vasiljević Zoran, Marković Ratko, Kovač Oskar, Terzić 

Slavenko, Vučetić Vladimir, Radić Rajko, Labus Zoran, Radovanović Jovan, Jelić Goran, 

Vitasović Dragan, Pjevović Milija, Beopublikum ad Beograd, BDD M&V Investments ad 

Beograd-ZBI, BDD M&V Investments ad Beograd 

 

Uprava Kompanije: Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora, Živko Radanović, 

Generalni direktor, Vojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora. 

 

Zoran Vasiljević, predsednik Skupštine akcionara pozdravio je prisutne i otvorio  XXXI 

ponovljenu redovnu sednicu sa konstatacijom da XXXI redovna sednica nije mogla da se održi 

jer nije bilo kvoruma i da se iz tih razloga održava današnja ponovljena redovna sednica. 

 

Po Poslovniku i Statutu imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu: Terzić Dragan, predsednik, 

Ilić Veljko, član i Vujić Jasmina, član. Za zapisničara je imenovano Ljepoja Katicu a za 

overivače zapisnika Radić Rajka, Radovanović Jovana i Vitasović Dragana. 

 

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje  

14 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojem od 1.233.250 glasova što 

predstavlja 33,88% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to: 

 

Prisutni predstavnici akcionara: 

 

 RBR Predstavnik akcionara Broj glasova 

 1. Labus Zoran 88.261 

 2 Radić Rajko 250.018 

 3. Radovanović Jovan 66.693 

 4. Vasiljević Zoran 94.665 

 5. Vučetić Vladimir 158.411 

 

      Broj glasova                658.048 

      Broj učesnika          5 

 

Prisutni akcionari: 

RBR Predstavnik akcionara Broj glasova 

1. Jelić Goran 8.086 

2. Vitasović Dragan 27.196 

 

      Broj glasova      35.282 

      Broj učesnika         2 

 

Akcionari glasali u odsustvu: 

RBR Predstavnik akcionara Broj glasova 

1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 13.723 

2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 11.849 
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3. BEOPUBLIKUM AD BEOGRAD 17.105 

4. Kovač Oskar 286.979 

5. Marković Ratko 141.299 

6. Pjevović Milija 10.040 

7. Terzić Slavenko 58.925 

      Broj glasova    539.920 

      Broj učesnika                  7 

 

 

Prema gore navedenim podacima i Statutu akcionarskog društva Skupština akcionara 

ima potrebnog kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju. 

 

Tačka 1. 

- Usvajanje Dnevnog reda XXXI ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara 

S obzirom da nije bilo predloga izmene i dopune dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja 

na glasanje dnevni red. 

Rezultati glasanja: 

 

 Broj glasova Prisutni glasovi Glasova AD 

Ukupno glasova „ZA“ 1.144.989 92,84% 31,45% 

Ukupno glasova „PROTIV“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno glasova „UZDRŽAN“ 88.261 7,16% 2,42% 

Ukupno glasova „NIJE GLASAO“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno: 1.233.250 100,00% 33,88% 

 

Usvojen je dnevni red i doneta sledeća: 

 

            O D L U K A 

Usvaja se Dnevni red za XXXI ponovljenju redovnu sednicu Skupštine akcionara Kompanije 

„Progres“ AD Beograd 

 

    D N E V N I     R E D 

2. Usvajanje Zapisnika sa XXX ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara 

3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2018.godinu  

    sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju 

4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2018.godinu. 

5. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije  

     za 2019.godinu 

 

Tačka 2. 
- Usvajanje Zapisnika sa XXX ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara 

S obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda pristupilo se glasanju putem 

glasačkih listića. 

Rezultati glasanja: 

 

 Broj glasova Prisutni glasovi Glasova AD 

Ukupno glasova „ZA“ 1.136.903 92,19% 31,23% 

Ukupno glasova „PROTIV“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno glasova „UZDRŽAN“ 96.347 7,81% 2,65% 
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Ukupno glasova „NIJE GLASAO“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno: 1.233.250 100,00% 33,88% 

 

Usvojena je sledeća: 

    O D L U K A 

Usvaja se Zapisnik sa XXX ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije 

„Progres“ AD Beograd, održane dana 16.10.2018 u prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-

10, koji čine sastavni deo ove Odluke. 

 

Tačka 3. 
- Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2018.godinu 

  sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju 

Generalni direktor Živko Radanović dao je detaljno obrazloženje po ovoj tački. 

S obzirom da nije bilo diskusije po ovoj tački pristupilo se glasanju. 

Rezultati glasanja: 

 Broj glasova Prisutni glasovi Glasova AD 

Ukupno glasova „ZA“ 1.119.417 90,77% 30,75% 

Ukupno glasova „PROTIV“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno glasova „UZDRŽAN“ 113.833 9,23% 3,13% 

Ukupno glasova „NIJE GLASAO“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno: 1.233.250 100,00% 33,88% 

 

Usvojene su sledeće odluke: 

 

    O D L U K A 

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2018. godinu 

kako sledi: 

                                                                                                                        u 000 din 

1. Prihodi 

    -   poslovni prihodi                                                                                         23.178 

    -  finansijski prihodi                                                                                      36.483  

    -  ostali prihodi                                                                                            197.940  

              Ukupni prihodi                                                                                257.601   

2.  Rashodi                                                             

    -  poslovni rashodi                                                                                     (144.281) 

    -  finansijski rashodi                                                                                  (204.641) 

    -  ostali rashodi                                                                                              (3.324)  

             Ukupni rashodi                                                                               (352.246) 

3.  Dobitak/gubitak pre oporezivanja 

   -  poslovni gubitak                                                                                      (121.103) 

   -  finansijski gubitak                                                                                   (168.158)  

   -  ostali dobitak                                                                                             194.616  

             Dobitak (Gubitak) pre oporezivanja                                              (94.645) 

4.  Dobitak (Gubitak) 

      porez na dobitak                                                                                         
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   -  poreski rashodi perioda                                                                               (6.557)        

              Neto dobitak (Gubitak)                                                                 (101.202) 

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine 

njen sastavni deo. 

 

    O D L U K A 

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD 

Beograd, za 2018.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja nezavisnog revizora urađenom od strane 

Komisije za reviziju u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke. 

 

    O D L U K A 

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 

2018. godinu kako sledi: 

                                                                                                                       u 000 din 

1. Prihodi 

    -   poslovni prihodi                                                                                        76.331 

    -  finansijski prihodi                                                                                     46.325 

    -  ostali prihodi                                                                                            200.825     

              Ukupni prihodi                                                                                323.481   

2.  Rashodi                                                             

    -  poslovni rashodi                                                                                     (199.227) 

    -  finansijski rashodi                                                                                  (214.485) 

    -  ostali rashodi                                                                                              (5.371)  

             Ukupni rashodi                                                                               (419.083) 

3.  Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 

   -  poslovni gubitak                                                                                     (122.896) 

   -  finansijski gubitak                                                                                  (168.160)   

   -  ostali dobitak                                                                                            195.454  

             Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja                                             (95.602) 

4.  Dobitak/(Gubitak) 

      porez na dobitak                                                                                         

   -  poreski rashodi perioda                                                                              (6.631)        

              Neto dobitak/(Gubitak)                                                                (102.233) 
 

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine 

njen sastavni deo. 
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    O D L U K A 

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije 

„Progres“ AD Beograd, za 2018.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja nezavisnog revizora 

urađenom od strane Komisije za reviziju u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke. 

Tačka 4. 

- Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu 

Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora dao je detaljno obrazloženje o svim 

aktivostima koje je Nadzorni odbor preduzimao u prethodnom periodu i informisao prisutne 

akcionare o trenutnoj situaciji u Kompaniji i aktivnostima koje se sprovode. 

Nakon diskusije Predsednik Skupštine stavlja na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora 

za 2018.godinu 

Rezultati glasanja: 

 Broj glasova Prisutni glasovi Glasova AD 

Ukupno glasova „ZA“ 1.119.417 90,77% 30,75% 

Ukupno glasova „PROTIV“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno glasova „UZDRŽAN“ 113.833 9,23% 3,13% 

Ukupno glasova „NIJE GLASAO“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno: 1.233.250 100,00% 33,88% 

Usvojena je sledeća: 

    O D L U K A 

 
Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije „Progres“ AD Beograd, izmedju dve 

redovne skupštinske sednice. 

 

Tačka 5. 

- Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije  

  za 2019.godinu 

Predsednik Skupštine je stavio na diskusiju ovu tačku dnevnog reda sa konstatacijom 

Generalnog direktora da je materijal u prilogu sa ponudama i predlogom Komisije za reviziju i 

Nadzornog odbora da se za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu izabere Preduzeće za 

reviziju Kreston MDM iz Beograda. 

S obzirom da nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja istu 

na glasanje. 

Rezultati glasanja: 

 Broj glasova Prisutni glasovi Glasova AD 

Ukupno glasova „ZA“ 1.144.989 92,84% 31,45% 

Ukupno glasova „PROTIV“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno glasova „UZDRŽAN“ 88.261 7,16% 2,42% 

Ukupno glasova „NIJE GLASAO“ 0 0,00% 0,00% 

Ukupno: 1.233.250 100,00% 33,88% 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

T A Č K A  3. 
 
 

Usvajanje finansijskih i konsolidovanih 
izveštaja Kompanije za 2019.godinu 

sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom 
mišljenja Komisije za reviziju 

 



PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA 
 

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, Skupština 

akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj XXXII redovnoj sednici 
održanoj dana 06.08.2020.godine, donela je sledeću: 

O  D  L  U  K  U 
 

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2019. godinu kako 
sledi: 

                                                                                                                        u 000 din 

1. Prihodi 
    -   poslovni prihodi                                                                                        37.316 

    -  finansijski prihodi                                                                                     11.149  

    -  ostali prihodi                                                                                           349.157  

              Ukupni prihodi                                                                               397.622 
2.  Rashodi                                                             
    -  poslovni rashodi                                                                                    (165.168) 

    -  finansijski rashodi                                                                                   (68.432) 

    -  ostali rashodi                                                                                           (56.676)  
             Ukupni rashodi                                                                              (290.276) 
3.  Dobitak/(gubitak) pre oporezivanja 
   -  poslovni gubitak                                                                                     (127.852) 

   -  finansijski gubitak                                                                                    (57.283)  

   -  ostali dobitak                                                                                             292.481  

             Dobitak/(Gubitak) pre) oporezivanja                                            107.346   
4.  Dobitak/(Gubitak) 
      porez na dobitak                                                                                         

   -  odloženi poreski rashodi perioda                                                                (8.965)        

              Neto dobitak/(Gubitak)                                                                     98.381 
 

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen 

sastavni deo. 

 

O D L U K U 
 

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja Kompanije 

„Progres“ AD Beograd, za 2019.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja nezavisnog 

revizora uradjenom od strane Komisije za reviziju u tekstu koji je sastavni deo ove 

Odluke. 

 

 



      O  D  L  U  K  U 

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2019. 
godinu kako sledi: 

                                                                                                                        u 000 din 

1. Prihodi 
    -   poslovni prihodi                                                                                        84.799  

    -  finansijski prihodi                                                                                      15.759 

    -  ostali prihodi                                                                                            351.655 

              Ukupni prihodi                                                                                452.213 
2.  Rashodi                                                             
    -  poslovni rashodi                                                                                     (214.351) 

    -  finansijski rashodi                                                                                    (71.705) 

    -  ostali rashodi                                                                                            (58.191)  
             Ukupni rashodi                                                                               (344.247) 
3.  Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 
   -  poslovni gubitak                                                                                     (129.552) 

   -  finansijski gubitak                                                                                    (55.946)  

   -  ostali gubitak                                                                                            293.464 

             Dobitak/(gubitak)pre oporezivanja                                               107.966 
4.  Dobitak/(Gubitak) 
   -  porez na dobitak                                                                                          (174) 

   -  odloženi poreski rashodi perioda                                                             (8.965)  

   -  odloženi poreski prihodi perioda                                                                    10 

              Neto dobitak/(gubitak)                                                                   98.837   

 

 

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen 

sastavni deo. 

 

 

O D L U K U 
 

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Konsolidovanog Finansijskog izveštaja 

Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2019.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja 

nezavisnog revizora uradjenom od strane Komisije za reviziju u tekstu koji je 

sastavni deo ove Odluke. 
    

     
      Predsednik Skupštine akcionara 
     Kompanije “Progres” AD Beograd 
 
      Zoran Vasiljević 











 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kompanija Progres a.d. Beograd 

Finansijski izveštaji za 2019. godinu 

i 

Izveštaj nezavisnog revizora 
 

 

 

  



Kompanija Progres a.d. Beograd 
 

 

 

 

Sadržaj 

  

  

Izveštaj nezavisnog revizora  

Finansijski izveštaji:  

Bilans stanja  

Bilans uspeha 
 

Izveštaj o ostalom rezultatu  

Izveštaj o promenama na kapitalu  

Izveštaj o tokovima gotovine  

Napomene uz finansijske izveštaje  

 

 

  



Kompanija Progres a.d. Beograd 
 

 

Izveštaj nezavisnog revizora 

 

ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA DRUŠTVA 

Kompanija "Progres" a.d. Beograd 

 

Mišljenje 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja Kompanija "Progres" ad, Beograd 

(dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, bilans 

uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima 

gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju 

pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 

pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Kompanije “Progres” ad, Beograd na dan 31. decembra 

2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i 

računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

Osnova za mišljenje 

 
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu 

sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku „Odgovornost revizora za reviziju finansijskih 

izveštaja“. Mi smi nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni 

za našu reviziju finansijskih izveštaja u Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u 

skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući 

da obezbede osnovu za naše mišljenje. 

 

Ključna revizorska pitanja 

 
Ključna revizorska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće 

važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u 

kontekstu naše revizije finansijskih izbeštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i 

mi ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima. 

 

Opis ključnog revizorskog pitanja (MSR 701) 
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Ključno revizorsko pitanje prezentovano je u delu Materijlano značajna neizvestost povezana sa 

stalnošću poslovanja, i odnosi se na usvajanje i ispunjenje UPPR-a. 

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih 

internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo 

namerne ili slučajne.  

 

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti 

Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, 

pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao 

računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi 

poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. 

 

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja 

Društva. 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijsksih izveštaja 

Naš cilj je sticanje uverenja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne 

sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i 

izdavanje revizorskog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri 

označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu 

sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi 

postoje.  Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se 

materijalno značajanim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na 

ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 

 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno 

prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako mi: 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza, nastalih 

usled prevare ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni 

za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za 

mišljenje revizora. Rizik da neće biti materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat 

prevare je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, jer prevara može da 

uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje 

interne kontrole. 
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• Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi 

osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni datim okolnostima, ali ne u cilju 

izražavanje mišljenja o efikasnosti internih kontrola. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne 

računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.  

• Donosimo zaključak o prikladnosti načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza da li postoji materijalna 

neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u 

pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nečelom stalnosti. 

Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost dužni smo da u svom izveštaju 

skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili ako takva 

obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se 

zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim 

budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da postoji u 

skladu sa nečelom stalnosti. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja i da li su u svim finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i 

događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.  

• Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme 

revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole 

koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

Skretanje pažnje 

Kao što je navedeno u Napomeni br. 7, Društvo je u okviru Nekretnina iskazalo vrednost 

nepokretnosti u Hrvatskoj u iznosu od 113.095 hiljada dinara i vrednost nepokretnosti u Bosni i 

Hercegovini u iznosu od 21.113 hiljade dinara, koje nisu u posedu Kompanije i predmet su 

spora pred pravosudnim institucijama tih država. 

Kao što je prikazano u Napomeni uz finansijske izveštaje br. 8 Dugoročni finansijski plasmani 

društvo ima učešće u kapitalu RMHK „Trepča“ Zvečan u iznosu od 131.086 hiljada dinara.  

 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenim pitanjima.  

Materijlano značajna neizvestost povezana sa stalnošću poslovanja  

Skrećemo pažnju na Napomenu broj 32 u finansijskim izveštajima, koja ukazuje da je Društvo u 

procesu UPPR-a.  
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Rešenjem Privrednog apelacionog suda 7 Pvž 19/19 potvrđeno je usvajanje unapred 

pripremljenog plana reorganizacije stečajnog dužnika Kompanije »Progres« ad Beograd koje je 

postalo pravosnažno dana 18.4.2019. godine. Sva prava poverilaca i drugih lica i obaveze 

stečajnog dužnika određene su unapred pripremljenim planom reorganizacije, kojim je 

predviđeno, za klasu poverilaca 3 i klasu poverilaca 4, otpust svih kamata i troškova i 50% 

glavnice duga  koje su iskazane u finansijskim izveštajima društva za 2018. godinu. Rok 

izvršenja do jedne godine od dana početka primene a način namirenja je prodaja viška imovine. 

Drustvo je oprihodovalo, odnosno izvršilo otpis obaveza prema državnim poveriocima u skladu 

sa usvojenim UPPR-om i zaključcima Vlade RS i to 05 br.:023-4015/2015 od 09.04.2015.god. 

i 05 br.:023-4622/2016 od 17.05.2016.god. kojim je naloženo svim državnim poveriocima 

da izvrše otpis potraživanja koja imaju iskazana u svojim poslovnim knjigama prema Kompaniji 

Progres sa stanjem na dan 31.12. poslednje poslovne godine po usvajanu UPPR-a. 

Do dana vršenja revizije, klasa 1 i klasa 2 su namirene. Klasa 3 je delimično namirena. Četiri 

poverioca su potpisala ugovore o zameni ispunjenja.  Klasa 4 odnosi se na povezana lica. 

Kao što je navedeno u Napomeni 32, navedeni dogadjaji ili uslovi mogu izazvati sumnju u vezi 

sa sposobnošću entiteta da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Rukovodstvo Društva smatra 

da će ispunjenjem UPPR-a nastaviti svoju poslovnu aktivnost. 

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.  

 

Ostala pitanja 

 

Izvršili smo pregled Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno 

za sastavljanje i prezentiranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o 

računovodstvu  (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala (Sl. 

glasnik RS br. 31/2011). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg 

izveštaja o poslovanju  sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2019. Godinu. U vezi sa tim, naši 

postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje  usaglašenosti računovodstvenih informacija 

adržanih u Godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili 

predmet revizije.  
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Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane  u Godišnjem izveštaju o poslovanju 

za 2019. godinu usaglašene su  sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2019. godinu koji su 

bili predmet revizije. 

 

 

 

Beograd, 29.05.2020. godine 

                                                                                 Ovlašćeni revizor 

                                                                                   Gordan Ekmečić 
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Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 3.1. 3868257 3945933 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 3.1,7. 3715394 3791913 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 7. 594796 595116

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 7. 3113248 3189474

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 7. 544 517

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015 7. 6806 6806

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D
4206542
4025030
0
0
198165
2095
226
2444852
2351208
403325
409291
95514
87203
0
498839
496494
103567
105718
0
0
0
0
3245423
2955741
243603
252568
0
0
0
20000
20000
0
20000
20000
0
20000
20000
101202
4621444
4722646
0
4722646
4722646
98381
276044
278500
0
276044
376881
16163
14717
948554
945081
490613
490613
49704
50099
3671410
3671410
0
3721114
3721509
697516
796721
0
4206542
4025030
382
262
614
121
183780
20462
104919
5817
14837
0
0
0
0
3945933
3868257
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&Naziv=Bilans%20stanja&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 8. 152863 154020 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025 3.5,8.1.

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 3.5,8.2. 133240 133418

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 8.3. 19623 20602

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 156773 260609 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 3.7,9. 11641 12225 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 9. 188 188

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

6806
6806
517
544
3189474
3113248
595116
594796
0
3791913
3715394
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13 4. Роба 0048 9. 4259 4280

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 9.1. 7194 7757

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 10. 4483 57791 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052 10.1. 0

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 10.2. 4483 57791

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 11.

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 48

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 12. 119756 5817 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063 12. 14837 5817

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 12. 104919

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 3.8,13. 20462 183780

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 14. 121 614

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 15. 262 382

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 4025030 4206542 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

133418
133240
0
154020
152863
0
0
0
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Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 16. 796721 697516

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 16.1. 3721509 3721114 0

300 1. Акцијски капитал 0403 3671410 3671410

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 50099 49704

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 16. 490613 490613

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 16. 945081 948554

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 16.3. 14717 16163

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 16.2. 376881 276044 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 278500 276044

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 98381

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 16. 4722646 4722646 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 4722646 4621444

351 2. Губитак текуће године 0423 101202

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 17. 20000 20000 0

0
0
0
20602
19623


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 17. 20000 20000 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430 17. 20000 20000

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 18. 252568 243603

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 19. 2955741 3245423 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
57791
4483
7757
7194
4280
4259
188
188
0
12225
11641
0
260609
156773


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 19.1. 105718 103567

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 19.2. 496494 498839 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 19.2.1. 87203 95514

436 6. Добављачи у иностранству 0457 19.2.2. 409291 403325

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 19.3. 2351208 2444852

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 19.4. 226

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 19.4. 2095 198165

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463 0 0

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 4025030 4206542

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
5817
119756
48
57791
4483
0


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 3.15, 20. 37316 23178

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 20. 3358 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 20. 3358

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 150 0

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 20. 150

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 20.1. 33808 23178

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D
101202
0
0
98381
6557
8965
94645
0
0
107346
94645
0
0
107346
3324
832
197940
349157
55844
168158
57283
0
0
112375
47473
92266
20959
0
0
204641
68432
36410
9658
10
1426
63
65
63
65
36483
11149
121103
127852
0
0
40675
51924
0
3358
23178
37316
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
3.15, 21. 165168 144281

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 21. 3307 4

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 21. 21 4

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 21. 1028 263

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 21. 6977 5167

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 21.1. 32529 30067

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 21.2. 3307 2068

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 21. 66117 66041

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 21.2. 51924 40675

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 0 0

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 28. 127852 121103

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 22. 11149 36483

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 22. 65 63

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 22. 65 63

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 22. 1426 10

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 22. 9658 36410

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 23. 68432 204641

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

0
150
3358


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 23. 20959 92266

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 23. 47473 112375

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 0 0

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 28. 57283 168158

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

1050 24.

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

1051 25. 55844

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 26. 349157 197940

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 27. 832 3324

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 28. 107346 0

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055 0 94645

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 28. 107346 0

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 0 94645

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 28. 8965 6557

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

4
21
4
3307
144281
165168
23178
33808
150


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 28. 98381 0

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 0 101202

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

66041
66117
2068
3307
30067
32529
5167
6977
263
1028


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 98381

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 101202

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D
0
0
101689
99827
487
1446
487
1446
487
1446
101202
98381
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017 1446

б) губици 2018 487

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

2019 1446

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

2020 487

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022 1446

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023 487

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 99827

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 101689

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 3720887 4020 4038 490613

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 3720887 4024 4042 490613

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 227 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 3721114 4028 4046 490613

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 3721114 4032 4050 490613

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D
796721
14717
1446
99205
697516
16163
697516
16163
101462
487
798978
15676
798978
15676
945081
3473
948554
948554
948554
490613
3720887
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 395 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 3721509 4036 4054 490613

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4621444 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 276044

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4621444 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 276044

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 101202 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4722646 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 276044

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4722646 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 276044

490613
3721114
227
490613
3720887


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 100837

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4722646 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 376881

 

490613
3721114


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 948554 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 948554 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 948554 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 948554 4140 4158

490613
3721509
395


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 3473 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 945081 4144 4162

 

276044
4621444


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

276044
4722646
101202
276044
4621444


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217 15676
4235 798978 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221 15676

4237 798978 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 487 4238

101462 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225 16163

4239 697516 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229 16163

4241 697516 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

376881
4722646
100837
276044
4722646


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 99205 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232 1446

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233 14717

4243 796721 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

948554


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 51909 238920

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 51909 27599

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 211321

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 108087 61587

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 52683 29247

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 31464 30515

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 23940 1825

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 177333

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 56178

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 5908

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 5835

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 10

5. Примљене дивиденде 3018 63

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 107140 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 107140

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 5908

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 107140

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D
183780
20462
539
183780
163318
183241
61587
215227
244828
51909
0
0
0
0
107140
5908
107140
30515
31464
29247
52683
61587
108087
211321
27599
51909
238920
51909
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=6324ff03-4530-4e0c-aa55-c9cc56502216&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=94D115B902A9459D357534FDE5745E4E21D84B9D#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 51909 244828

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 215227 61587

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 183241

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 163318

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 183780 539

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 20462 183780

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
107140
63
10
5835
5908
0
56178
177333
1825
23940
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BILANS STANJA  

    

 Napomena 2019 2018 

A K T I V A    

A. UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL  0  0  

B. STALNA IMOVINA 3.1. 3 .868 .257  3 .945 .933  

I.Nematerijalna ulaganja    

   Nematerijalna imovina    

II. Nekretnine, postrojenja, oprema  3.1.,7. 3 .715 .394  3 .791 .913  

   Zemljište 7. 594 .796  595 .116  

   Građevinski objekti 7. 3 .113 .248  3 .184 .474  

   Postrojenja, oprema 7. 544  517  

   Ostale nekretnine i postrojenja 7. 6 .806  6 .806  

III BIOLOŠKA SREDSTVA  0  0  

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 8. 152 .863  154 .020  

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 3.5.,8.1. 0  0  

     Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica 3.5.,8.2. 133 .240  133 .418  

Ostali dugoročni finansijski plasmani 8.3. 19 .623  20 .602  

V  DUGOROČNA POTRAŽIVANJA   0  0  

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA  0  0  

G. OBRTNA IMOVINA  156 .773  260 .609  

I Zalihe 3.7.,9. 11 .641  12 .225  

II Potraživanja po osnovu prodaje                                                                                                                                10. 4 .483  57 .791  

Kupci u zemlji - mat. I zavisna pravna lica 10.1. 0  0  

Kupci u zemlji  10.2. 4 .483  57 .791  

Kupci u inostranstvu  0  0  

III Potraživanja iz specifičnih poslova 11. 0  0  

IV Druga potraživanja  0  0  

V Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer 
vrednosti  

 0  0  

VI Kratkoročni finansijski plasmani 12. 119 .756  5 .817  

Kratkorocni krediti-maticna i zavisna 12. 14 .837  5 .817  

Ostali kratkoročni finan.plasmani 12. 104 .919  0  

VII Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.8.,13. 20 .462  183 .780  

VIII Porez na dodatu vrednost 14. 121  614  

IX Aktivna vremenska razgraničenja 15. 262  382  

D. UKUPNA AKTIVA= POSLOVNA IMOVINA 
(A+B+V+G) 

 4 .025 .030  4 .206 .542  

Đ. VANBILANSNA AKTIVA  0  0  

    

P A S I V A    

A. KAPITAL 16. 796 .721  697 .516  

I Osnovni kapital 16.1. 3 .721 .509  3 .721 .114  

Akcijski kapital  3 .671 .410  3 .671 .410  

Ostali osnovni kapital  50 .099  49 .704  

II Upisani a neuplaćeni kapital  0  0  

III Otkupljene sopstvene akcije  0  0  

IV Rezerve 16. 490 .613  490 .613  

V Revalorizacione rezerve 16. 945 .081  948 .554  

VI Nerealizovani dobici po osnovu HOV  0  0  
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VII (Nerealizovani gubici po osnovu HOV) 16.3. - 14 .717  - 16 .163  

VIII Neraspoređeni dobitak 16.2. 376 .88 1  276 .044  

IX Učešće bez prava kontrole  0  0  

X (Gubitak) 16. - 4 .722 .646  - 4 .722 .646  

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 17. 20 .000  20 .000  

I Dugorocna rezervisanja 17. 20 .000  20 .000  

Rezervisanja za troškove sudskog spora 17. 20 .000  20 .000  

II  Dugoročne obaveze    

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
18. 252 .568  243 .603  

 

G. KRATKOROČNE OBAVEZE 19. 2 .955 .741  3 .245 .423  

  I Kratkoročne finansijske obaveze  0  0  

II Primljeni avansi, depoziti i kaucije 19.1. 105 .718  103 .567  

III  Obaveze iz poslovanja 19.2. 496 .494  498 .839  

Dobavljači - matična i zavisna  0  0  

Dobavljači u zemlji 19.2.1. 87 .203  95 .514  

Dobavljači u inostranstvu 19.2.2. 409 .291  403 .325  

IV Ostale kratkoročne obaveze  19.3. 2 .351 .208  2 .444 .852  

V Obaveze za PDV  19.4. 226  0  

VI Obaveze za ostale poreze, doprinose i dr 
dadžbine 

19.4 2 .095  198 .165  

VII Pasivna vremenska razgraničenja 19.4. 0  0  

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA  0  0  

Đ. UKUPNA PASIVA /A+B+V+G-D/  4 .025 .030  4 .206 .542  

VANBILANSNA PASIVA    

 

BILANS USPEHA   
 Napomene 2019 2018 
A. POSLOVNI PRIHODI  3.15.,20. 37.316 23.178 
    I  Prihodi od prodaje robe  3.358  
   II  Prihodi od prodaje proizvoda I usluga  150  
  III Prihodi od pemija, dotacija, donacija I sl.     
  IV Drugi poslovni prihodi 20.1. 33.808 23.178 
B. POSLOVNI RASHODI 3.15.,21. 165.168 144.281 
  I Nabavna vrednost prodate robe     21.                 3.307 4 
  II Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 21. -21 -4 
  III Povec. vrednosti zaliha nedovr.proizvoda i usluga    
  IV Smanj. vrednosti zaliha nedovr.proizvoda i usluga    
  V Troškovi materijala 21. 1.028 263 
  VI Troškovi goriva i energije 21. 6.977 5.167 
  VII Troškovi zarada, nakn.i ostali lični rash. 21.1. 32.529 30.067 
  VIII Troškovi proizvodnih usluga 21.2. 3.307 2.068 
  IX Troškovi amortizacije  21. 66.117 66.041 
   X Troškovi dugoročnih rezervisanja 21. 0 0 
  XI Nematerijalni troškovi 21.2. 51.924 40.675 
V./G.POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)  -127.852 -121.103 
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D. FINANSIJSKI PRIHODI  22. 11.149 36.483 
I Finans. Prihodi od povez. Lica i ostali finans.prihodi  65 63 
II Prihodi od kamata (od trećih lica) 22. 1.426 10 
III Pozitivne kursne razlike i poz. Efekti val.klauzule 22. 9.658 36.410 
Đ. FINANSIJSKI RASHODI  23. 68.432 204.641 
I Finans. rashodi od povez. Lica i ostali finans.rashodi  0 0 
II Rashodi kamata (od trećih lica) 23. 20.959 92.266 
III Negativne kursne razlike i neg. Efekti val.klauzule 23. 47.473 112.375 
 

   
E./Ž. DOBITAK IZ FINAN./(GUBITAK IZ FINAN.)  -57.283 -168.158 
 

   
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 24. 0 0 
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 25. 55.844 0 
J. OSTALI PRIHODI  26. 349.157 197.940 
K. OSTALI RASHODI 27. 832 3.324 

L./LJ. DOBITAK/(GUBITAK) IZ RED. POSLO. 
POSLOVANJA   

 107.346 -94.645 

   
NJ./O. DOBITAK/(GUBITAK) PRE OPOREZIV. 28. 107.346 -94.645 
P. POREZ NA DOBITAK    
     I  Poreski rashod perioda    
    II Odloženi poreski rashodi perioda  8.965 6.557 
  III Odloženi poreski prihodi perioda    
C./T. NETO DOBITAK/(GUBITAK) 28. 98.381 -101.202 

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE   
  2019 2018 
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH 

AKTIVNOSTI    
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti  51.909 238.920 
   Prodaja i primljeni avansi  51.909 27.599 
   Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti  0 0 
   Ostali prilivi iz redovnog poslovanja  0 211.321 
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti  108.087 61.587 
   Isplate dobavljačima i dati avansi   52.683 29.247 
   Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi  31.464 30.515 
   Plaćene kamate  0 0 
   Porez na dobitak  0 0 
   Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda  23.940 1.825 
 III/IV Neto priliv/(odliv) gotovine iz posl. 

Aktivn.  -56.178 177.333 
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI 

INVESTIRANJA     
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja  0 5.908 
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   Prodaja akcija i udela    
   Prodaja nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja 

i opreme    
  Ostali finansijski plasmani (neto priliv)  0 5.835 
  Primljene kamate i aktivnosti finansir.  0 10 
 Primljene dividende  0 63 

II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja  107.410 0 
   Kupovina akcija i udela  0 0 
   Kupovina nemat. ulaganja, nekretnina, postr. i 

opreme  0 0 
   Ostali finansijski plasmani (neto odiliv)  107.140 0 
III/IV Neto priliv/(odliv) gotov. iz aktivn. 

investir.  -107.140 5.908 
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI 

FINANSIRANJA    
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja  0 0 

Uvećanje osnovnog kapitala  0 0 
Dugoročni  krediti (neto priliv)  0 0 
Kratkoročni krediti (neto priliv)  0 0 
Ostale dugoročne obaveze  0 0 
Ostale kratkoročne obaveze  0 0 
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja  0 0 
Otkup sopstvenih akcija i udela  0 0 
00Dugoročni  krediti (neto odliv)  0 0 
Kratkoročni krediti (neto odliv)  0 0 
Ostale obaveze (odlivi)  0 0 
Finansijski lizing  0 0 
Isplaćene dividend    0 0 
III/IV Neto priliv/(odliv) gotov. iz aktiv. 

Finans.   0 0 
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE  51.909 244.828 
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE  215.227 61.587 
Đ./E. UKUPAN NETO PRILIV/(ODLIV) 

GOTOVINE  -163.318 183.241 
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG 

PERIODA  183.780 539 
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE   0 0 
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE  0 0 
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUN.PERIODA  20.462 183.780 
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IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU 
 
 
 

 

Osnovni 
kapital 

Rezerve  
 
 

(Gubitak) 

Neraspo 
ređ. 

dobitak 

 
 

Revalor. 
rezerve 

 
 

(Ner.gubici 
od HOV) 

Ukupno 

Stanje 01.01.1. 
3.720.887 

490.613 
 

(4.621.444) 276.044 
 
948.554 

 
(15.676) 798.978 

Ispr. mat.zn.gr - - - - - - - 

Povećanje  227 - (101.202) - - (487) (101.462) 

(Smanjenje) - - - - - - - 

Stanje 
31.12.18. 

3.721.114 
490.613 

(4.722.646) 
276.044 

 
948.554 

(16.163) 697.516 

Stanje 
01.01.19. 

3.721.114 
490.613 

 
(4.722.646) 276.044 

 
948.554 

 
(16.163) 697.516 

Ispr. mat.zn.gr - - - - - - - 

Povećanje  395 - - 100.837 - 1.446 102.678 

(Smanjenje) - - - - (3.473) - (3.473) 

Stanje 
31.12.19. 

3.721.509 490.613 (4.722.646) 376.881 945.081 (14.717) 796.721 
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1. OPŠTI PODACI I DELATNOST 
Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje “PROGRES” A.D., (u 
daljem tekstu: Kompanija “PROGRES” A.D.) posluje od 31. maja 1952 godine.  
Osnovna delatnost Kompanija “PROGRES” A.D., je trgovina metalima i nemetalima,  hemijskim i 
poljoprivrednim proizvodima, kao i drugim robama i uslugama na domaćem i inostranom tržištu. 
 

Kompanija “PROGRES” A.D.,   je upisano u registar Trgovinskog suda u Beogradu, Rešenjem br. VIII. 
FI.12784/01 od 11.04.2002. godine. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, br. FI.10410/04 od 
12.10.2004. upisano je proširenje delatnosti. 
Kompanija “PROGRES” A.D.,  je upisano u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem 
broj BD 38062/2005. dana 24.06.2005. godine. 
 
Sedište Kompanija “PROGRES” A.D.,   je u Beogradu, Zmaj Jovina 8-10. 

 
Kompanija “PROGRES” A.D.,  je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano 

u mikro pravno lice. 
 
Matični broj Kompanije “PROGRES” A.D. Beograd,  je 07034245. 
 
PIB Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd,  je 100002604. 

 
Generalni Direktor  Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd,  je gospodin Živko Radanović. 
 
Na dan  31.12.2019. godine Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd,  je imalo prosečno zaposlenih 10 
radnika (2018.  godine 10  zaposlenih) . 
 

Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd,  je izvršilo upis u Registar Agencije za privredne registre u 
Beogradu, usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima, Rešenjem broj BD.38062/2005. dana 
24.06.2006. godine. 
 
KOMPANIJA “PROGRES“ A.D. Beograd,  (u organizacionom smislu) je izvršila povezivanje matičnog sa 

zavisnim društvima, što je upisano kod Trgovinskog suda u Beogradu Rešenjem XII-Fi BR. 10129/03, 
od 26.09.2003. godine i to sledećih Društava: 

 

– Kompanija „PROGRES″ AD,  Beograd, Zmaj Jovina 8-10, matično društvo,  

– "PROGRES AUTOKUĆA" DOO, Beograd, Pančevački put 47, zavisno društvo, (udeli 100%); 

– „PROGRES INTERAGRAR″ DOO, Beograd, Zmaj Jovina 8-10, zavisno društvo, (udeli 100%.; 
 
Kompanija “Progres”a.d., je upisana u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre u 
Beogradu, Rešenjem broj BDSL 119/2014 dana 04.09.2014. godine, promena imena , briše se  u 
restrukturiranju. 

 Osnovna delatnost Kompanija “Progres” AD Beograd,  je trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim 
gorivima i sličnim proizvodima  (šifra delatnosti je 4671). 

 
           Dana 06.03.2019.god. Privredni apelacioni sud u Beogradu je doneo Rešenje po uloženim žalbama 

stečajnih poverilaca pod brojem 7 Pvž. 19/19, rešenje je pravosnažno od 18.04.2019. godine. 
Navedenim rešenjem Privrednog apelacionog suda odbijene su sve žalbe stečajnih poverilaca i 

potvrdjeno je rešenje Privrednog suda u Beogradu br.2 Reo. 43/17 od 18.09.2018.god., a kojim je 

rešenjem usvojen Unapred pripremljen plan  reorganizacije po predlogu Komapnije Progres a.d. 
Beograd. 
 
Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd,  svoje poslovanje obavlja preko računa kod sledećih banaka: 

Naziv banke Broj tekućeg računa 
Piraeus Banka a.d., Beograd 310-160756-35 
LHB banka a.d, Beograd 260-0196010036640-72 

Dunav banka, Beograd 
           Aikbanka a.d., Beograd                                                            

360-2385-23 
           105-13529-85 
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2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT 
NASTAVKA POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA 
 
 

2.1.  OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT 
NASTAVKA POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA 

 
Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd,  je sastavilo finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o 

računovodstvu i reviziji (”Sl. Glasnik” RS br. 62/13) koji zahteva da finansijski izveštaji budu 

pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) kao i 
pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike Srbije.  
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova po fer vrednosti koje su uključene 

kroz bilans uspeha. 
 
2.2. UPOREDNI PODACI 

 
Uporedne  podatke čine finansijski izveštaji koje je Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd,  sačinilo sa 
stanjem na dan 31. decembra 2018. godine.  
 
Korekcije grešaka nastalih u ranijim periodima se vrše korigovanjem uporednih podataka, što je u skladu 
sa MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške koji zahteva da se 
sve korekcije materijalno značajnih grešaka vrše putem korekcije uporednih podataka u finanijskim 

izveštajima. 
 
Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu je vršilo Društvo Kreston MDM d.o.o., revizorska 
kuća, Beograd. 
 
2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će 
Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti. 
 
 
2.4. PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA 
 

(a) Funkcionalna valuta prikazivanja  
 
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), to jest u 
funkcionalnoj valuti Republike Srbije. Finansijski izveštaji su prikazani u RSD koji su zaokruženi na 
najbližu hiljadu. 

 

Devizni kursevi valuta na dan 31. decembra iznose: 

 

 

 

 2019 2018 2017 

1 EUR    = 117,5928 118,1946 118.4727 

1 USD   = 104,9186 103,3893 99.1155 

1 CHF    = 108,4004 104,9779 101.2847 
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 (b) Transakcije i stanja 

 
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih 
na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz 
preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u 
bilansu uspeha.  
 

Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su 
klasifikovane kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu 
promena u amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj 
vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u 
knjigovodstvenoj vrednosti se iskazuju u okviru kapitala.  

 
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer 
vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke 
hartije od vrednosti koje se iskazuju  po fer vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha 

kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, 
kao što su vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, 

uključuju se u revalorizacione rezerve. 
 
 
 
3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 
 
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. 

godinu su: 
 
3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA 
 
Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 1. januara 2004. godine iskazana 
po procenjenoj vrednosti koja je utvrđena na dan 01.01.2004. godine. Tako utvrđena vrednost je na 

dan 1. januara 2004. godine preuzeta kao zatečena nabavna vrednost umanjena za ispravku vrednosti 
po osnovu amortizacije.  
 
Sve nabavke opreme u toku 2019. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost 
uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. 
 
Nakon početnog priznavanja oprema se meri po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za 

ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu 
obezvređenja. Nakon početnog priznavanja, nekretnine i postrojenja mere se po revalorizovanom 
iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, koji je umanjen za ukupan iznos 
ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog 
obezvređenja.  
 
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna 

vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. Ukoliko se jedno osnovno sredstvo sastoji od 
više komponenti koje imaju različit korisni vek upotrebe, tada se te komponente računovodstveno 

tretiraju kao posebne stavke osnovnih sredstava. 
 
Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kome 
su nastali. 

 
3.2. NEMATERIJALNA ULAGANJA  
 
Nematerijalna ulaganja inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom 
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi 
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih 
sredstava.  
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Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja 

umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti 
po osnovu obezvređenja. 
 
 
3.3. AMORTIZACIJA 
 

Amortizacija  se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i 
nematerijalnih ulaganja, primenom sledećih godišnjih stopa amortizacije s ciljem da se sredstva u 
potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe: 
 
 

 Kоrisni vеk traјanja (gоdina) Stоpa amоrtizaciје 

Nekretnine 50-100 1-2% 

Oprema, automobili, vozila 4 do 20 5-10% 

Nematerijalna ulaganja 5 20% 

 

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova 
sredstva stave u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije 
koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog 
korišćenja. 
 
3.4. INVESTICIONE NEKRETNINE   

 
Investicione nekretnine inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom 
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi 
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih 
sredstava. Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine mere se po njihovoj poštenoj 
vrednosti. Dobitak ili gubitak nastao zbog promene njihove poštene vrednosti uključuje se u neto dobit 
ili neto gubitak perioda u kojem je nastao.  

              
Naknadni izdaci pripisuju se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako je verovatno da će priliv 
budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno procenjenih priliva. Svi ostali naknadno nastali izdaci 
priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali. 
 
3.5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj 
vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i 
sredstva koja se drže do roka Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a 
ponovnu proveru njihove namene vrši na svaki datum izveštavanja.   

 

(a) Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha  
 

Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja su nabavljena 
i koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti. Sredstva u ovoj kategoriji se 

klasifikuju kao tekuća sredstva.  
 
Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi se iskazuju 
na teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz 
bilans uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj vrednosti. Sve promene u poštenoj 
vrednosti ovih instrumenta, uključujući i prihode od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu uspeha.  
 

Ova finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog finansijskog 
sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na drugog.  
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(b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju  
 

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili svrstana u ovu 
kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, 
osim ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja. 

 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti uvećanoj za 
transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog 
finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na 
drugog.  
 

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po poštenoj 
vrednosti. Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi 
kapitala (nerealaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih obezvredjenja i kursnih razlika koji se 
iskazuju u bilansu uspeha perioda. Kada se prestane sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni dobici 
ili gubici se prenose sa kapitala u bilans uspeha. 

 
Kamate i dividende se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Društva da primi uplate.  

 

(c) Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća  
 

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim 

rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i u mogućnosti je da drži 
do njihovog dospeća. Ova sredstva se uključuju u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća 
duži od 12 meseci od datuma bilansa stanja u kom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.  
 
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti, koja uključuje 
i troškove transakcija, a naknadno se mere po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne 
kamatne stope umanjenoj za eventualna trajna obezvredjenja.  

 
U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela 

kategorija se mora reklasifikovati na finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
 
3.6.       OBEZVREĐENJA I NENAPLATIVOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA 
 
Na svaki datum bilansa stanja utvrđuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do trajnog 

umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvređeno ukoliko 
objektivni dokazi ukazuju na događaje koji su imali negativan efekat na procenjeni budući novčani tok  
tog sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog budućih događaja, bez obzira koliko verovatni 
bili. 
 
Gubici zbog obezvređenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha. Svi kumulirani 

gubici finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala se 
prenose u bilans uspeha.  
 
Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvređenja finansijskih sredstava 
koja se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, 

utvrde okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena vrednost porasla, tojest da ta sredstva više nisu 
obezvređena, ukida se njihova ispravka vrednosti u korist bilansa uspeha. 

 
Međutim, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvređenja u bilansu uspeha u pogledu instrumenata 
kapitala raspoloživih za prodaju, njihova ispravka vrednosti se ne ukida kroz bilans uspeha već se sva 
povećanja vrednosti tih sredstava priznaju direktno u korist revalorizacionih rezervi kapitala. 
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3.7.  ZALIHE 

 

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. 
Neto prodajna vrednost je cena po kojoj se zalihe mogu prodati u normalnim uslovima poslovanja nakon 
umanjenja cene za troškove prodaje. 
 
Vrednost zaliha materijala utvrđuje se metodom prosečne ponderisane cene. 
 

3.8. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI  
 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga 
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja 
po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih obaveza u bilansu 
stanja. 
 

3.9. VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE  
 

Vanbilansna sredstva/obaveze uključuje: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski 
lizing, robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu 
Društva, kao i potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi 
oblici jemstva. 
 

3.10. AKCIJSKI KAPITAL 
 

Obične i prioritetne akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.  

3.11. REZERVISANJA 
 
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, troškove restrukturiranja i odštetne zahteve se 

priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, 
kada je verovatno da će podmirenje ovih obaveza iziskivati odliv sredstava i kada se iznos ovih obaveza 
može pouzdano proceniti. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog otkazivanja 

zakupa i isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju za buduće 
poslovne gubitke.  
 
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv 

sredstava se utvrđuje na nivou te kategorije kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta 
verovatnoća, u odnosu na bilo koju od pojedinačnih obaveza u istoj kategoriji, mala. Rezervisanje se 
odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom odgovarajuće 
diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti novca i specifične rizike povezane sa 
obavezom. Povećanje rezervisanja zbog proteka vremena se iskazuje kao trošak kamata. Rezervisanja 
se naknađuju u celini iz prihoda obračunskog perioda u kome se vrši rezervisanje. Ukidanje dugoročnih 
rezervisanja iskazuje se u okviru ostalih prihoda perioda u kome se ukidanje vrši. 

 
3.12. OBAVEZE PO KREDITIMA 

 
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja transakcionih 
troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti; sve 

razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u 
bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope. 
 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo 
da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 
 
3.13. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema 
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 
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3.14. PRIMANJA ZAPOSLENIH 

 

(a) Obaveze za penzije 
 

Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom 
osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2019. godine. 
 
Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi 

da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna 
sigurnost zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i 
doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više plaćeni doprinosi 
se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća 
obaveza za plaćanje doprinosa. 
 

(b) Ostala primanja zaposlenih   

 
Društvo obezbeđuje, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine pri raskidu radnog odnosa. 

 

(c) Otpremnine 
 
Otpremnine se isplaćuju pri odlasku u penziju ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog 
odnosa kao višak radne snage u zamenu za otpremninu.  

 
3.15 POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 
 
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaje, poreze i druge 
dažbine. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči kupcu, odnosno kada svi rizici po osnovu 
isporučene  robe pređu na kupca.  
 

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem vremenskom 
periodu, prihodi se priznaju srazmerno stepenu dovršenosti posla. 

 
Rashodi se priznaju kada smanjenje  budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem 
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje 
istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava. 

 
3.16. PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA 
 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu utvrđenom na 
međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene. 
 
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunavaju se u dinare po 

srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan bilansa stanja. 
 
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom preračuna poslovnih transakcija u stranoj 
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika. 

 
3.17. PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU KAMATA 

 
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavaju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom 
ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na 
zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. 
 
Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda perioda na 

koji se odnose. 
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3.18. TROŠKOVI ODRŽAVANJA I OPRAVKI 

 

Troškovi održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme pokrivaju se iz prihoda obračunskog 
perioda u kome su nastali. 
 
3.19. ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA 
Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu odredaba člana 28. Pravilnika o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama, od 11.02.2015. godine. 

 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM 
 
4.1. Faktori finansijskog rizika 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od 
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), 

kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je 
usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji 

na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo Društva 
u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora. Rukovodstvo Društva identifikuje i procenjuje 
finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.  
 

(a) Tržišni rizik 

 

(i) Rizik promene kursa stranih valuta 
 
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata sredstva 
i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku promena 
kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR. Rizik 
proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza. Rukovodstvo Društva je 

ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu na njegovu 
funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa stranih 
valuta zaštiti preko Službe finansija.  

 

(ii) Rizik promena cena 
 
Društvo je izloženo riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja Društva 

klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po poštenoj 
vrednosti kroz bilans uspeha. Društvo nije izloženo riziku od promena cena robe. Da bi upravljalo rizikom 
od promena cena iz ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti, Društvo je proširilo svoj portfolio. 
Proširenje portfolija je izvršeno u skladu sa ograničenjima koja je ustanovilo Društvo. 
 

(b) Kreditni rizik  
 

Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje 

da se prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima politike 
kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.  
 
 

(c) Rizik likvidnosti  
 

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i 

obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost 
da se izravna pozicija na tržištu.  
 
 
U okviru Godišnjeg izveštaja o poslovanju prezentovani su pokazatelji neto dobitka po akciji, pokazatelji 
likvidnosti,rentabilnosti, finansijske strukture, kao i racio neto zaduženosti. 
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5. POREZI  

 
5.1. Porez na dobitak 
 
Porez na dobitak utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Društvo samostalno utvrđuje 
porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu 
akontaciju utvrđuje poreski organ. 

 
Stopa poreza na dobit za 2019. godinu je 15% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom 
bilansu.  
 
Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom bilansu  uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha 
korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije.Ove korekcije uključuju uglavnom 
korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke. 

 
5.2. Porez na dodatu vrednost 

 
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju. To je poseban 
oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi 
oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 
 

Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na 
dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama, primljenim 
avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (20%) i po posebnoj 
stopi (10%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza.  
 
5.3. Odložena poreska sredstva i obaveze  

 
Odložena poreska sredstva i poreske obaveze utvrđene su u skladu sa MRS-12 Porezi iz dobitka. 
 
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu 

oporezivih privremenih razlika. 
 
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobitka koji se mogu povratiti u narednim periodima po 

osnovu:a) odbitnih privremenih razlika; b) neiskorišćenih poreskih odbitaka koji se prenose u naredni 
period; c) neiskorišćenih poreskih dobitaka koji se prenose u naredni period. 
 
6. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE 

 
Računovodstveni tretman grešaka propisan je MRS 8 – Računovodstvene politike, promene 

računovodstvenih procena i greške. 
 
Koncept greške iz prethodnog perioda u smislu MRS 8, odnosi se samo na materijalno značajne greške. 
Prema MRS 8, materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom smislu, već 
rukovodstvo svakog pojedinačnog društva treba da proceni kada je greška materijalno značajna. 
 

Društvo ima na raspologanju dve mogućnosti, da: 

• računovodstvenom politikom definiše grešku u apsolutnom ili relativnom smislu; ili 

• u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna. 
Ukoliko je greška iz prethodnog perioda uticala na pozicije bilansa uspeha, za iznos ispravke greške vrši 

se korecija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina. 
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B I L A N S  S T A N J A  

 
7.  NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA 

 
 Pregled stanja i promena na nekretninama, postrojenjima i opremi je kako sledi: 

  
Građevinski 

objekti 
Oprema 

 
Ostala 

os. sred. 
               

Ukupno  
  Zemljište Oprema 

van 
upotrebe 

Nabavna vrednost       

Stanje 01.01.2019. 595.116 5.481.745 241.612 32.216 6.806 6.357.495 

Povećanje - - 261 531 - 792 

Rashod - - (531)  - (531) 

Prodaja (320) (13.857) - - - (14.177) 

Stanje 31.12.2019. 594.796 
5.467.888 241.342 

32.747 
6.806 6.343.579 

Ispravka vrednosti       

Stanje 
01.01. 2019. 

- 
(2.292.271) (241.095) 

 
(32.216) - (2.565.582) 

Amortizacija - (65.883) (234) - - (66.117) 

Rashod-van upotrebe - - 531 (531) - - 

Prodaja - 3.514             - - - 3.514 

Stanje 31.12.2019. 
 

- (2.354.640) (240.798) 
 

(32.747) - (2.628.185) 

Sadaš. vr.31.12.2019. 
 

594.796 3.113.248 544 

 
- 6.806 3.715.394 

 
U knjigama Kompanije „Progres“ ad vrednost nekretnina sa 31.12.2013. godine je bila  iskazana 
zajedno sa zemljištem , a u skladu sa Zakonom u računovodstvom  (Sl. glasnik RS, broj 62/13) i 

Mišljenjem Ministarstva finansija br. 011-00-1341/2014-16 od 24.12.2014. godine, prema kojem su 
sva pravna lica u obavezi da svaku nabavku objekta sa pripadajućim zemljištem, na kojem postoji 
pravo korišćenja, evidentiraju u svojim knjigama tako da nabavna vrednost zemljišta bude posebno 

iskazana od nabavne vrednosti objekta, Kompanija je izvršila podelu nabavne cene između zemljišta i 
objekta  na osnovu Rešenja o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarujućih 
nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. 

Godinu, tako da je sa nabavne vrednosti objekata preknjižila na nabavnu vrednost zemljišta iznos od 
RSD 595.116 hiljada sa 01.01.2014.godinom, uz korekciju otpisane vrednosti  objekata za obračunatu 
amortizaciju od početka primene MRS/MSFI odnosno od 01.01.2004. godine u iznosu od RSD 81.271 
hiljadu dinara koji je knjižila u korist neraspoređene dobiti ili smanjenja gubitka odgovarajuće godine. 
 
Društvo je u okviru Nekretnina iskazalo vrednost nepokretnosti u Hrvatskoj u iznosu od 113.095 
hiljada dinara i vrednost nepokretnosti u Bosni I Hercegovini u iznosu od 21.113 hiljade dinara, koje 

nisu u posedu Kompanije i predmet su spora pred pravosudnim institucijama tih država. 
 
Društvo je u toku 2019. Godine iskazalo povećanje opreme u iznosu od 261 hiljada dinara koje se 
odnosi na kupovinu 4 računara. 
 
Društvo je u toku 2019. Godine iskazalo prodaju 2 lokala u sklopu palate “Progres” u iznosu RSD 

13.857hiljada  I pripadajući deo zemljišta RSD 320 hiljada. 

 
Po predlogu popisne komisije u 2019, utvrđeno je da ima neupotrebljive opreme koja je stavljena van 
upotrebe I predložena za prodaju kao otpada (nameštaj) ili uništenje (el. oprema) shodno zakonskim 
propisima uz pribavljanje dokaza o uništenju el.otpada, nabavne vrednosti u iznosu od RSD  531 hiljadu, 
i ispravke vrednosti u iznosu od RSD  531 hiljadu. Na kraju 2019. Godine imamao povećanje opreme 
van upotrebe za RSD 531 hiljada po nabavnoj i ispravci vrednosti. 

 
Amortizacija u iznosu od RSD 66.117 hiljada (2018. u iznosu od RSD 66.041 hiljada) iskazana je u 
okviru troškova poslovanja. (veza Napomena broj 3.3. ovog izveštaja). 
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Obračun amortizacije za poreske svrhe, tj. za poreski bilans vrši se u skladu sa odredbama Zakona o 

porezu na dobit preduzeća ("Sl.glasnik RS", broj 25/01....84/04) i Pravilnikom o razvrstavanju stalnih 
sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Sl. glasnik RS", broj 116/04). 
 
U skladu sa Izradom UPPR-a sa 31.12.2017.godine ''KOMPANIJA PROGRES'' a.d. Beograd  je uradila 
procenu nekretnina sa 31.12.2017. godine. Procenu  je vršila Slađana Đorđević sudski veštak BR. 
Rešenja 740-05/0960/2010-03.Procena nije knjižena, jer je razlika manja od 10%  u odnosu na 

knjigovodstveno stanje, a šta je predviđeno računovodstvenim politikama Kompanije „Progres”AD, 
Beograd. 
 
Kompanija Progres ad,  nema hipoteka, jemstava I zaloga. 
 
Kompanija „Progres” AD Beograd, izdaje jedan deo svojih nekretnina, taj deo se ne vodi na investicionim 
nekretninama jer je deo objekta koji se izdaje oko 10% od njegove ukupne vrednosti.  

 
8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 
Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 152.863 hiljade obuhvataju: 
 
- učešća u kapitalu povezanih pravnih lica u iznosu od RSD 78.879 hiljade; 
- (ispravka vrednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih lica u iznosu od RSD 78.879 hiljade); 

- učešća u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu od RSD 143.004 hiljada  
- (ispravka vrednosti učešća u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu od RSD 9.764 hiljada) 
- ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 22.794 hiljada 
- (ispravka vrednosti ostalih dugoroačnih plasmana u iznosu od RSD 3.171) 
  
8.1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica uključuju učešća u: 

 
         

 %  
udela 

2019 % 
udela 

2018 

“PROGRES AUTOKUĆA” 100% 77.996 100% 77.996 

“PROGRES AGRAR” 100% 743 100% 743 

Preduzeće u inostranstvu, Makedonija 100% 140 100% 140 

(Ispravka vred. učešća u kapt. pov.prav.lica)  (78.879)  (78.879) 

Ukupno  -  - 

 

 
8.2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica uključuju učešća u: 

 
 

Hartije od vrednosti kojima se trguje na dan 31.12.2019. godine iskazane su u iznosu od RSD 133.240 
hiljada prema tržišnoj vrednosti a kako je dato u pregledu koji sledi: 
 

 
Nomin.Vr. 

(0420,0421) 
Tržišna 

vrednost 

Razlika/Ispr. 

Vred.(0492) 

Dunav osiguranje 
207 1.054 847 

Razvojna banka Vojvodine, a.d., 319 0 (319) 

Agrobanka, a.d. u stečaju 
660 0 (660) 
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Nomin.Vr. 

(0420,0421) 
Tržišna 

vrednost 

Razlika/Ispr. 

Vred.(0492) 

Privredna banka, a.d., 
8 0 (8) 

Dunav banka 
1 1 - 

Energoprojekt Holding 463 608 145 

MIN HOLDING, Niš 959 0 (959) 

Kopaonik 47 490 443 

Industrija motora Rakovica 
9.254 0 (9.254) 

RMHK Trepča Zvečan 131.086 131.086 - 

Ukupno 143.004 133.240  (9.764) 

 

Kompanija "PROGRES" a.d.Beograd je izvršila usaglašavanje HOV sa tržišnom vrednošću na dan 
31.12.2019. godine, tako da  tržišna vrednost iznosi RSD 133.240 hiljada . Razliku između tržišne 
vrednosti 31.12.2019. godine i tržišne vrednosti 31.12.2018. godine Kompanija je evidentirala u korist 

nerealizovanih gubitaka (grupe 33).  
 
8.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani  
 
Ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 19.623 hiljade čine potraživanja po datim 
stambenim kreditima zaposlenima.U toku 2019. Godini je vršena revalorizacija istih sa 30.06.2018. 
godine, i sa 31.12.2019. godine. Pokrenut je sudski postupak za radnike koji redovno ne izmiruju 

obaveze po datim kreditima i izvršena je ispravka potraživanja za kredite kojiima je dospela naplata i 
pokrenut sudski postupak u iznosu od 3.171 hiljada RSD. 
  

9.  ZALIHE 
 
Zalihe i dati avansi na dan 31.12.2019. godine iznose RSD 12.225  hiljada,  a kako je dato u pregledu 

koji sledi: 
 

   2019 2018 

1. Zalihe:   

Materijal 188 188 

Roba na skladištu 21.681 21.703 

(Ispravka vrednosti nekur. zaliha) (17.422) (17.422) 

Ukupno zalihe 4.259 4.469 

2. Dati avansi 7.194 7.756 

Ukupno (1+2) 11.641 12.225 

 

Učešće zaliha u ukupnoj obrtnoj imovini iznosi 3.89 %. 
 
Kompanija “PROGRES” A.D.,  je izvršila delimičnu ispravku vrednosti zastarelih i nekurentnih zaliha, po 

Odluci organa upravljanja od 29.01.2009. godine, na iznos od RSD 12.274 hiljada, a po Odluci organa 
upravljanja od 29.01.2010. godine zastarele i nekurentne zalihe ispravljene su za još RSD 13.523 
hiljada, tako da je ukupna ispravka vrednosti zaliha robe na dan  31.12.2009. godine iznosila RSD 
25.798 hiljada. Od toga je u toku 2010. godine iskorišćeno RSD 8.304 hiljada u humanitarne svrhe i 
prodato po nižoj vrednosti, pa ispravka vrednosti na dan 31.12.2011. , 31.12.2012. i 
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31.12.2013.,31.12.2014. godine iznosi RSD 17.422 hiljade. Pokrenute su akcije u 2015, 2016, 2017, 

2018. I 2019. za prodaju nekurentnih zaliha. 

 
 
9.1. Potraživanja za date avanse na dan 31.12.2019. godine iznose  RSD 7.194 hiljada  kako je dato u 
pregledu koji sledi: 
  

Naziv dužnika 2019 

Elektroprivreda Srbije JP EPS 101 

Parking servis JKP 51 

Ostali 3 

Ukupno avansi za obrtna sedstva                                                           155 

Dati depozit /Kapital extra/-kod suda –sud. spor 7.039 

Ukupno  7.194 

 

 

10. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 
Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2019. godine iznose RSD 4.483 hiljada 
(31.12.2018.godine  RSD 57.791 hiljada)  

 
-Kupci u zemlji u iznosu od RSD 4.483 hiljada 
 
 

Potraživanja po osnovu prodaje  na dan 31.12.2019. godine iznose RSD 4.483 hiljade, a kako 

je dato u pregledu koji sledi: 

          

 2019 2018 

1. Potražianja. od kupaca povezanih prav. lica 

2.      Minus: (ispravka vrednosti) 
1.633 

(1.633) 
 

1.633 

(1.633) 

3. Potraživanja od kupaca u zemlji 100.722 99.551 

4. Potraživanja od kupaca u inostranstvu - - 

5.    Minus: (ispravka vrednosti) (96.239) (41.760) 

6. Ukupno (1-2+3+4-5) 4.483 57.791 

 

 
10.1.   Kratkoročna potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica: 

       

Naziv dužnika 2019 2018 

“PROGRES AUTOKUĆA” d.o.o., - - 

“PROGRES INTERAGRAR” d.o.o., 
 (Ispravaka vrednosti) 

1.633 
(1.633) 

1.633 
(1.633) 

Ukupno - - 

Potraživanja od povezanih pravnih lica su usaglašena na dan 31.12.2019. godine, a potrazivanje od 
zavisnog preduzeca “Progres Interagrar” doo je Odlukom Izvrsnog Odbora je ispravljeno sa 
31.12.2015. godine.  
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10.2.   Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji: 

 

Naziv dužnika  2019 2018  

Potraživanja od kupaca za robu i usluge  100.722 99.298 

Potraživanja od kupaca za usluge po uvozu  - 253 

Ukupno  100.722 99.551 

 

Ispravka potraživanja od kupaca za robu i usluge koji su utuženi i u toku je sudski spor data je u 
pregledu koji sledi: 
 

Naziv dužnika 2019 2018 

1. Scardic engineering and development (78.187) (23.456) 

2. Međunarodni institut za bezbednost (17.193) (17.193) 

3. Bease CO (677) (677) 

4. Rasessa (147) (147) 

5. Bridge exclusive consulting doo (34) (34) 

6. Zorex 
 

- (253) 

Ukupno                                             (96.239) (41.760) 

 

 
11. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 
 

Potraživanja iz specifičnih poslova data su u pregledu koji sledi: 
 

Vrsta potraživanja 2019 2018 

Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun-devizno  333.313 348.780 

Potraživanja od osnovu uvoza za tuđi račun-dinarsko - 73 

Ostala potraživanja iz specifičnih poslova - 24.522 

(Ispravka vred. ost. potraž. iz specif. posl.)                      (333.313) (373.375) 

Ukupno                   - - 

 

● Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun prema analitičkim evidencijama čine: 
 

Naziv dužnika 2019 2018 

CELO VLAKNO u stečaju 131.718 129.798 

CELULOZA u stečaju 53.796 53.012 

HEMIREMONT u stečaju 53.582 52.801 

CENTROFAN u stečaju 34.070 33.573 

LOZOFAN u stečaju 30.230 29.790 

ZOREX FHP DP - 20.325 

TRANSPORT u stečaju 20.981 20.675 
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HORTIKULTURA u stečaju 8.936 8.806 

Ukupno 333.313 348.780 

 

U 2006. godini nad dužnikom “Viskoza” AD, Loznica, pokrenut je postupak restrukturiranja, koji predhodi 
privatizaciji. Dana 19.06.2006. godine sačinjen je Ugovor o preuzimanju duga između Holding 
kompanije mešovite svojine “Viskoza” u restrukturiranju, Loznica, (dužnik) i njenih 14 zavisnih društava 
(preuzimaoca) i Kompanije “PROGRES” A.D., kao poverica.  
 
Prema odredbama člana 1. navedenog Ugovora, Poverilac po osnovu Delimične presude Trgovinskog 
suda u Valjevu P br. 1055/01 od 19.05.2003. godine i po osnovu isporučene robe i pripadajuće provizije, 

kao i na osnovu Odluke  Skupštine poverilaca o smanjenju potraživanja, ima potraživanje u ukupnom 
iznosu od 702.351.054,50 RSD na dan 31.03.2006. godine, što je protivvrednost za 9.801.569,34 USD 
(glavni dug). 

 
Agencija za privatizaciju je pokrenula postupak novog restrukturiranja za HK “Viskoza” i njenih zavisnih 

preduzeća, nakon čega je pokrenut i stečajni postupak.  
 
Usaglašavanja sa svim Zavisnim preduzećima HK “Viskoza”, Loznica (ostali IOS-i vraćeni kao neuručeni) 
nisu izvršena a pokrenut je stečajni postupak nad njima. 
 
Generalni direktor je, dana 14.01.2009. godine, doneo Odluku da se za iznos neusaglašenih potraživanja 
od “Viskoza”, Loznica, u restrukturiranju da ispravka istih na teret rashoda a kako je dato u pregledu 

koji sledi, koji je dopunjen i ispravkom potraživanja na osnovu Odluke generalnog direktora od 
14.01.2010. godine za potraživanja koja nisu usaglašena u 2009. godini.  
 
Kako je nad svim zavisnim preduzećima pokrenut stečajni postupak, koji još uvek nije okončan, 

Kompanija je prijavila potraživanja u 2008. i 2009. godini. Veći iznosi potrživanja  od Zavisnih preduzeća 

„Viskoze“, Loznica su ispravljena u prethodnom periodu, a od dva preostala dužnika potraživanja su 

ispravljena u 2011. godini, po Odluci Upravnog odbora donetoj dana 27.01.2012. godine. 

Iz stečajne mase naplaćena Krupanjka u iznosu od 915 hiljada dinara 08.09.2013.godine. 

Iz stečajne mase naplaćen Standard u iznosu od 947 hiljada dinara 15.07.2014.godine, kao i Kord u 

iznosu od 374 hiljade dinara 29.09.2014. godine. 

Takođe je iz stečejne mase  naplaćen i Matroz u iznosu od 416 hiljada dinara 24.04.2014.godine.  

U 2015. je naplacena Svila 22.06.2015. u iznosu od 808 hiljada dinara. 

 
Pregled ispravke vrednosti potraživanja od dužnika “Viskoza”, Loznica sledi: 
 

                                                                   2019 Valuta USD 

CELULOZA u stečaju                 53.796 512.744,12 

HEMIREMONT u stečaju            53.582 510.701,27 

TRANSPORT u stečaju            20.981 199.970,34 

CENTROFAN u stečaju             34.070 324.724,70 

LOZOFAN u stečaju                 30.230 288.132,39 

HORTIKULTURA u stečaju       8.936 85.169,35 

CELOVLAKNO u stečaju  131.718 1.255.429,51 

Ukupno  333.313 4.189.203,38 
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12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 
       Kratkoročni finansijski plasmani od RSD 119.756 hiljada. 
 
13. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 
 

 2019 2018 

Tekući račun 12.118 4.780 

Devizni račun 8.344 179.000 

Ukupno 20.462 183.780 

 
 
14. POREZ NA DODATU VREDNOST 

 

 2019 2018 

Potraživanja za više plaćen PDV 
 

121 614 

Ukupno 121 614 

 
15. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
   

 2019 2018 

Aktivna vremenska razgraničenja 262 382 

Ukupno 262 382 

 

16. KAPITAL 

 
Promene na bruto kapitalu u 2019. godini date su pregledu koji sledi: 
 

 

Osnovni 
kapital 

Rezerve  
 
 

(Gubitak) 

Neraspo 
ređ. 

dobitak 

 
 

Revalor. 
rezerve 

 
 

(Ner.gubici 
od HOV) 

Ukupno 

Stanje 01.01.18 
3.720.887 

490.613 
 

(4.621.444) 276.044 
 
948.554 

 
(15.676) 798.978 

Ispr. mat.zn.gr - - - - - - - 

Povećanje  227 - (101.202) - - (487) (101.462) 

(Smanjenje) - - - - - - - 

Stanje 
31.12.18. 

3.721.114 
490.613 

(4.722.646) 
276.044 

 
948.554 

(16.163) 697.516 

Stanje 
01.01.19. 

3.721.114 
490.613 

 
(4.722.646) 276.044 

 
948.554 

 
(16.163) 697.516 

Ispr. mat.zn.gr - - - - - - - 

Povećanje  395 - - 100.837 - 1.446 102.678 

(Smanjenje) - - - - (3.473) - (3.473) 

Stanje 
31.12.19. 

3.721.509 490.613 (4.722.646) 376.881 945.081 (14.717) 796.721 
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16.1. Osnovni  kapital  

 

Povećanje osnovnog kapitala u iznosu od RSD 395 hiljada u 2019. godini izvršeno je po osnovu 
revalorizacijje stambenih kredita. 

 

16.2.   Dobitak tekuće godine 

 

Kompanija “PROGRES” A.D.,  u 2019. godini je ostvarila dobitak u poslovanju u iznosu od RSD 

98.381 hiljadu. 
 
16.3. Nerealizovani dobici i gubici po osnovu HOV 

 
Hartije od vrednosti kojima se trguje reklasifikovane su u 2008. godini po Odluci Generalnog Direktora 
da se njima neće trgovati godinu dana, na konto 032 (shodno izmenama MRS 39). 
Nerealizovani gubici formirani su na osnovu kumuliranih razlika tržišne vrednosti HOV tekuće godine na 
osnovu tržišne vrednosti prethodne.  

 

17.  DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE  
 
Dugoročna rezrvisanja u iznosu od RSD 20.000 hiljada dinara, odnose se na rezervisanja za troškove 
sudskih sporova. 
 
18. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
 

Kumulirane odložene poreske obaveze na dan 31.12.2019. godine iznose od RSD 252.568 hiljade 
(2018. godine u iznosu od RSD 243.603 hiljada. Povećanje odloženih poreskih obaveza u 2019. 
Godini  u pregledu koji sledi: 
   

 

    IZNOS  POČETNO  IZNOS  IZNOS  POČETNO  IZNOS  

OSNOV ZA ODLOŽENO OSNOVICA  ODLOŽENOG STANJE  ODLOŽENOG ODLOŽENIH STANJE  ODLOŽENOG 

PORESKO SREDSTVO ZA  PORESKOG NA ODLOŽ. PORESKOG  PORESKIH NA ODLOŽ. PORESKE  

OBAVEZU OBRAČUN SREDSTVA SREDSTVIMA 
SRED.ZA 
KNJIŽ. OBAVEZA OBAVEZAMA 

OBAV.ZA 
KNJIŽ. 2018 

    
15% 

OSNOVICE 2880  2880/7221 
15% 

OSNOVICE 4980 7220/4980 

1.NEPLAĆENE OBAV.ZA 2019  116  17      4980   

POREZ NA IMOVINU - -          

NAKN.ZA KORIŠ.VODA 116 17          

NAKN. ZA ZAŠT. ŽIV.SREDINE 
                   

- -       

2.PLAĆENE OBAV.ZA 2018            

korekc-ukidanje            

NAKN. ZA ZAS.SUMA           

POREZ NA IMOVINU           
I /1-2/UKUPNO 
ODL.POR.SRED.   17 3.499 -3.482     

               

II PO OSNOVU RAZLIKE SAD.              

VRED.OSNOVNIH SRED.              

PO RAČUNOVOD. I               

PORESKIM PROPISIMA 1.683.903       252.585  247.102 5.483 

        

III KUM. ODL.POR.SREDSTVA             

I OBAVEZE ZA 2019        252.568  243.603   

               

NA REZULTAT TEK.GODINE            8.965 
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19. KRATKOROČNE OBAVEZE  
 
Kompanija “PROGRES” A.D.,  je za 2019. godinu utvrdilo kratkoročne obaveze u ukupnom iznosu od 
RSD 2.955.741 hiljadu a kako je dato u pregledu koji sledi: 
 

Vrsta obaveze 2019 2018 

1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 105.718 103.567 

2.  Obaveze iz poslovanja  496.494 498.839 

3. Ostale  kratkoročne  obaveze  2.351.208 2.444.852 

4. Obaveze po osnovu PDV  226 - 

5. Obaveze za ostale poreze,doprinose i dr.dadzbine 2.095 198.165 

Ukupno   2.955.741 3.245.423 

 

 

 

19.1. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE 
 
Pregled obaveza po primljenim avansima, depozitima i kaucijama dat je u sledećem pregledu: 
  

Naziv poverioca Valuta 2019 2018 

“Progresgas trejding” 972.760,91 $ 102.061 101.238 

DDOR Novi Sad - 1.825 2.016 

Ostali - 1.832 313 

 Ukupno  105.718 103.567 

 

Obaveze za primljene avanse od PGT-a  su usaglašene 31.12.2019. godine. 
 

 

19.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Kompanija “PROGRES” A.D.,  je  za 2019. godinu utvrdilo obaveze iz poslovanja u ukupnom iznosu od 

RSD 496.494 hiljade kako je dato u pregledu koji sledi: 

 

 

Vrsta obaveze 2019 2018 

Dobavljači-matična i zavisna - - 

Dobavljači u zemlji 87.203 95.514 

Dobavljači u inostranstvu 409.291 403.325 

Obaveze iz poslovanja: 496.494 498.839 
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19.2.1.  Obaveze prema dobavljačima u zemlji date su u pregledu koji sledi: 

 

Dobavljači 2019 2018 

- Dobavljači za obrtna sredstva (RSD) 7.446 15.149 

- Dobavljači za obrtna sredstva (devizni) 35.869 35.346 

- Dobavljači za osnovna sredstva (RSD) - - 

- Dobavljači za osnovna sredstva – devizno 32.501 32.027 

- Dobavljači za usluge -dinarski 11.387 12.992 

Ukupno 87.203 95.514 

 

 
•   Obaveze prema dobavljačima za obrtna sredstva date su u pregledu koji sledi: 

 

Dobavljači za obrtna sredstva 2019 

DDOR Novi Sad 7.144 

Centar za finansije 171 

Ostali 132 

 Ukupno 7.446 

• Obaveze prema dobavljačima za obrtna sredstva – devizno u iznosu od RSD 35.869 hiljada 

(341.873,63 USD) odnose se na poverioca "Janko Lisjak″, izvršna presuda na iznos od  341.873.63 
USD i  kamata na taj iznos koja je obračunata i  knjižena na na kontu 4602, kao i sudski troskovi u 
iznosu od 27.857 hiljada. 

 
 
• Obaveze prema dobavljačima za osnovna sredstva – devizni na dan 31.12.2019. godine  odnose se 

na poverioca KMG Trudbenik i iznose RSD 32.501 hiljada, izvršna presuda na iznos od  309.771,50 

USD i  kamata na taj iznos koja je obračunata i  knjižena na na kontu 4602, kao i sudski troskovi u 
iznosu od 28.950 hiljada. 
 
 

• Obaveze prema dobavljačima za usluge date su u pregledu koji sledi: 
 

Dobavljači za usluge 2019 

 

Telekom Srbije 6.293 

Secut 3.367 

Gradska cistoca JKP 98 

Agencija za zastupanje Igor Kuletin 703 

Ostali 926 

Ukupno 11.387 

  

 
19.2.2.  Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu date su u pregledu koji sledi: 
 

Poverilac Valuta USD 2019   2018   

PROCTER & GAMBLE 3.859.465,00 $ 404.930 399.027 

SEMELI TRADING LTD 41.566.58 $ 4.361 4.298 
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Ukupno    409.291 403.325 

 

Sve obaveze prema ino dobavljačima potiču iz ranijih godina. Kompanija “PROGRES” A.D., je u sudskom 
sporu sa poveriocem  “PROCTER & GAMBLE", koji je rešen u korist  “PROCTER & GAMBLE"-a. Kamata 
knjižena u iznosu od RSD 872.139 hiljada na kontu 4602. 
 
 
 

 
19.3. OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 2019 2018 

Ostale razne obaveze - obaveze iz zajedničkih poslova - din 172.171 165.506 

Ostale razne obaveze - obaveze iz zajedničkih poslova -dev 974.743 961.015 

Obaveze za sudske takse 120 10.362 

Obaveze po osnovu zarada  3.654 6.718 

Obaveze po osnovu kamata 938.764 1.043.515 

Ostale obaveze  261.756 257.736 

Ukupno 2.351.208 2.444.852 

 
 
●   Ostale razne obaveze iz zajedničkih poslova – din u ukupnom iznosu od RSD 165.506 hiljada date 
su u sledećem pregledu: 

 

Ostale obaveze iz zajedničkih poslova 2019 2018 

Ostale razne obaveze iz poslovanja – dinarski 172.171 165.506 

Ukupno 172.171 165.506 

 

Ostale razne obaveze iz poslovanja- dinarski po analitičkim evidencijama date su u pregledu koji sledi: 
 

Poverilac                                             2019 2018 

Trudbenik 50.055 49.366 

Stari Oskolski 40.057 35.147 

NLB banka 76.520 74.276 

Milivoje Žugić 1.926 1.920 

Standard u stečaju 1.094 1.094 

Srbijagas - 863 

Ostali 2.519 2.840 

Ukupno                                                     172.171 165.506 

  

Navedene obaveze su obaveze po izvršnim presudama koje Kompanija ima na dan 31.12.2019.godine. 

 

 
●   Ostale razne obaveze iz zajedničkih poslova- devizno u ukupnom iznosu od RSD 974.743  hiljada 
date su u sledećem pregledu: 
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Ostale obaveze iz zajedničkih poslova 2019 2018 

Ostale razne obaveze iz poslovanja – devizno 974.743 961.015 

Ukupno 974.743 961.015 

 

Ostale razne obaveze iz poslovanja- devizno po analitičkim evidencijama date su u pregledu koji sledi: 
 

Poverilac                                             2019 2018 Valuta 

Gasprom banka, Moskva                952.825 938.937 9.081.564,50 $ 

“Progresgas-trading”  1.574 1.551 15.000$ 

Semeli 12.650 12.715 107.575,59€ 

Mihocevic & bajs odvj.drustvo 5.729 5.876 63.249,68€ 

Ostali                                          1.965    1.936 18.729,50$ 

Ukupno                                                     974.743 961.015  

 

● Po osnovu obaveza, poverlac Gasprom banka, Moskva, je pokrenula sudski spor koji je okončan u 
korist Gasprom Banke, Moskva iznos osnovnog duga 9.010.920,50 USD i sudski troškovi u iznosu 

70.644,00 USD, spor je izgubljen i potvrđen pred Arbitražnim sudom. Po UPPR-u koji je u postupku 
predviđen je otpustu duga za 50% i otpust sudskih troškova.  
 
Po obaveštenju  odgovornih lica, obaveza prema Gasprom banka, Moskva, je nastala prenosom duga 
Beobanke u stečaju, Beograd, prema Gasprom banci na  Kompaniju “PROGRES” A.D. Gasprom banka 
je bila samo administrator obaveze, dok je glavni investitor, Gazexport iz Moskve.  
 

Obaveza je bila vezana za buduće poslove koje je Kompanija “PROGRES” A.D., trebalo da zaključi 
posredstvom Gazexport-a, a predviđeno je da se 12% od vrednosti svakog ugovorenog posla koristi za 
izmirenje obaveza prema Gasprom banci, što je značilo da ruska strana za naplatu ovog potraživanja 
treba da obezbedi Kompaniji “PROGRES” A.D., zaključivanje investicionih radova u Ruskoj Federaciji u 

iznosu od USD 75.000.000,00.  
 
Obzirom na ovaj uslov, Ugovorom nije predviđena nikakva druga garancija Kompaniji “PROGRES” A.D., 

vezana za otplatu predmetnog duga, zbog toga je vođen sudski postupak, ali je izgubljen.   
 
●  Kompanija “PROGRES” A.D., je usaglasila obaveze sa “Progresgas-trading” doo na dan 31.12.2019. 
godine. 
 
●   Obaveze po sudskim taksama na dan 31.12.2019. iznose RSD 120 hiljada. 

 
●  Obaveze po osnovu zarada osdnose se na deo neisplaćenih zarada IV-VIII 2016.koje su obuhvaćene 
u UPPR-u sa 31.12.2017,  i regres za 2014. godinu u iznosu od RSD 3.654 hiljade.  
 
●   Obaveze po osnovu kamata na dan 31.12.2019. godine iznose RSD 938.764 hiljada i date su 
pregledu kako sledi: 

POVERILAC 2019 2018 
Procter&Gamble 872.139 848.678 

Kamate na porez za imovinu - 81.826 
Kamate na nakn. za korišć. građ. 
zemljišta - 43.283 

Trudbenik KNG 28.950 27.425 

HS Janko Lisjak ad u stečaju 27.857 26.225 
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● Ostale obaveze u iznosu od RSD 258.208 hiljada odnose se na Obaveze po sudskoj presudi od 

Kapital extra-Slobodan Todorovic u iznosu od RSD 258.186 hiljada. 
 
 
19.4. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i  pasivna vremenska razgraničenja 
 
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR sa stanjem na dan 31.12.2019. godine iznose 

RSD 2.321 hiljadu i date su u pregledu koji sledi: 
 

Vrsta obaveze 2019 2018 

Obaveze za PDV za IV tromesečje tekuće godine 226 - 

Obaveze za porez na imovinu - 153.356 

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta - 42.524 

Ostale obaveze za poreze 2.095 2.285 

Ukupno 2.321 198.165 

 
 
B I L A N S  U S P E H A    

 
20. POSLOVNI PRIHODI 
 

 2019 2018 

 1. Prihodi od prodaje 3.508 - 

 2. Drugi poslovni prihodi  33.808 23.178 

Ukupno (1+2) 37.316 23.178 

 

20.1. Drugi poslovni prihodi: 
 

 2019 2018 

 Prihodi od zakupnina 33.808 23.178 
 Ostali  prihodi  - - 

Ukupno  33.808 23.178 

 

Najveći deo prihoda od zakupnina odnose se na prihode od izdavanja poslovnog prostora u Beogradu, 
Zmaj Jovina 8-10. 
 

 21. POSLOVNI RASHODI 

 2019 2018 

  Nabavna vrednost prodate robe (3.307) (4) 
 Prihodi od aktiviranja učinaka  21 4 
 Troškovi materijala  (1.028) (263) 
Troškovi goriva i energije (6.977) (5.167) 
 Troškovi zarada i naknada zarada (32.529) (30.067) 
Troškovi proizvodnih usluga (3.307) (2.068) 
 Troškovi amortizacije  (66.117) (66.041) 

Troškovi dugoročnog rezervisanja - - 
 Nematerijalni troškovi (51.924) (40.675) 

Ministarstvo poljopr. i šumarstva - 2.641 

Telekom 2.199 2.199 

Ostali 7.619 11.238 

Ukupno 938.764 1.043.515 
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Ukupno  (165.168) (144.281) 

 
21.1. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
 

 2019 2018 

Troškovi  zarada i  naknada zarada  (11.320) (11.093)  
Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavc (1.869) (1.744) 
Troškovi naknada fizičkim licima po ugovor o delu i nakn.   
po ugovoru o priv. i pov.poslovima (6.385) (5.898) 

Troškovi nakn. Za posl. Preko oml.zadruga                                           (3.084) (2.076) 
Troškovi naknada članovima NO (9.393) (8.916) 
Otpremnine zaposlenima - - 
Ostali lični rashodi i naknade  (478) (340) 

Ukupno   (32.529) (30.067) 

 

 

21.2. Ostali poslovni rashodi 

 2019 2018  

1. Troškovi proizvodnih usluga: (3.307)  (2.068) 
Troškovi transportnih usluga,telefoni,poštarina (120)  (16) 
Troškovi usluga održavanja (1.657)  (520) 

Troškovi komunalnih usluga i javnih garaža (1.510)  (1.519) 
Troškovi ostalih usluga (20)  (13) 
2. Nematerijalni troškovi: (51.924)  (40.675) 
Advokatske i intektual. usluge        (19.404)               (8.598)         
Ostale neproiz. usluge/čuvanje imov. i sl/                              (5.492)                  (5.292) 
Troškovi reprezantacije        (187)      (163) 
Troškovi premija osiguranja (1.536)                                            (1.681) 

Troškovi platnog prometa (11)                        (32) 
Naknade za bankarske usluge (450)            (1.379) 
Troškovi ostalih poreza (imovina,građ.zem., firmarina i sl)          (23.387)       (23.328) 

Ostali nematerijalni troškovi (takse, oglasi i dr.) (1.457)  (202) 

   Ukupno (55.231)              (42.743 

 
 
22. FINANSIJSKI PRIHODI  
         

 2019 2018 

Prihodi od kamata 1.426 10 

Pozitivne kursne razlike 9.658 36.410 

Ostali finansijski prihodi 65 63 

Ukupno 11.149 36.483 

 

 

23. FINANSIJSKI RASHODI 
  

 2019 2018 

Rashodi kamata (20.959) (92.266) 

Negativne kursne razlike (47.473) (112.375) 

Ukupno (68.432) (204.641) 
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Rashodi kamata u iznosu od RSD 20.959 hiljada odnose se na: doknjizenu kamatu RSD 10.908 

hiljada po sudskoj presudi za Procter&Gamble, za period 01.01.2019.-03.05.2019.godine ; RSD 

4.384 hiljade –doknjižene kamate po sudskoj presudi KAPITAL-EXTRA-TODOROVIC za period od 
01.01.2019.-03.05.2019.godine;RSD 2.244 hiljade -kamata po presudi NLB Banka, RSD 1.253 
hiljade - kamata po presudi Janko Lisjak. 
 
 
 

 
 24. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO 
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
  

 2019 2018 

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja - - 

Prihodi od usklađivnja vred. kratk.finansijskih plasmana - - 

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraž. po stambenim 
kreditima 

- - 

Ukupno - - 

 
  
 
25. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO 
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 

 2019 2018 

Rashodi od obezvređ. Stambenih kredita (154) - 

Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja (54.731) - 

Rashodi od usklađivnja HOV (959) - 

Ukupno (55.844) - 

 
 
26. OSTALI PRIHODI  

 

PRIHODI 2019 2018 

Prihodi po osnovu naknade štete 133 56 
Naplaćena otpisana potraživanja 29 197.801 
Oprihodovanje (otpis) obaveza  348.868 2 
Ostali prihodi  127 81 

Ukupno 349.157 197.940 

 

- Oprihodovanje (otpis) obaveza RSD 348.868 hiljada, odnosi se na ukidanje obaveze prema 
državnim povericima u skladu sa usvojenim UPPR-om i zaključcima Vlade RS i to 05 br.:023-

4015/2015 od 09.04.2015.god. i 05 br.:023-4622/2016 od 17.05.2016.god. kojima je naloženo 
svim državnim poveriocima da izvrše otpis potraživanja koja imaju iskazana u svojim poslovnim 
knjigama prema Kompaniji Progres sa stanjem na dan 31.12. poslednje poslovne godine po 
usvajanu UPPR-a, koji je usvojen 18.04.2019. u iznosu od RSD 347.825 hiljada. 
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  27. OSTALI RASHODI 

 

Rashodi 2019 2018 

Kapitalni gubici po osnovu prodaje HOV (630) - 
Neotpisana vrednost otpisanih nekretnina - - 
Neotpisana vrednost rashdovane opreme - - 
Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja (39) (5) 
Manjak - - 
Rashodi po sudskm sporovima I ostali nepomenuti rashodi (163) (3.319) 

 Ukupno (832)         (3.324) 

 
 
28. DOBITAK/(GUBITAK) 

Dobitak/(Gubitak) je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha, i to: 
 

 2019 2018 

Poslovni dobitak/(gubitak) (127.852) (121.103) 

Finansijski dobitak/(gubitak) (57.283) (168.158) 

Ostali dobitak/(gubitak) 292.481 194.616 

Dobitak/(gubitak) iz redovnog poslovanja  107.346 (94.645) 

Dobitak /(gubitak)pre oporezivanja 107.346 (94.645) 

Poreski rashodi perioda - - 

Odloženi poreski rashodi (8.965) (6.557) 

Odloženi poreski prihodi -  - 

Neto dobitak/(gubitak) 98.381 (101.202) 

 
 
Vrednost akcija na dan 31.12.2019. godine iznosi  je RSD  130,20.  
 
 

 
29.  ZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA 
 
Poslovi sa Zavisnim pravnim licima odnose se na prefakturisavanje zajedničkih troškova koji stižu na 
Kompaniju ili na Progres Autokuću doo, a u skladu sa koršćenjem prostora. 
 
 

30. OSTALA PITANJA 
 
30.1.  SUDSKI SPOROVI 
 
Pravna služba Kompanija “PROGRES” A.D.,   je sačinila detaljan izveštaj o sudskim sporovima, koji su 
iskazani u  knjigama Kompanije u punim iznosima sa glavnim dugom i kamatom kako je i naloženo u 

izvršnim presudama, na teret i u korist sa stanjem na dan 31.12.2019. godine za koje je Kompanija 
izvršila ispravku vrednosti. 
 

 
31. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA 
 
Nije bilo bitnih događaja nakon bilans stanja. 

Širenje novog koronavirusa u svetu (COVID-19) početkom 2020. uzrokovalo je poremećaje u poslovanju 
i ekonomskoj aktivnosti. 11. marta 2020. godine Svetska zdravstvena organizacija proglasila je COVID-
19 pandemijom. Dana 15.marta 2020.godine a na osnovu člana 200.stav 5 Ustava Republike Srbije, 
Predsednik Republike Srbije, Predsednik Narodne Skupštine i Predsednik Vlade doneli su Odluku o 
proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji (Službeni Glasnik RS broj 29/2020 od 
15.03.2020.godine) a u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije COVID-19 na teritoriji 
Republike Srbije. 
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ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA DRUŠTVA 

 

Kompanija "Progres" ad Beograd 

 

Kvalifikovano Mišljenje 

 

Izvršili  smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva Kompanija “Progres” ad Beograd  (u 

daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 

31. decembra 2019. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans 

uspeha), izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima 

gotovine za godinu koja se završava na taj dan i napomene uz finansijske izveštaje koje 

uklljučuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. . 

Po našem mišljenju, osim za efekte opisane u odeljku Osnova za kvalifikovano mišljenje, 

priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim 

aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate 

njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa  

Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog 

izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.  

 

Osnov za kvalifikovano mišljenje 

 

Nismo vršili reviziju pojedinačnih izveštaja zavisnih društava, te nismo u mogućnosti da utvrdimo 

efekat eventualin pogrešnih iskaza na konsolidovane finansijske izveštaje društva. 

 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu 

sa tim standardima su detaljnije opisene u odeljku Odgovornosti revizora za reviziju fiansijskih 
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izveštaja.Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne 

računovođe Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe i etičkim zahtevima koji 

su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše druge 

etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i Kodeksom.    

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući  da obezbede osnovu za 

naše kvalifikovano mišljenje. 

 
Ključna revizorska pitanja 

 

 

Ključna revizorska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće 

važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u 

kontekstu naše revizije finansijskih izbeštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i 

mi ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima. 

 

Opis ključnog revizorskog pitanja (MSR 701) 

 

Ključno revizorsko pitanje prezentovano je u delu Materijlano značajna neizvestost povezana sa 

stalnošću poslovanja, i odnosi se na usvajanje i ispunjenje UPPR-a. 

 

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje  za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim  propisima  važećim u Republici Srbiji i za one interne kontrole za koje odredi 

da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, 

nastale usled prevare ili greške.  

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva 

da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nečelom stalnosti, obelodanjujući po potrebi pitanja koja 

se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene 

osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema 

drugu realnu mogućnost osim da to uradi.    

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja 

Društva. 
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Odgovornost revizora za reviziju finansijkih izveštaja 

 

Naš cilj je  sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne 

sadrže materjalno značajne pogrešne izraze, nastale usled prevare ili greške, i izdavanje 

izveštaja revizora koji sadrži naše mišljenje, Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo 

uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim 

standardima revizije uvek otkriti materijalno značajne pogrešne iskaze ako takvi postoje. 

Pogrešni izrazi mogu da nastanu usled prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako 

je razumno očekivati da će oni pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika 

donete na nivou finansijskih izveštaja. 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno 

prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako mi: 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza, nastalih 

usled prevare ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni 

za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za 

mišljenje revizora. Rizik da neće biti materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat 

prevare je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, jer prevara može da 

uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje 

interne kontrole. 

• Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi 

osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni datim okolnostima, ali ne u cilju 

izražavanje mišljenja o efikasnosti internih kontrola. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne 

računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.  

• Donosimo zaključak o prikladnosti načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza da li postoji materijalna 

neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u 

pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nečelom stalnosti. 

Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost dužni smo da u svom izveštaju 

skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili ako takva 

obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se 

zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim 

budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da postoji u 

skladu sa nečelom stalnosti. 
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• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja i da li su u svim finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i 

događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.  

• Pribavljamo dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza u vezi sa finansijskim pokazateljima 

entiteta ili poslovnih aktivnosti u okviru Grupe kako bi izrazili mišljenje o konsolidovanim 

finansijskim izveštajima. Mi smo odgovorni za usmeravanje, nadzor i izvršenje revizije 

Grupe. Takođe mi smo isključivo odgovorni za naše revizorsko mišljenje (samo uz 

konsolidovane izveštaje) 

• Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme 

revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole 

koje smo identifikovali tokom revizije.  

• Takođe dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa 

relevantnim etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim 

odnosima i ostalim pitanjima za koje može razumno da se pretpostavi da utiču na našu 

nezavisnost, i gde je to moguće o povezanim merama zaštite. 

• Od pitanja koje su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja su 

bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna 

revizorska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako Zakon ili 

regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim 

okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izveštaj revizora, zato što 

je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve 

komunikacije.  

 

Skretanje pažnje 

 

Kao što je navedeno u Napomeni br. 7, Društvo je u okviru Nekretnina iskazalo vrednost 

nepokretnosti u Hrvatskoj u iznosu od 113.095 hiljada dinara i vrednost nepokretnosti u Bosni i 

Hercegovini u iznosu od 21.113 hiljade dinara, koje nisu u posedu Kompanije i predmet su 

spora pred pravosudnim institucijama tih država. 

Kao što je prikazano u Napomeni uz finansijske izveštaje br. 8 Dugoročni finansijski plasmani 

društvo ima učešće u kapitalu RMHK „Trepča“ Zvečan u iznosu od 131.086 hiljada dinara.  

 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenim pitanjima.  

 



Kompanija Progres ad, Beograd 
 

 

Materijlano značajna neizvestost povezana sa stalnošću poslovanja  

 

Skrećemo pažnju na Napomenu broj 29 u finansijskim izveštajima, koja ukazuje da je Društvo 

Kompanija Progres ad, Beograd u procesu UPPR-a.  

Rešenjem Privrednog apelacionog suda 7 Pvž 19/19 potvrđeno je usvajanje unapred 

pripremljenog plana reorganizacije stečajnog dužnika Kompanije »Progres« ad Beograd koje je 

postalo pravosnažno dana 18.4.2019. godine. Sva prava poverilaca i drugih lica i obaveze 

stečajnog dužnika određene su unapred pripremljenim planom reorganizacije, kojim je 

predviđeno, za klasu poverilaca 3 i klasu poverilaca 4, otpust svih kamata i troškova i 50% 

glavnice duga  koje su iskazane u finansijskim izveštajima društva za 2018. godinu. Rok 

izvršenja do jedne godine od dana početka primene a način namirenja je prodaja viška imovine. 

Drustvo je oprihodovalo, odnosno izvršilo otpis obaveza prema državnim poveriocima u skladu 

sa usvojenim UPPR-om i zaključcima Vlade RS i to 05 br.:023-4015/2015 od 09.04.2015.god. 

i 05 br.:023-4622/2016 od 17.05.2016.god. kojim je naloženo svim državnim poveriocima 

da izvrše otpis potraživanja koja imaju iskazana u svojim poslovnim knjigama prema Kompaniji 

Progres sa stanjem na dan 31.12. poslednje poslovne godine po usvajanu UPPR-a. 

Do dana vršenja revizije, klasa 1 i klasa 2 su namirene. Klasa 3 je delimično namirena. Četiri 

poverioca su potpisala ugovore o zameni ispunjenja.  Klasa 4 odnosi se na povezana lica. 

Kao što je navedeno u Napomeni 29, navedeni dogadjaji ili uslovi mogu izazvati sumnju u vezi 

sa sposobnošću entiteta da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Rukovodstvo Društva smatra 

da će ispunjenjem UPPR-a nastaviti svoju poslovnu aktivnost. 

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.  

 

Ostala pitanja 

 

Izvršili smo pregled Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo 

Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja o 

poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu  (Službeni glasnik Republike Srbije 

broj 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011). Naša je odgovornost da 

izrazimo mišljenje o usklađenosti Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja o poslovanju  sa 

finansijskim izveštajima za poslovnu 2019. Godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su 



Kompanija Progres ad, Beograd 
 

 

ograničeni na procenjivanje  usaglašenosti računovodstvenih informacija adržanih u 

Konsolidovanom Godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su 

bili predmet revizije.  

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane  u Konsolidovanom Godišnjem 

izveštaju o poslovanju za 2019. godinu usaglašene su  sa finansijskim izveštajima za poslovnu 

2019. godinu koji su bili predmet revizije. 

Beograd, 29.05.2020. godine 

                                                                                   Ovlašćeni revizor 

 

 

                                                                                   Gordan Ekmečić 

 

 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 3868524 3946264 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 3.1,7. 3715661 3792244 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 7. 594796 595116

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 7. 3113248 3189474

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 7. 811 848

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015 7. 6806 6806

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1
116865
118594
4289643
4106921
198262
2368
1
623
2469989
2377071
404200
409899
100580
91594
0
504780
501493
112695
112833
0
0
0
0
3285727
2994388
243653
252608
0
0
0
20000
20000
0
20000
20000
0
20000
20000
102233
4606067
4708619
0
4708300
4708619
98837
304445
307221
0
304445
406058
16163
14717
948554
945081
490613
490613
49704
50099
3671410
3671410
0
3721114
3721509
740263
839925
116865
118594
0
4289643
4106921
382
262
1372
249
184058
21835
915
105834
30
30
0
0
0
0
3946264
3868524
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&Naziv=Bilans%20stanja&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 3.5,8. 152863 154020 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 3.5,8. 133240 133418

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 3.5,8. 19623 20602

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 238397 343379 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 3.7,9. 61933 61134 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 10. 1849 2173

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

6806
6806
848
811
3189474
3113248
595116
594796
0
3792244
3715661


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 10. 27494 27221

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 10. 32590 31740

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 10. 48164 94856 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 10. 22566 68927

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 10. 25598 25929

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 10. 41 249

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 10. 49 383

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 10. 105864 945 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 10. 30 30

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 10. 105834 915

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 10. 21835 184058

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 10. 249 1372

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 10. 262 382

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 4106921 4289643 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 15. 118594 116865

133418
133240
0
154020
152863
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 11. 839925 740263

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 11. 3721509 3721114 0

300 1. Акцијски капитал 0403 11. 3671410 3671410

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 11. 50099 49704

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 11. 490613 490613

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 11. 945081 948554

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 11. 14717 16163

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 11,25. 406058 304445 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 11. 307221 304445

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 25. 98837

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 11. 4708619 4708300 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 4708619 4606067

351 2. Губитак текуће године 0423 102233

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 12. 20000 20000 0

0
0
0
20602
19623


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ
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Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 12. 20000 20000 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430 12. 20000 20000

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 14. 252608 243653

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 13. 2994388 3285727 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
94856
48164
31740
32590
27221
27494
2173
1849
0
61134
61933
0
343379
238397
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Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 13. 112833 112695

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 13. 501493 504780 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 13. 91594 100580

436 6. Добављачи у иностранству 0457 13. 409899 404200

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 13. 2377071 2469989

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 13. 623 1

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 13. 2368 198262

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 4106921 4289643

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 15. 118594 116865

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
945
105864
383
49
249
41
25929
25598
68927
22566


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 3.15,16. 84799 76331

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 16. 20601 26913

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 17243 26913

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 3358

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 16. 10819 11641

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 10819 11641

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 16. 53379 37777

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1
53304
48929
51533
47304
102233
98837
10
6631
8965
174
95602
107966
95602
107966
3549
1816
200825
351655
1822
56375
168160
55946
122117
50643
92368
21062
0
0
214485
71705
46204
14204
58
1490
63
65
63
65
46325
15759
122896
129552
47078
57706
26913
20601
76331
84799
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
3.15,17. 214351 199227

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 17.1. 20439 23039

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 17. 154 361

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 17.2. 1415 740

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 17.3. 12233 9924

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 17.4. 46967 44643

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 17.5. 9563 7967

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 17.6. 66182 66197

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 17.7. 57706 47078

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 18. 129552 122896

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 15759 46325

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 65 63

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 65 63

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 1490 58

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 14204 46204

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 19. 71705 214485

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

11641
10819
3358
26913
17243


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 21062 92368

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 50643 122117

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 55946 168160

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

1050 20.

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

1051 21. 56375 1822

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 22. 351655 200825

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 23. 1816 3549

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 24. 107966

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055 95602

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 24. 107966

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 95602

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 174

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 8965 6631

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 10

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

361
154
23039
20439
199227
214351
37777
53379
11641
10819


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 25. 98837

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 102233

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066 47304

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067 51533

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068 48929

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069 53304

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

66197
66182
7967
9563
44643
46967
9924
12233
740
1415


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ
РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 98837

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 102233

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1
49162
47996
53558
52287
102720
100283
102720
100283
487
1446
487
1446
487
1446
102233
98837
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017 1446

б) губици 2018 487

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

2019 1446

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

2020 487

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022 1446

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023 487

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 100283

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 102720

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 100283 102720

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 52287 53558

2. Приписан власницима који немају контролу 2028 47996 49162

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 3720887 4020 4038 490613

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 3720887 4024 4042 490613

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 226 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 3721113 4028 4046 490613

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 3721113 4032 4050 490613

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1
839925
14717
1446
99662
740263
16163
740263
16163
102494
487
842757
15676
842757
15676
945081
3473
948554
948554
948554
490613
3720887
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 396 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 3721509 4036 4054 490613

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4606386 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 304765

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4606386 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 304765

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 102233 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4708619 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 304765

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4708619 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 304765

490613
3721113
226
490613
3720887


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 101293

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4708619 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 406058

 

490613
3721113


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 948554 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 948554 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 948554 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 948554 4140 4158

490613
3721509
396


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 3473 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 945081 4144 4162

 

304765
4606386


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

304765
4708619
102233
304765
4606386


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217 15676
4235 842757 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221 15676

4237 842757 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 487 4238

102494 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225 16163

4239 740263 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229 16163

4241 740263 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

406058
4708619
101293
304765
4708619


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 99662 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232 1446

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233 14717

4243 839925 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

948554


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07034245 Шифра делатности 4671 ПИБ 100002604

Назив PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Змај Јовина 8-10

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O
ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 101258 299683

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 101194 88321

2. Примљене камате из пословних активности 3003 64 41

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 211321

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 165361 128240

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 95527 80260

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 43737 42730

3. Плаћене камате 3008 40

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 26057 5250

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 171443

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 64103

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 308

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 235

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 10

5. Примљене дивиденде 3018 63

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 98120 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 98120

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 308

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 98120

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1
184058
21835
12307
184058
162223
171751
128240
263481
299991
101258
0
0
0
0
98120
308
98120
40
42730
43737
80260
95527
128240
165361
211321
41
64
88321
101194
299683
101258
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=db1abacf-5159-4d40-b4bf-d1830bc178d3&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=D1D8BC791F3B86B158C6EA158FFD4E287FE7C6F1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 101258 299991

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 263481 128240

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 171751

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 162223

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 184058 12307

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 21835 184058

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
98120
63
10
235
308
0
64103
171443
5250
26057
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BILANS STANJA KONSOLIDOVANI 

 Napomene 2019 2018 

A K T I V A    
A. UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL    
B. STALNA IMOVINA  3.868.524 3.946.265 

I.Nematerijalna ulaganja    

   Nematerijalna imovina    

II. Nekretnine, postrojenja, oprema  3.1,7. 3.715.661 3.792.244 

   Zemljište 7. 594.796 595.116 

   Građevinski objekti 7. 3.113.248 3.189.474 

Postrojenja, oprema 7. 811 848 

   Ostale nekretnine i postrojenja 7. 6.806 6.806 

III BIOLOŠKA SREDSTVA    

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 8. 152.863 154.020 

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica    

     Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica 3.5. 133.240 133.418 

Ostali dugoročni finansijski plasmani 3.5. 19.623 20.602 

V  DUGOROČNA POTRAŽIVANJA     

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA    

G. OBRTNA IMOVINA  238.397 343.379 

I Zalihe 3.7,9. 61.933 61.134 

II Potraživanja po osnovu prodaje                                                                                                                                10. 48.164 94.856 

Kupci u zemlji - mat. I zavisna pravna lica    

Kupci u zemlji  10. 22.566 68.927 

Kupci u inostranstvu 10. 25.598 25.929 

III Potraživanja iz specifičnih poslova 10. 41 249 

IV Druga potraživanja 10. 49 383 
V Finansijska sredstva koja se vrednuju po 

fer vrednosti     

VI Kratkoročni finansijski plasmani 10. 105.864 945 

Kratkorocni krediti-maticna i zavisna    

Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji 10. 30 30 

Ostali kratkoročni finan.plasmani 10. 105.834 915 

VII Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10. 21.835 184.058 

VIII Porez na dodatu vrednost 10. 249 1.372 

IX Aktivna vremenska razgraničenja 10. 262 382 
D. UKUPNA AKTIVA= POSLOVNA IMOVINA 
(A+B+V+G)  4.106.921 4.289.643 

Đ. VANBILANSNA AKTIVA 15. 118.594 116.865 

P A S I V A    

A. KAPITAL 11. 839.925 740.263 

I Osnovni kapital 11. 3.721.509 3.721.114 

Akcijski kapital 11. 3.671.410 3671.410 

Ostali osnovni kapital 11. 50.099 49.704 

II Upisani a neuplaćeni kapital    

III Otkupljene sopstvene akcije    

IV Rezerve 11. 490.613 490.613 
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V Revalorizacione rezerve 11. 945.081 948.554 

VI Nerealizovani dobici po osnovu HOV    

VII (Nerealizovani gubici po osnovu HOV) 11. -14.717 -16.163 

VIII Neraspoređeni dobitak 11,25 406.058 304.445 

IX Učešće bez prava kontrole    

X (Gubitak) 11. -4.708.619 -4.708.300 

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 12. 20.000 20.000 

I Dugorocna rezervisanja 12. 20.000 20.000 

Rezervisanja za troškove sudskog spora 12. 20.000 20.000 

II  Dugoročne obaveze    

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 14. 252.608 243.653 

G. KRATKOROČNE OBAVEZE 13. 2.994.388 3.285.727 

  I Kratkoročne finansijske obaveze    

II Primljeni avansi, depoziti i kaucije 13. 112.833 112.695 

III  Obaveze iz poslovanja 13. 501.493 504.780 

Dobavljači - matična i zavisna    

Dobavljači u zemlji 13. 91.594 100.580 

Dobavljači u inostranstvu 13. 409.899 404.200 

IV Ostale kratkoročne obaveze  13. 2.377.071 2.469.989 

V Obaveze za PDV  13. 623 1 
VI Obaveze za ostale poreze, doprinose 

i dr dadžbine 13. 2.368 198.262 

VII Pasivna vremenska razgraničenja    

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA    

Đ. UKUPNA PASIVA /A+B+V+G-D/  4.106.921 4.289.643 

VANBILANSNA PASIVA 15. 118.594 116.865 
 

BILANS USPEHA- konsolidovani  
 Napomene 2019 2018 

A. POSLOVNI PRIHODI  3.15,16. 84.799 76.331 

    I  Prihodi od prodaje robe  20.601 26.913 

   II  Prihodi od prodaje proizvoda I usluga  10.819 11.641 

  III Prihodi od pemija, dotacija, donacija I sl.   - - 

  IV Drugi poslovni prihodi  53.379 37.777 

B. POSLOVNI RASHODI 3.15,17. 214.351 199.227 

  I Nabavna vrednost prodate robe     17.1. 20.439 23.039 

  II Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 17. -154 -361 

  III Povec. vrednosti zaliha nedovr.proizvoda i usluga    

  IV Smanj. vrednosti zaliha nedovr.proizvoda i usluga    

  V Troškovi materijala 17.2. 1.415 740 

  VI Troškovi goriva i energije 17.3. 12.233 9.924 

  VII Troškovi zarada, nakn.i ostali lični rash. 17.4. 46.967 44.643 

  VIII Troškovi proizvodnih usluga 17.5. 9.563 7.967 

  IX Troškovi amortizacije  17.6. 66.182 66.197 

   X Troškovi dugoročnih rezervisanja 17. - - 

  XI Nematerijalni troškovi 17.7. 57.706 47.078 

V./G.POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)  -129.552 -122.896 
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D. FINANSIJSKI PRIHODI  18. 15.759 46.325 

I Finans. Prihodi od povez. Lica i ostali finans.prihodi  65 63 

II Prihodi od kamata (od trećih lica)  1.490 58 

III Pozitivne kursne razlike i poz. Efekti val.klauzule  14.204 46.204 

Đ. FINANSIJSKI RASHODI  19. 71.705 214.485 

I Finans. rashodi od povez. Lica i ostali finans.rashodi  - - 

II Rashodi kamata (od trećih lica)  21.062 92.368 

III Negativne kursne razlike i neg. Efekti val.klauzule  50.643 122.117 

E./Ž. DOBITAK IZ FINAN./(GUBITAK IZ FINAN.)  -55.946 -168.160 

Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 20. - - 

I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 21. 56.375 1.822 

J. OSTALI PRIHODI  22. 351.655 200.825 

K. OSTALI RASHODI 23. 1.816 3.549 

L./LJ. DOBITAK/(GUBITAK) IZ RED. POSLO. 
POSLOVANJA   

24. 107.966 -95.602 

   

NJ./O. DOBITAK/(GUBITAK) PRE OPOREZIV. 24. 107.966 -95.602 

P. POREZ NA DOBITAK    

     I  Poreski rashod perioda  174  

    II Odloženi poreski rashodi perioda  8.965 6.631 

  III Odloženi poreski prihodi perioda  10  

C./T. NETO DOBITAK/(GUBITAK) 25. 98.837 -102.233 

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE konsolidovni 

  2019 2018 
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH 

AKTIVNOSTI    
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti  101.258 299.683  

   Prodaja i primljeni avansi  101.194 88.321  

   Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti  64 41  

   Ostali prilivi iz redovnog poslovanja   211.321  

II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti  165.361 128.240  

   Isplate dobavljačima i dati avansi   95.527 80.260  

   Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi  43.737 42.730  

   Plaćene kamate  40   

   Porez na dobitak     

   Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda  26.057 5.250  
 III/IV Neto priliv/(odliv) gotovine iz posl. 

Aktivn.  64.103 171.443  
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI 

INVESTIRANJA     

I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja  - 308  

   Prodaja akcija i udela     
   Prodaja nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja 

i opreme     

  Ostali finansijski plasmani (neto priliv)   298  

  Primljene kamate i aktivnosti finansir.   10  

II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja  98.120   
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   Kupovina akcija i udela     
   Kupovina nemat. ulaganja, nekretnina, postr. i 

opreme     

   Ostali finansijski plasmani (neto odiliv)  98.120   
III/IV Neto priliv/(odliv) gotov. iz aktivn. 

investir.      -98.120 308  
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI 

FINANSIRANJA     

I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja     

Uvećanje osnovnog kapitala     

Dugoročni  krediti (neto priliv)     

Kratkoročni krediti (neto priliv)     

Ostale dugoročne obaveze     

Ostale kratkoročne obaveze     

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja     

Otkup sopstvenih akcija i udela     

Dugoročni  krediti (neto odliv)     

Kratkoročni krediti (neto odliv)     

Ostale obaveze (odlivi)     

Finansijski lizing     

Isplaćene dividende     
III/IV Neto priliv/(odliv) gotov. iz aktiv. 

Finans.      

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE  101.258 299.991  

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE  263.481 128.240  
Đ./E. UKUPAN NETO PRILIV/(ODLIV) 

GOTOVINE  -162.223 171.750  
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG 

PERIODA  184.058 12.307  

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE      

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE     
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG 

PERIODA  21.835 184.058  
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IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - konsolidovani 

 

 

 

 

 

 

 
Osnovni  
kapital 

 
 

Rezerve iz 
dobiti 

 
 

 
 

Gubitak 

 
 

Nerasp. 
Dobitak 

 
 

Revalor. 
rezerve 

Nereal. 
Gub. HOV 

 

Ukupno 
 
 

Stanje 01.01. 2018. 3.720.887 490.613 (4.606.386) 304.765 948.554 (15.676) 842.757 

Povećanje  226 - (102.233) - -      (487) (102.494) 

(Smanjenje) - - - - - - - 

Stanje 31.12.2018. 3.721.113 490.613 (4.708.619) 304.765 948.554 (16.163) 740.263 

Stanje 01.01. 2019. 3.721.113 490.613 (4.708.619) 304.765 948.554 (16.163) 740.263 

Povećanje  396 -     - 101.293 - - 101.689 

(Smanjenje) - - - - (3.473) 1.446 (2.027) 

Stanje 31. 12. 2019. 3.721.509 490.613 (4.708.619) 406.058 945.081 (14.717) 839.925 
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1.  OPŠTI PODACI I DELATNOST 

 
Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje “PROGRES” A.D. (u 
daljem tekstu: Kompanija “PROGRES” A.D.,) posluje od 1952. godine. 
 

Osnovna delatnost Kompanija “PROGRES” A.D. je trgovina metalima i nemetalima,  hemijskim i 
poljoprivrednim proizvodima, kao i drugim robama i uslugama na domaćem i inostranom tržištu. 
 
Kompanija “PROGRES” A.D. je upisana u registar Trgovinskog suda u Beogradu, Rešenjem br. VIII. 
FI.12784/01 od 11.04.2002. godine. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, br. FI.10410/04 od 
12.10.2004. upisano je proširenje delatnosti. 
 

Kompanija “PROGRES” A.D. je upisana u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu, 
Rešenjem broj BD.38062/2005. dana 24.06.2005. godine. 
 

Sedište Kompanije “PROGRES” A.D. je u Beogradu, Zmaj Jovina 8-10. 
 
Matični broj Kompanije “PROGRES” A.D. je 07034245. 

 
PIB Kompanije “PROGRES” A.D. je 100002604. 
 
Direktor  Kompanije “PROGRES” A.D. Beograd je gospodin Živko Radanović. 
 
KOMPANIJA “PROGRES“ A.D. Beograd (u organizacionom smislu) je izvršila povezivanje matičnog sa 
zavisnim društvima, što je upisano kod Trgovinskog suda u Beogradu Rešenjem XII-Fi BR. 10129/03, 

od 26.09.2003. godine i to sledećih Društava: 
 

–  Kompanija “PROGRES“ A.D., Beograd, Zmaj Jovina 8-10, matično društvo; 

– “PROGRES AUTOKUĆA“  D.O.O., Beograd, Pančevački put 47, zavisno društvo; 

– “PROGRES INTERAGRAR“ D.O.O., Beograd, Zmaj Jovina 8-10, zavisno društvo; 

 

– “PROGRES“ A.D., Beograd, Zmaj Jovina 8-10, kao matično društvo učestvuje u kapitalu zavisnih 
društava sa 100%. 

 

Na dan  31.12.2019. godine Kompanija “PROGRES” A.D.-konsolidovano je imalo prosečno zaposlenih 
21  radnika (2018. godine 21  zaposlena). 
 

           Dana 06.03.2019.god. Privredni apelacioni sud u Beogradu je doneo Rešenje po uloženim žalbama 
stečajnih poverilaca pod brojem 7 Pvž. 19/19, rešenje je pravosnažno od 18.04.2019. godine. 
Navedenim rešenjem Privrednog apelacionog suda odbijene su sve žalbe stečajnih poverilaca i 

potvrdjeno je rešenje Privrednog suda u Beogradu br.2 Reo. 43/17 od 18.09.2018.god., a kojim je 
rešenjem usvojen Unapred pripremljen plan  reorganizacije po predlogu Komapnije Progres a.d. 
Beograd. 
 
 

Kompanija “PROGRES” A.D. svoje poslovanje obavlja preko računa kod sledećih banaka: 
 

 
 

Naziv banke Broj tekućeg računa 
  

Piraeus Banka a.d., Beograd 310-160756-35 
LHB banka a.d, Beograd 260-0196010036640-72 
Dunav banka, Beograd 

           Aikbanka a.d., Beograd                                                            

 

                                                        

 

360-2385-23 

           105-13529-85 
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2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, 

KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA 

 
2.1.  OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 
Matično društvo Kompanija “PROGRES” A.D. je sastavilo konsolidovane finansijske izveštaje u skladu 
sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu 
sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) kao i pratećom 
računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike Srbije.  

 
Konsolidovani finansijski izveštaji su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o obrascima i 
sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnikom 
o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike. 
 
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova modifikovanom za 

revalorizaciju zemljišta i građevinskih objekata, finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju i 

finansijskih sredstava i obaveza po fer vrednosti koje su uključene kroz bilans uspeha. 
 
Između Zakona o računovodstvu i reviziji, koji zahteva punu primenu Međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja i pratećih propisa izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije 
postoje razlike u sledećem: 

 

1 „Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po 
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze. 
 

2 U slučaju kada je ukupan kapital preduzeća manji od nule, u bilansu stanja, u okviru 
aktive, se iskazuje pozicija “Gubitak iznad visine kapitala” u iznosu kojim se ukupan 
kapital svodi na nulu. Ova stavka po definiciji MSFI nema karakter sredstva.  

 
 

2.2. UPOREDNI PODACI 

 
Uporedne podatke čine Konsolidovani finansijski izveštaji koje je Društvo sačinilo sa stanjem na dan 
31. decembra 2018. godine.  
 
Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu je vršilo Društvo Kreston MDM d.o.o., 

revizorska kuća, Beograd. 
 

 

2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA 

 
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji 
podrazumeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti. 
 

 

2.4. PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA 

 

(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja  

 
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), tojest u 
funkcionalnoj valuti Republike Srbije.  
 
Devizni kursevi valuta na dan 31. decembra iznose: 
 

 
 

 2019 2018 2017 

1 EUR    = 117,5928 118,1946 118.4727 

1 USD   = 104,9186 103,3893 99.1155 

1 CHF    = 108,4004 104,9779 101.2847 
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(b) Transakcije i stanja 
 

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva 
važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija 
i iz preračunamonetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju 
se u bilansu uspeha.  
 
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su 

klasifikovane kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu 
promena u amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj 
vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u 
knjigovodstvenoj vrednosti se iskazuju u okviru kapitala.  
 
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer 
vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke 

hartije od vrednosti koje se iskazuju  po fer vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha 

kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, 
kao što su vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, 
uključuju se u revalorizacione rezerve. 
 

 

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 

 
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja konslolidovanih finansijskih 
izveštaja za 2019. godinu su računovodstvene politike Matičnog društva, kome su povereni poslovi 
knjigovodstveno – finansijskih poslova i finansijskih izveštaja. 

 

3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA 

 
Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 1. januara 2004. godine iskazana 

po procenjenoj vrednosti koja je utvrđena na dan 01.01.2004. godine. Tako utvrđena vrednost je na 
dan 1. januara 2004. godine preuzeta kao zatečena nabavna vrednost umanjena za ispravku vrednosti 
po osnovu amortizacije. Sve nabavke opreme u toku 2019. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. 
Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja 
i oprema. 
 
Nakon početnog priznavanja oprema se meri po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za 

ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu 
obezvređenja. Nakon početnog priznavanja, nekretnine i postrojenja mere se po revalorizovanom 
iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, koji je umanjen za ukupan iznos 
ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog 
obezvređenja.  
 

Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna 
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. Ukoliko se jedno osnovno sredstvo sastoji 
od više komponenti koje imaju različit korisni vek upotrebe, tada se te komponente računovodstveno 

tretiraju kao posebne stavke osnovnih sredstava. 
 
Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kome 
su nastali. 

 
3.2. NEMATERIJALNA ULAGANJA  
 
Nematerijalna ulaganja inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom 
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi 
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih 
sredstava.  

 
Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja 
umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki 
vrednosti po osnovu obezvređenja.  
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3.3. AMORTIZACIJA 
 

Amortizacija  se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i 
nematerijalnih ulaganja, primenom sledećih godišnjih stopa amortizacije s ciljem da se sredstva u 
potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe: 
 

 Kоrisni vеk traјanja (gоdina) Stоpa amоrtizaciје 

Nekretnine 50-100 1-2% 

Oprema, automobili, vozila 4 do 20 5-10% 

Nematerijalna ulaganja 5 20% 

 

 
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova 
sredstva stave u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije 

koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog 

korišćenja. 

 

 
3.4. INVESTICIONE NEKRETNINE   
 

Investicione nekretnine inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom 
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi 
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih 
sredstava. Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine mere se po njihovoj poštenoj 
vrednosti. Dobitak ili gubitak nastao zbog promene njihove poštene vrednosti uključuje se u neto dobit 
ili neto gubitak perioda u kojem je nastao.  
              

Naknadni izdaci pripisuju se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako je verovatno da će priliv 
budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno procenjenih priliva. Svi ostali naknadno nastali izdaci 

priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali. 
 
3.5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 
Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj 

vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i 
sredstva koja se drže do roka Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a 
ponovnu proveru njihove namene vrši na svaki datum izveštavanja.   

 

(a) Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha  
 

Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja su 
nabavljena i koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti. Sredstva u ovoj 
kategoriji se klasifikuju kao tekuća sredstva.  
 

Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi se 
iskazuju na teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po poštenoj 
vrednosti kroz bilans uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj vrednosti. Sve 
promene u poštenoj vrednosti ovih instrumenta, uključujući i prihode od kamata i dividendi, iskazuju 
se u bilansu uspeha.  
 

Ova finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog finansijskog 
sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na drugog.  
 

(b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju  
 

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili svrstana u 
ovu kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna 
sredstva, osim ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma 
bilansa stanja. 
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Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti uvećanoj za 

transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog 
finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na 

drugog.  
 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po poštenoj 
vrednosti. Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi 
kapitala (nerealaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih obezvredjenja i kursnih razlika koji se 
iskazuju u bilansu uspeha perioda. Kada se prestane sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni 

dobici ili gubici se prenose sa kapitala u bilans uspeha. 
 
Kamate i dividende se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Društva da primi uplate.  
 

(c) Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća  
 

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili 
utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i u 

mogućnosti je da drži do njihovog dospeća. Ova sredstva se uključuju u tekuća sredstva, osim ukoliko 
su im rokovi dospeća duži od 12 meseci od datuma bilansa stanja u kom slučaju se klasifikuju kao 
dugoročna sredstva.  

 
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti, koja 
uključuje i troškove transakcija, a naknadno se mere po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode 
efektivne kamatne stope umanjenoj za eventualna trajna obezvredjenja.  
 
U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, 
cela kategorija se mora reklasifikovati na finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 

 
3.6.       OBEZVREDJENJA I NENAPLATIVOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA 
 
Na svaki datum bilansa stanja utvrdjuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do trajnog 
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvredjeno ukoliko 

objektivni dokazi ukazuju na dogadjaje koji su imali negativan efekat na procenjeni budući novčani tok  
tog sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog budućih dogadjaja, bez obzira koliko verovatni 

bili. 
 
Gubici zbog obezvredjenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha. Svi kumulirani 
gubici finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala se 
prenose u bilans uspeha.  
 

Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja finansijskih 
sredstava koja se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od vrednosti raspoloživih 
za prodaju, utvrde okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena vrednost porasla, tojest da ta 
sredstva više nisu obezvredjena, ukida se njihova ispravka vrednosti u korist bilansa uspeha. 
 
Međutim, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja u bilansu uspeha u pogledu instrumenata 
kapitala raspoloživih za prodaju, njihova ispravka vrednosti se ne ukida kroz bilans uspeha već se sva 

povećanja vrednosti tih sredstava priznaju direktno u korist revalorizacionih rezervi kapitala. 
 

3.7.  ZALIHE 
 
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. 
Neto prodajna vrednost je cena po kojoj se zalihe mogu prodati u normalnim uslovima poslovanja 
nakon umanjenja cene za troškove prodaje. 

 
Vrednost zaliha materijala utvrđuje se metodom prosečne ponderisane cene. 
 
3.8. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI  

 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga 

kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i 
prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih 
obaveza u bilansu stanja. 
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3.9. VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE  

 
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuje: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski 

lizing, robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u 
vlasništvu Društva, kao i potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su 
garancije i drugi oblici jemstva. 
 
3.10. AKCIJSKI KAPITAL 

 

Obične i prioritetne akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.  

3.11. REZERVISANJA 
 
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, troškove restrukturiranja i odštetne zahteve 
se priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih 
događaja, kada je verovatno da će podmirenje ovih obaveza iziskivati odliv sredstava i kada se iznos 
ovih obaveza može pouzdano proceniti. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale 

zbog otkazivanja zakupa i isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne 
priznaju za buduće poslovne gubitke.  
 
 
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv 
sredstava se utvrđuje na nivou te kategorije kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta 
verovatnoća, u odnosu na bilo koju od pojedinačnih obaveza u istoj kategoriji, mala. Rezervisanje se 

odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom odgovarajuće 
diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti novca i specifične rizike povezane sa 
obavezom. Povećanje rezervisanja zbog proteka vremena se iskazuje kao trošak kamata. Rezervisanja 
se naknađuju u celini iz prihoda obračunskog perioda u kome se vrši rezervisanje. Ukidanje 
dugoročnih rezervisanja iskazuje se u okviru ostalih prihoda perioda u kome se ukidanje vrši. 

 
3.12. OBAVEZE PO KREDITIMA 

 

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja 
transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj 
vrednosti; sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa 
otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne 

kamatne stope. 
 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo 
da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 
 
3.13. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 

 

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema 
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 
 
 

3.14. PRIMANJA ZAPOSLENIH 
 

(a) Obaveze za penzije 
 

Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom 
osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2019. godine. 
 

Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u 
obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje 
socijalna sigurnost zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret 
poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više 
plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može 
umanjiti buduća obaveza za plaćanje doprinosa. 

 

(b) Ostala primanja zaposlenih   

 
Društvo obezbeđuje, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine pri raskidu radnog odnosa. 
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(c) Otpremnine 
 
Otpremnine se isplaćuju pri odlasku u penziju ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog 
odnosa kao višak radne snage u zamenu za otpremninu.  
 
 

3.15 POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 
 
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaje, poreze i druge 
dažbine. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči kupcu, odnosno kada svi rizici po osnovu 
isporučene  robe pređu na kupca.  
 
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem vremenskom 

periodu, prihodi se priznaju srazmerno stepenu dovršenosti posla. 
 
Rashodi se priznaju kada smanjenje  budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem 

sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda 
nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava. 
 

 
3.16. PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA 
 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu utvrđenom 
na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene. 
 
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunavaju se u dinare po 

srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan bilansa stanja. 
 
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom preračuna poslovnih transakcija u stranoj 
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika. 

 
3.17. PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU KAMATA 

 
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavaju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom 
ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na 
zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. 
 
Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda perioda na 

koji se odnose. 
 
3.18. TROŠKOVI ODRŽAVANJA I OPRAVKI 
 
Troškovi održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme pokrivaju se iz prihoda obračunskog 
perioda u kome su nastali. 
 

3.19. ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA 
 
Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu odredaba člana 28. Pravilnika o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama, od 11.02.2015. godine. 
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4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM 

 
4.1. Faktori finansijskog rizika 

 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od 
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), 
kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je 
usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni 
uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo 

Društva u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora. Rukovodstvo Društva identifikuje i 
procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.  
 

(a) Tržišni rizik 
 

(i) Rizik promene kursa stranih valuta 
 
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata 

sredstva i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku 

promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR. 
Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza. Rukovodstvo Društva 
je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu na njegovu 
funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa stranih 
valuta zaštiti preko Službe finansija.  
 

(ii) Rizik promena cena 
 
Društvo je izloženo riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja 
Društva klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po 
poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha. Društvo nije izloženo riziku od promena cena robe. Da bi 

upravljalo rizikom od promena cena iz ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti, Društvo je proširilo 
svoj portfolio. Proširenje portfolija je izvršeno u skladu sa ograničenjima koja je ustanovilo Društvo. 
 

(iii) Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope  
 
Obzirom da Društvo ima značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj 
meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti 
kamatne stope proističe iz dugoročnih obaveza (kredita i finansijskog lizinga).  
 

(b) Kreditni rizik  
 
Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje 
da se prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima 
politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.  

 

(c) Rizik likvidnosti  
 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i 

obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i 

mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.  
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5. POREZI  

 

5.1. Porez na dobitak 

 
Porez na dobitak utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Društvo samostalno utvrđuje 
porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu 
akontaciju utvrđuje poreski organ. 

 
Stopa poreza na dobit za 2019. godinu je 15% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom 
bilansu.  
 
Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom bilansu  uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha 
korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije.Ove korekcije uključuju uglavnom 
korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke. 

 
Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao povraćaj 

plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se preneti na račun 
dobitka utvrđenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima ali ne duže od 5 godina. 
 
Obračunati porez se može umanjiti za 20% izvršenih investicionih ulaganja, a najviše do 50% 

obračunatog poreza na dobitak za tu godinu. 
 
5.2. Porez na dodatu vrednost 
 
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju. To je poseban 
oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi 
oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 

 
Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na 
dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama, 
primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (20%) i 
po posebnoj stopi (10%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i 

prethodnog poreza.  
 

5.3. Odložena poreska sredstva i obaveze  
 
Odložena poreska sredstva i poreske obaveze utvrđene su u skladu sa MRS-12 Porezi iz dobitka. 
 
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu 
oporezivih privremenih razlika. 

 
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobitka koji se mogu povratiti u narednim periodima po 
osnovu:a) odbitnih privremenih razlika; b) neiskorišćenih poreskih odbitaka koji se prenose u naredni 
period; c) neiskorišćenih poreskih dobitaka koji se prenose u naredni period. 
 

 
6. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE 

 
Računovodstveni tretman grešaka propisan je MRS 8 – Računovodstvene politike, promene 
računovodstvenih procena i greške. 
 
Koncept greške iz prethodnog perioda u smislu MRS 8, odnosi se samo na materijalno značajne 
greške. Prema MRS 8, materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom 
smislu, već rukovodstvo svakog pojedinačnog društva treba da proceni kada je greška materijalno 

značajna. 
 
Društvo ima na raspologanju dve mogućnosti, da: 
 

• računovodstvenom politikom definiše grešku u apsolutnom ili relativnom smislu; ili 
• u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna. 

 

Ukoliko je greška iz prethodnog perioda uticala na pozicije bilansa uspeha, za iznos ispravke greške 

vrši se korecija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina. 
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B I L A N S  S T A N J A  
 

 
7. NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA 
 
KOMPANIJA ″PROGRES″ AD Beograd, je sa stanjem na dan 31.12.2019. godine u konsolidovanim 
izveštajima iskazala stanje osnovnih sredstava u iznosu od RSD 3.715.661 (u 2018. godini  RSD 
3.792.244 hiljada) i to: 

 

  

Matično 
Društvo 

Zavisno  
Društvo 

Autokuća 

Zavisno  
Društvo 

Interagrar 

Konsoli 
dovano 

Nematerijalna ulaganja - - - - 
Zemljište 594.796 - - 594.796 
Nekretnine, postrojenja i oprema 3.120.598 267 - 3.120.865 

Ukupno  3.715.394 267 - 3.715.661 

 
Ukupna amortizacija za 2019. godinu iznosi RSD 66.182 hiljada. 
 

Matično društvo je u okviru Nekretnina iskazalo vrednost nepokretnosti u Hrvatskoj u iznosu 

od 113.095 hiljada dinara i vrednost nepokretnosti u Bosni I Hercegovini u iznosu od 21.113 

hiljada dinara, koje nisu u posedu Kompanije i predmet su spora pred pravosudnim 

institucijama tih država. 
 
8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 152.863 hiljade obuhvataju: 
 

- učešća pravnih lica u iznosu od RSD 133.240 hiljada i 
- ostale dugoročne finansijske plasmane RSD 19.623 hiljade 
 

KOMPANIJA „PROGRES“AD Beograd, je na dan 31.12.2019.godine u konsolidovanim izveštajima 
iskazala stanje dugoročnih finansijskih plasmana u iznosu od RSD 152.863 hiljade i to: 
 

  

Matično 
Društvo 

Zavisno  
Društvo 

Autokuća 

Zavisno  
Društvo 

Interagrar 

Konsoli 
Dovano 

Učešća u kapitalu 133.240 - - 133.240 

Ostali dugoročni finansijski plasmani 19.623 - - 19.623 
Ukupno  152.863 - - 152.863 
Interni odnosi - - - - 
Ukupno 152.863 - - 152.863 

 
Učešće u kapitalu zavisnih predizeća je ispravljeno na teret rashoda u Kompaniji jer zavisna preduzeća 
imaju gubitak iznad visine kapitala, tako da je za taj iznos eliminisan gubitak prethodne godine 

godine, a kod zavisnih društava kapital (veza Napomena br.11. ovog  Izveštaja). 
 
Hartije od vrednosti kojima se trguje na dan 31.12.2019. godine iskazane su u iznosu od RSD 133.240 
hiljada prema tržišnoj vrednosti a kako je dato u pregledu koji sledi: 
 

 
Nomin.Vr. 

(0420,0421) 
Tržišna 

vrednost 

Razlika/Ispr. 

Vred.(0492) 

Dunav osiguranje 
207 1.054 847 

Razvojna banka Vojvodine, a.d., 319 0 (319) 

Agrobanka, a.d. u stečaju 
660 0 (660) 

Privredna banka, a.d., 
8 0 (8) 
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Nomin.Vr. 

(0420,0421) 

Tržišna 

vrednost 

Razlika/Ispr. 

Vred.(0492) 

Dunav banka 
1 1 - 

Energoprojekt Holding 463 608 145 

MIN HOLDING, Niš 959 0 (959) 

Kopaonik 47 490 443 

Industrija motora Rakovica 
9.254 0 (9.254) 

RMHK Trepča Zvečan 131.086 131.086 - 

Ukupno 143.004 133.240  (9.764) 
 

 
Kompanija "PROGRES" a.d.Beograd je izvršila usaglašavanje HOV sa tržišnom vrednošću na dan 
31.12.2019. godine, tako da  tržišna vrednost iznosi RSD 133.240 hiljada . 

 
9. ZALIHE 
 
Zalihe i dati avansi sa stanjem na dan 31.12.2019. godine iznose RSD 61.933 hiljade. 
 

Konsolidovana društva 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD 11.641 12.225 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD 49.845 48.461 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD 447 448 
Ukupno 61.933 61.134 

Interni odnosi - - 
Konsolidovano 61.933 61.134 

 
Učešće zaliha u ukupnoj aktivi iznosi 1,51 %. 
 
 
10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 

 
Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2019. godine u konslolidovanim izveštajima iznose RSD 
176.464 hiljade (31.12.2018. RSD 282.245 hiljada) a čine ih: 
 
- potraživanja po osnovu prodaje u iznosu od RSD 48.164 hiljada; 
- potraživanja iz specifičnih poslova RSD 41 hiljadu; 
- druga potraživanja u iznosu od RSD 49 hiljada; 

- potraživanja po kratkoročnim finansijskim plasmanima u iznosu od RSD 105.864 hiljade; 
- gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od RSD 21.835 hiljada i 
- potraživanja za PDV od RSD 249 hiljada; 

-AVR od RSD 262 hiljade. 
    
U okviru potraživanja na interne odnose matičnog i zavisnih društava se odnosi iznos od RSD 16.657 

hiljada koji su eliminisani iz konsolidovanih izveštaja a kako je dato u sledećoj tabeli: 
 

  

Matično 
Društvo 

Zavisno  
Društvo 

Autokuća 

Zavisno  
Društvo 

Interagrar 

Konsoli 
Dovano 

Potraživanja po osnovu prodaje 4.483 23.867 19.814 48.164 
Potraživanja iz specifičnih poslova - - 41 41 

Druga potraživanja 48 1 - 49 
Kratkoročni finansijski plasmani 119.756 2.765 - 122.521 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20.462 1.311 62 21.835 
Potraživanja za PDV  121 - 128 249 
AVR 262 -  262 

Ukupno  145.132 27.944 20.045 193.121 
Interni odnosi (14.837) (1.820) - (16.657) 



KOMPANIJA “PROGRES” AD, Beograd 

Napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje za 2019. godinu 

Iznosi su iskazani u RSD 000 

  19 

Ukupno 130.295 26.124 20.045 176.464 

 
U okviru kratkoročnih potraživanja I plqasmana eliminisana su plasmani za iznos od RSD  16.657 

hiljada, RSD 1.633 je ispravljeno 2015. na gubitak prethodne godine, dok je RSD 131.076 hiljada 
potraživanja po kratk. Finansijskim plasmanima povezanih lica ispravljeno u matičnom društvu na 
teret rashoda prethodne godine.  (Veza napomena 11. Kapital I 13. Obaveze iz poslovanja). 
 
 
11.KAPITAL 

 
Ukupan kapital Kompanije "PROGRES″ AD,  u konslolidovanim izveštajima na dan 31.12.2019. godine 
iznosi RSD  839.925 hiljada  i to: 
- Osnovni kapital RSD 3.721.509 hiljada; 
- Rezerve RSD 490.613 hiljada; 
- Revalorizacione rezerve RSD 945.081 hiljada; 
- Nerealizovani gubici po osnovu HOV od RSD (14.717) hiljada;   

- neraspoređeni dobitak u iznosu od RSD 406.058 hiljada i 

- (Gubitak) u iznosu od RSD (4.708.619) hiljada.  
 

  

Matično 
Društvo 

Zavisno 
Društvo 

Autokuća 

Zavisno 
Društvo 

Interagrar 

Konsoli 
Dovano 

Osnovni kapital 3.721.509 77.996 743 3.800.248 

Rezerve 490.613                - - 490.613 
Revalorizacione rezerve 945.081 - - 945.081 
(Nereal. gubici po osnovu HOV) (14.717) - - (14.717) 
Neraspoređeni dobitak 376.881 26.112 3.065 406.058 
(Gubitak) (4.722.646) (156.138) (41.283) (4.920.067) 
Ukupno  796.721 (52.030) (37.475) 707.216 

Interni odnosi 211.448 (77.996) (743) 132.709  
Konsolidovano 1.008.169 (130.026) (38.218)         839.925 

 

Veza Napomene 10. I 8. 

 
 
  
12. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE  
 

Dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od RSD 20.000 hiljada  

  

Matično 

Društvo 

Zavisno  

Društvo 
Autokuća 

Zavisno  

Društvo 
Interagrar 

Konsoli 

Dovano 

Dugoročna rezervisanja 20.000 - - 20.000 
Ukupno  20.000 - - 20.000 
Interni odnosi - - - - 

Ukupno 20,000 - - 20.000 
 

 
13. KRATKOROČNE OBAVEZE  
 
Kompanija “PROGRES” A.D. Beograd, je u konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2019. godinu 

utvrdilo kratkoročne obaveze u ukupnom iznosu od RSD 2.994.388 hiljada,  a čine ih: 

  

Matično 
Društvo 

Zavisno  
Društvo 

Autokuća 

Zavisno  
Društvo 

Interagrar 

Konsoli 
dovano 

Kratkoročne finan. obaveze - 116.634 31.099 147.733 
Primljeni avansi, depoziti I kauc. 105.718 7.115 - 112.833 

Obaveze iz poslovanja 496.494 4.224 2.408 503.126 
Ostale kratkoročne obaveze  2.351.208 1.406 24.457 2.377.071 
Obaveze po osnovu PDV 226 397 - 623 
Obav. po osnovu i os.jav. 
prihoda 2.095 270 

 
3 

 
2.368 

Ukupno  2.955.741 130.046 57.967 3.143.754 

Interni odnosi* - (116.634) (32.723) (149.366) 
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Ukupno 2.955.741 13.412  25.235 2.994.388  
 

U postupku konsolidacije eliminisane su kratkoročne obaveze za ukupan iznos od RSD 149.366  
hiljada i to: 
- kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od RSD 147.733 hiljade i 
- obaveze iz poslovanja za iznos od RSD 1.633 hiljada. 
 (Veza napomenu 10. I 11.  ovog Izveštaja). 

 
14. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (SREDSTVA)  
 
Odložene poreske obaveze na dan 31.12.2019. godine iznose od RSD 252.608 hiljade i to: 
 

 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  252.568 243.603 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD  40 50 

Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD  - - 
Ukupno 252.608 243.653 

 

Međunarodni računovodstveni standard 12: “Porezi iz dobitka“ nalaže da preduzeća iskažu poreske 

posledice poslovnih promena i drugih događaja na isti način na koji su iskazane same te poslovne 
promene ili drugi događaji.  
Tako se za poslovne događaje i druge promene koje se iskazuju u bilansu uspeha priznaju i svi 
odnosni poreski učinci u bilansu uspeha. Za poslovne promene i druge događaje koji se iskazuju u 
okviru sopstvenog kapitala, svi odnosni poreski učinci se takođe priznaju u okviru poreskog kapitala.  

 
15. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA  
 
Kompanija “PROGRES” A.D., je na dan 31.12.2019. godine je u konsolidovanim finansijskim 
izveštajima – vanbilansna aktiva i pasiva iskazala sledeća stanja i to: 

 2018 2017 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD - - 

Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD 118.594 116.865 

Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD - - 
Ukupno 118.594 116.865 

 
 
B I L A N S  U S P E H A    
 

16. POSLOVNI PRIHODI 
 

Poslovni prihodi 2019 2018 

 1. Prihodi od prodaje robe 20.601 26.913 

 2. Prihodi od prodaje proizvoda I usluga 10.819 11.641 
 3. Ostali poslovni prihodi 53.379 37.777 
Ukupno (1+2+3) 84.799 76.331 

 
Poslovni prihodi 2019 2018 

Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  37.316 23.178 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 45.295 49.021 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 2.188 4.132 
Ukupno 84.799 76.331 
Interni odnosi   

Konsolidovano 84.799 76.331 
 
 
17. POSLOVNI RASHODI 
 

Poslovni rashodi 2019 2018 

 1.Nabavna vrednost prodate robe 20.439 23.039 

2.Prihodi od aktiviranja učinaka I robe -154 -361 

 3.Troškovi materijala  1.415 740 

4.Troškovi goriva I energije 12.233 9.924 

 5.Troškovi zarada i naknada zarada 46.967 44.643 

6.Troškovi proizvodnih usluga 9.563 7.967 
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 7.Troškovi amortizacije  66.182 66.197 

 8.Troškovi dugoročnih rezervisanja - - 

 9.Nametrijalni troškovi 57.706 47.078 

Ukupno (1+2+3+4+5) 214.351 199.227 

 
 

Poslovni rashodi 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  165.168 144.281 

Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 45.318 50.760 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 3.865 4.186 
Ukupno 214.351 199.227 
Interni odnosi - - 
Konsolidovano 214.351 199.227 

 
17.1. Nabavna vrednost prodate robe 

 

Nabavna vrednost prodate robe 2019 2018 

Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  3.307 4 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 17.132 23.035 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO - - 
Ukupno 20.439 23.039 
Interni odnosi - - 
Konsolidovano 20.439 23.039 

 
17.2. Troškovi materijala 
 

Troškovi materijala 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  1.028 263 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 375 464 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 12 13 

Ukupno 1.415 740 

Interni odnosi -  
Konsolidovano 1.415 740 

 
 
17.3. Troškovi goriva I energije 
 

Troškovi goriva I energije 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD   6.977 5.167 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 5.247 4.739 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 9 18 
Ukupno 12.233 9.924 
Interni odnosi - - 

Konsolidovano 12.233 9.924 
 
17.4. Troškovi zarada i naknada zarada 
 

Troškovi zarada i naknada 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  32.529 30.067 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 10.784 10.633 

Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 3.654 3.943 
Ukupno 46.967 44.643 
Interni odnosi - - 
Konsolidovano 46.967 44.643 

 
17.5. Troškovi proizvodnih usluga 
 

Troškovi proizvodnih usluga 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  3.307 2.068 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO  6.108 5.767 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 148 132 
Ukupno 9.563 7.967 

Interni odnosi - - 
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Konsolidovano 9.563 7.967 

 
17.6. Troškovi amortizacije  

 
Troškovi amortizacije i rezervisanja 2019 2018 
7Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  66.117 66.041 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO  65 156 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO - - 
Ukupno 66.182 66.197 

Interni odnosi - - 
Konsolidovano 66.182 66.197 

 
17.7. Nematerijalni troškovi 
 

Ostali poslovni rashodi u 2019 2018 
8Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD 51.924 40.675 

Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 5.740 6.323 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 42 80 
Ukupno 57.706 47.078 

Interni odnosi - - 
Konsolidovano 57.706 47.078 

 
 
18. FINANSIJSKI PRIHODI   
 

Konsolidovana društva 2019 2018 

Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  11.149 36.483 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 4.498 9.781 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 112 61 
Ukupno 15.759 46.325 
Interni odnosi -  

Konsolidovano 15.759 46.325 
 
 
 
19. FINANSIJSKI  RASHODI     
 

Konsolidovana društva 2019 2018 

Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  68.432 204.641 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 3.130 9.787 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 143 57 
Ukupno 71.705 214.485 
Interni odnosi - - 
Konsolidovano 71.705 214.485 

 

 

20. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER 
VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

  
Konsolidovana društva 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  - - 

Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO - - 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO - - 
Ukupno - - 
Interni odnosi - - 
Konsolidovano - - 
 
 

21. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER 
VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 
Konsolidovana društva 2019 2018 

Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  55.844 - 
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Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 531 1.822 

Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO - - 
Ukupno 56.375 1.822 

Interni odnosi - - 
Konsolidovano 56.375 1.822 
 

 
22. OSTALI PRIHODI 
 

Konsolidovana društva 2019 2018 

Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  349.157 197.940 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 489 3.784 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 2.009 451 
Ukupno 351.655   202.175 
Interni odnosi - (1.350) 
Konsolidovano 351.655 200.825 

 

 
23. OSTALI RASHODI 
 

Konsolidovana društva 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  832 3.324 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 984 4 

Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO - 221 
Ukupno 1.816 3.549 
Interni odnosi - - 
Konsolidovano 1.816 3.549 

 
 
24.  DOBITAK PRE OPOREZIVANJA/ (GUBITAK PRE OPOREZIVANJA) 

 
Kompanija “PROGRES” A.D., je u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period 01.01. do 

31.12.2019. godine utvrdila gubitak pre oporezivanja po pojedinačnim finansijskim izveštajima i to: 
 

Konsolidovana društva 2019 2018 
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  107.346 (94.645) 
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 319 213 

Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 301 180 
Ukupno 107.966 (94.252) 
Interni odnosi - (1.350) 
Konsolidovano 107.966 (95.602) 

 
 

25. NETO  DOBITAK/(GUBITAK) 
 
Kompanija “PROGRES” A.D., ,  je u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period 01.01. do 
31.12.2019. godine utvrdila neto gubitak po pojedinačnim finansijskim izveštajima i to:  

 
Konsolidovana društva 

2019 2018 

Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD  98.381 (101.202) 

Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO 158 139 
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO 298 180 
Ukupno 98.837 (100.883) 
Interni odnosi - (1.350) 
Konsolidovano 98.837 (102.233) 

 
26.  ZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA 

 
Poslovi sa Zavisnim pravnim licima odnose se na prefakturisavanje zajedničkih troškova koji stižu na 
Kompaniju ili na Progres Autokuću doo, a u skladu sa koršćenjem prostora, ako ih ima. 
 
 

27. OSTALA PITANJA 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

T A Č K A  4. 
 
 

Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog 
odbora Kompanije za 2019.godinu. 

 



PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA 
 

 

 

 

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, Skupština 

akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj XXXII redovnoj 
sednici održanoj dana 06.08.2020.godine, donela je sledeću: 
 

 

 

 

 

 

    O D L U K U 
 

 

 

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije “Progres” AD 

Beograd izmedju dve redovne skupštinske sednice. 

 
 

 

 

 

 

 

     
      Predsednik Skupštine akcionara 
     Kompanije “Progres” AD Beograd 
 
      Zoran Vasiljević 
 

 



Na osnovu člana 84. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, Nadzorni odbor 

Kompanije „Progres“ AD Beograd, na svojoj 72. sednici održanoj dana 

22.06.2020.godine, doneo je sledeću: 

 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

 

 

Utvrdjuje se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije “Progres” AD Beograd 

izmedju dve redovne skupštinske sednice i isti se upućuje Skupštini akcionara na 

usvajanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA 

     KOMPANIJE “PROGRES” AD BEOGRAD 

 

       Prof.dr Stojan Dabić 



SKUPŠTINI AKCIONARA 

KOMPANIJE “PROGRES“ AD BEOGRAD 

I Z V E Š T A J 

              O RADU NADZORNOG ODBORA KOMPANIJE PROGRES A.D.  

                   U PERIODU IZMEĐU DVE SKUPŠTINSKE SEDNICE 

Skupština akcionara Kompanije Progres A.D. je  na svojoj XXVI sednici održanoj 
dana 30.06.2016. godine, imenovala Nadzorni odbor Kompanije u sastavu: Prof dr 
Stojan Dabić; Branislav Popović; Goran Knežević; Mišela Nikolić i Slavica 
Obradović na mandatni period od 4 godine, uvažavajući sav njihov rad sa 
menadžmentom na poslovima oko izrade, usvajanja i sprovođenja  Platforme za 
pripremu Unapred pripremljenog plana reorganizacije  koja je usvojena na sednici 
Skupštine akcionara od 05.06.2014. godine i samom Unapred pripremljenom planu 
reorganizacije koji je  predat nadležnom sudu dana 26.12.2014. godine.  

Nakon usvajanja Unapred  pripremljenog plana reorganizacije od strane 
Privrednog suda u Beogradu Rešenjem broj 2. Reo 20/2017 od 04.08.2017. godine 
otvoren je stečajni postupak, potvrđeno usvajanje UPPR-a i obustavljen stečajni 
postupak. Navedenim rešenjem određeno je da već postojeć članovi Nadzornog 
odbora nastavljaju sa obavljenjem funkcije na koju su imenovani, za vreme 
sprovođenja plana reorganizacije.  Značajan deo svojih aktivnosti Nadzorni odbor 
je posvetio realizaciji zadataka definisanih  Unapred pripremljenim planom 
reorganizacije kako na sednicama tako i  pojedinačno u skladu sa svojim stručnim 
znanjima i specijalnostima u koordinaciji sa nadležnim državnim organima.  

Kompanija Progres A.D. Beograd, je, podnela predlog za pokretanje stečajnog 
postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije iz razloga 
trajnije nesposobnosti plaćanja još dana 26.12.2014. godine. Predlog za pokretanje 
stečajnog postupka i sam Unapred pripremljeni plan reorganizacije Kompanije je 
podnet u svemu u skladu sa odlukama Nadzornog odbora i Skupštine akcionara 
Kompanije od 05.06.2014. godine. Rukovodstvo i uprava Kompanije je sačinila i 
predložila jedan realan i korektan plan reorganizacije koji je i Skupština usvojila. 
Predloženim planom je predvidjeno da isti u celosti  sprovede postojeća uprava i 
rukovodstvo što su poverioci glasanjem  potvrdili i usvojili. Utvrđenim UPPR-om, 



u cilju očuvanja imovine Kompanije i rasterećenja Kompanije od obaveza prema 
komercijalnim i državnim poveriocima, je bio predviđen otpust 50% glavnog duga 
i svih kamata i troškova čime bi se ostvarila ušteda od cca 15 miliona USD. U 
postupku koji je trajao 6 godina uprava i rukovodstvo Kompanije su postigli 
dogovor sa komercijalnim poveriocima da otpišu 50% glavnog duga sa svim 
kamatama i troškovima. Takođe je upornim radom i kontaktima kod državnih 
organa postignuto da Vlada Republike Srbije donese Zaključke kojima se nalaže 
svim državnim poveriocima da otpišu svoja potraživanja u celosti kada se donese 
pravosnažno rešenje o usvajanju UPPR-a što je imalo poseban ogroman značaj 
kada su u pitanju banke u stečaju koje su državni poverioci. 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu poslovni broj 2. Reo 20/2017 od 
04.08.2017. godine otvoren je stečajni postupak, potvrđeno usvajanje UPPR-a i 
obustavljen stečajni postupak. Međutim, kao što je svima poznato, zbog žalbi 
određenih poverilaca, a pre svega banaka u stečaju i to: JIK banka ad u stečaju; 
Invest banka ad u stečaju; Beogradska banka ad u stečaju; Slavija banka ad u 
stečaju; Jugobanka ad u stečaju i Niška banka ad u stečaju, Rešenjem Privrednog 
apelacionog suda 7 Pvž 459/17 od 10.01.2018. godine, ukinuto je prvostepeno 
rešenje i postupak vraćen na ponovno odlučivanje sa nalogom da u ponovljenom 
postupku u UPPR budu unete banke u stečaju kao poverioci i da se veštačenjem 
utvrdi osnovanost potraživanja. Prvostepeni sud je u ponovljenom postupku putem 
veštačenja utvrdio da banke nisu učinile verodostojnim svoje potraživanje i odbio 
zahtev banaka da učestvuju u glasanju prilikom usvajanja UPPR-a.  Po žalbi 
Agencije za osiguranje depozita, sanaciju , stečaj i likvidaciju banaka I drugih 
banaka u stečaju Privredni apelacioni sud je ponovo ukunuo prvostepeno rešenje i 
vratio predmet na ponovno postupanje sa nalogom da prvostepeni sud ponovo ceni 
Zapisnike o usaglašenom stanju i da jasno i potpuno obrazloži stav da banke nisu 
učinile verovatnim svoje potraživanje. Prvostepeni sud je ponovo doneo rešenje 
kojim se usvaja UPPR bez banaka kao poverilaca sa jasnim obrazloženjem ali bez 
održavanja  ročišta. Po žalbi banaka  Privredni apelacioni sud je ponovo ukinuo 
rešenje  navodeći kao razlog procesni propust u smislu neodržavanja ročišta.  Zbog 
proteka zakonskih rokova, Kompanija je morala da uradi i dostavi sudu nov 
vanredni izveštaj revizora i izmenjen UPPR, odnosno konačnu verziju dana 
18.05.2018. godine. Nakon silnih primedbi i osporavanja uglavnom banaka u 
stečaju koje ustvari i nemaju pravovaljano potraživanje prema Kompaniji a da ga i 



imaju moraju isto da otpišu u celosti, u skladu sa Zaključcima Vlade Republike 
Srbije, kojima je utvrđena obaveza državnih poverilaca da otpišu potraživanja 
ukoliko se donese pravosnažno rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a, doneto je 
najzad Rešenje Privrednog suda poslovni broj 2 Reo 43/2017 dana 18.09.2018. 
godine, koje je postalo i pravosnažno dana 06.03.2019. godine nakon što je 
Privredni apelacioni sud doneo Rešenje poslovni broj 7 Pvž 19/2019 od 
06.03.2019.  godine, kojim su odbijene sve žalbe poverilaca i prvostepeno rešenje 
potvrđeno u celosti. 

Inače sve banke u stečaju, koje u postupku reorganizacije nisu učinile čak ni 
verovatnim svoje potraživanje, su podnele tužbe i parnice su u toku. U parnicama 
po tužbi Jugobanke u stečaju i Rebublike Srbije kao naslednice Niške banke i 
Slavija banke izvršena su veštačenja koja  u potpunosti potvrđuju stavove 
Kompanije da Zapisnici ne proizvode pravno dejstvo kao i da tužioci nemaju 

potpunu dokumantaciju na bazi koje bi se utvrdila osnovanost i visina 
potraživanja te da shodno tome tužioci nemaju potraživanja prema Kompaniji . U 
parnici po tužbi JIK banke ad u stečaju Privredni sud u Beogradu je doneo 
prvostepenu delimičnu presudu kojom se ODBACUJE tužbeni zahtev za utvrđenje 
da postoji potraživanje banke prema Kompaniji. U parnicama po tužbama Invest 
banke ad u stečaju i Beogradske banke ad u stečaju vode se prvostepeni postupci 
gde treba da se izvrše veštačenja ali do sada banke nisu uspele da dostave 
relevantnu dokumentaciju koja bi potvrđivala potraživanje prema Kompaniji, što je 
i razumljivo jer poslovni odnos i nije bio između domaće banke i Kompanije.  

Nakon pravosnažnosti Rešenja o potvrđivanju usvojenog UPPR-a dana 
18.04.2019. godine svim državnim poveriocima koji su obuhvaćeni UPPR-om je 
dostavljen zahtev da u skladu sa pravosnažno usvojenim planom i  zaključcima 
Vlade Republike Srbije izvrše otpis svojih potraživanja prema Kompaniji, što je 
konstatovano Izveštajem broj 001/2019 Nezavisnog stručnog lica određenog 
UPPR-om za vršenje nadzora nad sprovođenjem plana reorganizacije. 

Potvrđenim UPPR-om su utvrđene ukupno 4 klase poverilaca i to: 

Klasa I            I   isplatni red            1.246.960,00 din 

Klasa II           II isplatni red           12.021.689,20 din 



Klasa III         III isplatni red     3.018.113.426,20 din 

Klasa IV         povezana lica             3.811.475,07 din 

Klasu I poverilaca čine obaveze preme zaposlenima koje ne učestvuju u glasanju I 
koje su predviđene da se isplate pre početka primene UPPR-a  što je u potpunosti 

ispunjeno dana 25.04.2019. godine, a  što je  Izveštajem broj 001/2019 
Nezavisnog stručnog lica određenog UPPR-om za vršenje nadzora nad 
sprovođenjem plana reorganizacije, potvrđeno. 

Klasu II poverilaca čine obaveze za javne prihode koje takođe ne učestvuju u 
glasanju i za koje je predviđeno da se isplate pre početka primene UPPR-a što je u 

potpunosti ispunjeno dana 30.04.2019. godine, a što je Izveštajem broj 001/2019 
nezavisnog stručnog lica određenog UPPR-om za vršenje nadzora nad 
sprovođenjem plana reorganizacije, potvrđeno. 

Za klasu III i IV je UPPR-om predviđeno da se u roku od godinu dana od početka 
primene UPPR-a isplate svi poverioci uz otpis svih kamata i troškova i 50% 
glavnice. UPPR-om je utvrđeno da je način namirenja tih 50% glavnice iz 
sredstava od prodaje viška imovine koja je namenjena za namirenje poverilaca ili 
prenosom imovine na ime namirenja  potraživanja primenom instituta zamene 
ispunjenja,  uz saglasnost poverioca. UPPR-om je predviđeno da će se neophodna 
sredstva obezbediti prodajom viška imovine u okviru lokacije Palata Progres a 
Tehnički centar Progres u Krnjači će se koristiti za poslovanje a može biti ponuđen 
na prodaju samo ukoliko se ne obezbede sva neophodna sredstva prodajom delova 
ili celine Palate Progres.  

U cilju ispunjavanja obaveza iz UPPR-a uprava i rukovodstvo Kompanije su 
pristupili prodaji viška imovine po početnoj ceni nepokretnosti koju je utvrdio 
ovlašćeni procenitelj, odnosno po procenjenoj tržišnoj vrednosti. U tom smislu 
održano je ukupno 6 javnih prodaja javnom aukcijom delova Palate Progres i 
Tehničkog centra Progres u Krnjači. Javna oglašavanja su vršena u dva 
visokotiražna  dnevna lista koja se distriburiraju na teritoriji  Republike Srbije.     
Na prvoj aukciji  održanoj dana 15.07.2019. godine  prodate su celina 3 ( lokal u 
pasažu ) za 42.971,00 eur; celina 4 (lokal u pasažu ) za 33.004,00 eur i celina 11  
(lokal renta-cara ) za 64.480,00 eur u Palati Progres a za ostale celine Komisija je 
proglasila javno nadmetanje neuspelim pošto nije bilo zainteresovanih ponuđača. 



Sve preostale javne aukcije su od strane Komisije proglašene neuspelim jer nije 
bilo zainteresovanih ponuđača. Veliki dopronos nezainteresovanosti ponuđača je 
bilo mešanje Zamenika gradonačelnika u proces prodaje jer je svaki put po javnoj 
objavi prodaje u dnevnoj štampi objavljivano neslaganje Zamenika gradonačelnika 
sa prodajom Galerije i tvrdnjama koje nemaju nikakve osnove niti u  
dokumantaciji niti imaju veze sa namerama Kompanije. 

Kako nije bilo zainteresovanih kupaca nepokretne imovine i sve aukcije su 
proglešene neuspešnom , na predlog rukovodstva kompanije, shodno odredbama 
3.3.3. UPPR-a, kojima je utvrđeno da ukoliko se prodajom viška imovine ne 
obezbede sredstva za izmirenje obaveza poverioci mogu steći pravo vlasništva nad 
određenom površinom prostora koji je nuđen na prodaju po početnoj ceni, Odbor 
poverilaca je dana  10.02.2020. godine doneo Odluku  kojom se prihvata predlog 
Nadzornog odbora Kompanije da se poverioci svrstani u klasu III do rednog broja 
11 namire promenom načina namirenja, odnosno da se potraživanja namire 
sticanjem prava svojine nad određenom površinom nepokretnosti koja se nalazi u 
zgradi poslovnih usluga PALATA-PROGRES Zmaj Jovina 8-10 Beograd, po 
procenjenoj tržišnoj vrednosti a srazmerno iznosu potraživanja, a da se ostali 
poverioci od rednog broja 11 do rednog broja 72 namire isplatom novčanih 
sredstava iz sredstava dobijenih prodajom dela nekretnine na prvoj aukciji. 

Nakon odobrenja od strane Odbora poverilaca svi poverioci od rednog broja 11 

do rednog broja 72 u Klasi III su namireni isplatom novčanih sredstava.  

Nakon toga je angažovano  stručno lice koje je izradilo Elaborat o načinu 

namirenja poverilaca do rednog broja 11 u svemu prema zadacima i odredbama 
UPPR-a, dakle srazmerno iznosu potraživanja poverilaca a po već procenjenoj 
tržišnoj vrednosti imovine koja je kao takva uneta u UPPR. 

Navedeni poverioci su Dopisom obavešteni o urađenom elaboratu, ponuđena im je 
zamena ispunjenja i predložen tekst ugovora koji bi se overio kod javnog 
beležnika. 

Poverilac Grad Beograd, sekretarijat za javne prihode je obavešten da u skladu sa 
Zaključcima Vlade Republike Srbije otpiše potraživanje koje je učestvovalo sa 
8,78% u Klasi III poverilaca. 



Sa poveriocima iz Klase III Gasprom banka, Semeli trading, P&G; NLB 

banka i Oskolski elektrometalurški kombinat je zaključen i overen ugovor kod 
javnog beležnika o zameni ispunjenja. Navedni poverioci su umesto isplate 
novčanih sredstava namireni sticanjem prava svojine nad određenom površinom 
nepokretnosti koja se nalazi u zgradi poslovnih usluga PALATA-PROGRES Zmaj 
Jovina 8-10 Beograd, po procenjenoj tržišnoj vrednosti a srazmerno iznosu 
potraživanja. Navedeno ispunjenje predstavlja 72,83% učešća u Klasi III 
poverilaca. 

Poverilac Progresgas trejding je obavešten o Odluci poverilaca, dostavljen je 
Elaborat stručnog lica  sa pripadajućom površinom i predlog ugovora za overu kod 
javnog beležnika. S obzirom da je sve usaglašeno sa njihovim punomoćnikom 
očekuje se overa ugovora, ali je Kompanija faktički ispunila svoju obavezu 

izmirenja, što predstavlja 3,30% učešća u Klasi III poverilaca. 

Poverioci KMG Trudbenik u stečaju i Janko Lisjak u stečaju  su obavešteni o 
Odluci Odbora poverilaca, dostavljen im je Elaborat stručnog lica sa pripadajućom 
površinom prostora i predlog ugovora za overu kod javnog beležnika. Postupak je 
u toku jer poverioci traže neka razjašnjenja ali  pripadajuća površina je rezervisana 
i  Kompanija je faktički ispunila svoju obavezu izmirenja. Navedeno ispunjenje 
predstavlja 5,22% učešća u Klasi III poverilaca. 

Za poverioce iz Klase III Kapital ekstra i Advokata Slobodana Todorovića je 
Privredni sud u Nišu  dana 20.03.2020. godine doneo Rešenje  broj 7.I.6/2020  
kojim je usvojen predlog za određivanje prethodne mere kojom se pleni njihovo 

potraživanje i zabranjuje navedenim poveriocima raspolaganje 

potraživanjima i preduzimanje bilo kakve radnje u cilju naplate a Kompaniji 
Progres se zabranjuje preduzimanje svih radnji namirenja navedenih poverilaca do 
pravosnažnog okončanja parnice u predmetu istog suda P br. 237/2019 po tužbi 
firme JUGENT doo u stečaju kojom se traži utvrđenje da je ugovor o prenosu 
potraživanja apsolutno ništav i u kojem je doneto prvostepeno rešenje kojim se ta 
ništavost utvrđuje. Za navedene poverioce je kroz Elaborat stručnog lica  izvršeno 

rezervisanje odgovarajućeg dela susvojine na nepokretnosti Palata Progres  čime 
je Kompanija faktički ispunila svoju obavezu izmirenja. Navedeno ispunjenje 
predstavlja 8,00 % učešća u Klasi III poverilaca. Tek nakon pravosnažnog 



okončanja parnice biće moguće praktično ispunjenje overom ugovora kod javnog 
beležnika. 

Na navedni način UPPR je u celosti sproveden u odnosu na obaveze prema 
poveriocima, sprečen je scenario stečaja, rasprodaje imovine u bescenje i 
bankrotstva, svi poverioci su namireni, ostvarena je ušteda od cca 15 miliona USD, 
sačuvana je imovina akcionara i na taj način vlasnici Kompanije država i tzv mali 
akcionari imaju realnu mogućnost da sačuvaju svoju imovinu i da u postupku 
nakon sprovedenog UPPR-a u postupku prodaje kapitala ili u jednom od metoda 
privatizacije ostvare i maksimalnu naknadu za akcije koje se nalaze u njihovom 
vlasništvu. Da  bi se to postiglo sada uprava i rukovodstvo nakon što je sproveden 
UPPR u odnosu na poverioce, treba da  da sprovede drugih 50% UPPR-a u delu 
kojim je projektovano poslovanje Kompanije u cilju organizovanja proizvođača iz 
različitih oblasti koji imaju proizvode koji se mogu plasirati na tržište pre svega 
Ruske Federacije – industrija papira i celuloze, poljoprivreda, farmaceutska 
industrija, građevinarstvo, metalurgija i automobilska industria i dr. i da tako 
stabilizuje vrednost akcija. 

 

      PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA 

            KOMPANIJE “PROGRES” AD  

         

                Prof.dr Stojan Dabić 

 

PRILOG: 

Pregled održanih sednica 

Nadzornog odbora 

 

 

 

 

 

 

 



Pregled sadržaja sednica Nadzornog odbora 

 
67. sednica Nadzornog odbora od 12.06.2019.godine 

Na ovoj sednici Nadzorni odbor odlučivao je o sledećem: 
1. Donošenje Odluke o ovlašćenju Generalnog direktora za realizaciju prodaje 
imovine predvidjene UPPR-om 
 
68. sednica Nadzornog odbora od 26.06.2019.godine 

Na ovoj sednici Nadzorni odbor odlučivao je o sledećem: 
1. O usvajanju Zapisnika sa 66. sednice Nadzornog odbora od 09.05.2019.g. 
  - O usvajanju Zapisnika sa 67. elektronske sednice od 12.06.2019.g. 
2. O Izveštaju Generalnog direktora o sprovedenim aktivnostima u periodu 
    izmedju dve sednice Nadzornog odbora 
3. Informaciji o tekućim aktivnostima vezano za UPPR i Skupštinu 
    Kompanije „Progres“ AD 
 
69. sednica Nadzornog odbora od 12.11.2019.godine 

Na ovoj sednici Nadzorni odbor odlučivao je o sledećem: 
1. O usvajanju Zapisnika sa 68. sednice Nadzornog odbora od 26.06.2019.g 
2. O Izveštaju Generalnog direktora o sprovedenim aktivnostima u periodu 
    izmedju dve sednice Nadzornog odbora 
3. Informacija o tekućim poslovima vezano za UPPR Kompanije „Progres“ AD 
 
 
70. sednica Nadzornog odbora od 10.02.2020.godine 

Na ovoj sednici Nadzorni odbor odlučivao je o sledećem: 
1. O usvajanju Zapisnika sa 69. sednice od 12.11.2019.godine 
2. O Izveštaju Generalnog direktora o sprovedenim aktivnostima u periodu 
    izmedju dve sednice Nadzornog odbora 
3. Informacija o tekućim aktivnostima vezano za UPPR Kompanije „Progres“  
 
71. sednica Nadzornog odbora od 20.05.2020. održana elektronskim putem 

Na ovoj sednici Nadzorni odbor odlučivao je o sledećem: 
1. O predlogu generalnog direktora za usvajanje Mišljenja Nezavisnog stručnog 
lica za kontrolu sprovodjenja UPPR-a 
 
72. sednica Nadzornog odbora od 22.06.2020.godine 
Na ovoj sednici Nadzorni odbor odlčivao je o sledećem: 
1. O usvajanju Zapisnika sa 70. sednice od 10.02.2020.godine 



    O usvajanju Zapisnika sa 71. sednice o d 20.05.2020. 
     Održane elektronskim putem 
2. O Izveštaju Generalnog direktora o sprovedenim aktivnostima u periodu 
    izmedju dve sednice Nadzornog odbora 
 
3. O utvrdjivanju  finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2019.  
    godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za  
    reviziju 
4. O usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2019.godinu 
5. O donošenju Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora. 
6. O izboru revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije 
za 2020.godinu 
7. O donošenju Odluke o zakazivanju i dnevnom redu XXXII redovne Skupštine 
akcionara Kompanije „Progres“ AD 
 
 
 
                                                

  



 

 

 

 

    TAČKA 5. 

Donošenje Odluke o imenovanju članova 

   Nadzornog odbora 



PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 5. DNEVNOG REDA 

 Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, Skupština 

akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj XXXII redovnoj sednici 
održanoj dana 06.08.2020.godine, donela je sledeću: 

                                                 

      O  D  L  U  K U     

                                                             

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Kompanije Progres A.D. na mandatni period od 4 godine u 

sledećem sastavu: 

1. Prof. Dr Stojan Dabić, iz Beograda, Srbija, Hadži Milentijeva 8 JMBG  

2. Branislav Popović, iz Novog Sada, Srbija, Radnička 37 JMBG   

3. Goran Knežević,  iz Beograda, Srbija, Mira Popare. 54 a, JMBG  

4. Mišela Nikolić, iz Beograda, Srbija,  Bračka 26d, JMBG  

5. Slavica Obradović, iz Beograda, Srbija, Bulevar Zorana Đinđića 73/11 JMBG 

 

 

                                         O b r a z l o ž e n j e 

Skupština akcionara Kompanije Progres A.D. je  na svojoj XXVI sednici održanoj dana .06.2016. 

godine, imenovala Nadzorni odbor Kompanije u sastavu: Prof dr Stojan Dabić; Branislav Popović; 

Goran Knežević; Mišela Nikolić i Slavica Obradović na mandatni period od 4 godine, uvažavajući 

sav njihov rad sa menadžmentom na poslovima oko izrade, usvajanja i sprovođenja  Platforme za 

pripremu Unapred pripremljenog plana reorganizacije  koja je usvojena na sednici Skupštine 

akcionara od 05.06.2014. godine i samom Unapred pripremljenom planu reorganizacije koji je  

predat nadležnom sudu dana 26.12.2014. godine. Nakon usvajanja Unapred  pripremljenog plana 

reorganizacije od strane Privrednog suda u Beogradu Rešenjem broj 2. Reo 20/2017 od 

04.08.2017. godine otvoren je stečajni postupak, potvrđeno usvajanje UPPR-a i obustavljen 

stečajni postupak. Navedenim rešenjem određeno je da već postojeći članovi Nadzornog odbora 

nastavljaju sa obavljenjem funkcije na koju su imenovani, za vreme sprovođenje plana 

reorganizacije. Nakon žalbi banaka u stečaju  rešenje je postalo pravosnažno tako što je Privredni 

apelacioni sud doneo Rešenje poslovni broj 7 Pvž 19/2019 od 06.03.2019.  godine, kojim su 

prihvaćeni svi razlozi koji su izneti od strane Kompanije i odbijene sve žalbe poverilaca i 

prvostepeno rešenje potvrđeno u celosti. 

Zbog namere Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka da Kompaniju 

Progres uvede u stečaj po svaku cenu, čak i uz nepoštovanje odluka i Zaključaka Vlade Republike 

Srbije, Nadzorni odbor i menadžment Kompanije su najveći deo  svojih aktivnosti posvetili 



odbrani predloženog plana reorganizacije i njegovom pravosnažnom usvajanju, a nakon toga i 

realizaciji istog.  Taj napor je rezultirao pravosnažnim rešenjem  o usvajanju plana reorganizacije 

i uspešnom izvršenju plana u odnosu na poverioce. 

Unapred pripremljeni plan reorganizacije je sproveden u celosti stavljanjem na raspolaganje 

prostora u Palati Progres na osnovu Odluke odbora poverilaca, sprečen je scenario stečaja, 

rasprodaje imovine u bescenje i bankrostvo, sačuvana je imovina akcionara i ostvarena je ušteda 

od cca 15 miliona USD. U sledećem periodu neophodno je  da se u postupku nakon ispunjenog 

UPPR-a prema poveriocima sprovede drugih 50% UPPR-a u delu kojim je projektovano 

poslovanje Kompanije u cilju stvaranja uslova rasta vrednosti akcija i prodaje akcija kroz tender 

zajedno sa državnim poveriocima. 

 

      Predsednik Skupštine akcionara 
     Kompanije “Progres” AD Beograd 
 
      Zoran Vasiljević 
 





Na osnovu člana 78 i 84. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, Nadzorni odbor 

Kompanije „Progres“ AD Beograd, na svojoj 72. sednici održanoj dana 22.06.2020.godine, 

doneo je sledeću: 

                                                   

      O  D  L  U  K U     

                                                             

Predlaže se Skupštini akcionara Kompanije Progres A.D. da imenuje Nadzorni odbor Kompanije 

Progres A.D. na mandatni period od 4 godine u sledećem sastavu: 

1. Prof. Dr Stojan Dabić, iz Beograda, Srbija, Hadži Milentijeva 8 JMBG  

2. Branislav Popović, iz Novog Sada, Srbija, Radnička 37 JMBG   

3. Goran Knežević,  iz Beograda, Srbija, Mira Popare. 54 a, JMBG  

4. Mišela Nikolić, iz Beograda, Srbija,  Bračka 26d, JMBG  

5. Slavica Obradović, iz Beograda, Srbija, Bulevar Zorana Đinđića 73/11 JMBG 

 

 

                                         Obrazloženje 

Skupština akcionara Kompanije Progres A.D. je  na svojoj XXVI sednici održanoj dana 

30.06.2016. godine, imenovala Nadzorni odbor Kompanije u sastavu: Prof dr Stojan Dabić; 

Branislav Popović; Goran Knežević; Mišela Nikolić i Slavica Obradović na mandatni period od 

4 godine, uvažavajući sav njihov rad sa menadžmentom na poslovima oko izrade, usvajanja i 

sprovođenja  Platforme za pripremu Unapred pripremljenog plana reorganizacije  koja je 

usvojena na sednici Skupštine akcionara od 05.06.2014. godine i samom Unapred pripremljenom 

planu reorganizacije koji je  predat nadležnom sudu dana 26.12.2014. godine. Nakon usvajanja 

Unapred  pripremljenog plana reorganizacije od strane Privrednog suda u Beogradu Rešenjem 

broj 2. Reo 20/2017 od 04.08.2017. godine otvoren je stečajni postupak, potvrđeno usvajanje 

UPPR-a i obustavljen stečajni postupak. Navedenim rešenjem određeno je da već postojeći 

članovi Nadzornog odbora nastavljaju sa obavljenjem funkcije na koju su imenovani, za vreme 

sprovođenje plana reorganizacije. Nakon žalbi banaka u stečaju  rešenje je postalo pravosnažno 

tako što je Privredni apelacioni sud doneo Rešenje poslovni broj 7 Pvž 19/2019 od 06.03.2019.  

godine, kojim su prihvaćeni svi razlozi koji su izneti od strane Kompanije i odbijene sve žalbe 

poverilaca i prvostepeno rešenje potvrđeno u celosti. 

Zbog namere Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka da Kompaniju 

Progres uvede u stečaj po svaku cenu, čak i uz nepoštovanje odluka i Zaključaka Vlade 

Republike Srbije, Nadzorni odbor i menadžment Kompanije su najveći deo  svojih aktivnosti 

posvetili odbrani predloženog plana reorganizacije i njegovom pravosnažnom usvajanju, a nakon 

toga i realizaciji istog.  Taj napor je rezultirao pravosnažnim rešenjem  o usvajanju plana 

reorganizacije i uspešnom izvršenju plana u odnosu na poverioce. 

Milos-IT
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Unapred pripremljeni plan reorganizacije je sproveden u celosti stavljanjem na raspolaganje 

prostora u Palati Progres na osnovu Odluke odbora poverilaca, sprečen je scenario stečaja, 

rasprodaje imovine u bescenje i bankrostvo, sačuvana je imovina akcionara i ostvarena je ušteda 

od cca 15 miliona USD. U sledećem periodu neophodno je  da se u postupku nakon ispunjenog 

UPPR-a prema poveriocima sprovede drugih 50% UPPR-a u delu kojim je projektovano 

poslovanje Kompanije u cilju stvaranja uslova rasta vrednosti akcija i prodaje akcija kroz tender 

zajedno sa državnim poveriocima.  

Na osnovu iznetog predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku o imenovanju članova 

Nadzornog odbora u navedenom sastavu na sledeći mandatni period. 

 

 

        PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA 

       KOMPANIJE “PROGRES” AD 

 

                                                                                           Prof. Dr Stojan Dabić             



 

 

 

 

    TAČKA 6. 

 

Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih 

finansijskih izveštaja Kompanije za 2020.g. 



PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 6. DNEVNOG REDA 
 
 

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, Skupština 

akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj XXXII redovnoj sednici 
održanoj dana 06.08.2020.godine, donela je sledeću: 

 

 

D  L  U  K  U 

 

 

 
1. Prihvata se ponuda Preduzeća za reviziju KRESTON MDM iz Beograda, za 

izradu Revizorskog izveštaja Kompanije  “ Progres“ AD za 2020. godinu 

kao najpovoljnija i predlaže skupštini akcionara da istu usvoji. 

2. Odobrava se potpisivanje Ugovora sa navedenim Preduzećem za reviziju u 

stavu 1, pod uslovima iz prihvaćene ponude. 

 
 
 
    

     
      Predsednik Skupštine akcionara 
     Kompanije “Progres” AD Beograd 
 
      Zoran Vasiljević 
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Pismo menadžmentu  

KOMPANIJA PROGRES AD BEOGRAD 

Zmaj Jovina 8-10 

Beograd 

Srbija 

 

Poštovani,  

Zahvaljujemo se na mogućnosti da Vam predamo ponudu za obavljanje revizije redovnih I konsolidovanih  finansijskih izveštaja za  2020. godine. 

Ukoliko biste nam dali priliku da ostvarimo ovu vrstu saradnje, dali bismo sve od sebe da ispunimo zahteve Vaše kompanije I opravdamo Vaše 

poverenje.  

U našoj zvaničnoj ponudi smo formulisali naše potencijalne usluge prema Vašoj specifikaciji, te Vas molimo da proučite ponudu I utvrdite da li 

Vam odgovara navedeni oblik saradnje,  

Molim Vas da nas kontaktirate ukoliko budete imali dodatnih pitanja.  

  Srdačan pozdrav, 

    Jelena Mihić Munjić 

Direktor 
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 Međunarodno prisustvo 

 

  

Na međunarodnom tržištu, danas je jako prisustvo od suštinskog značaja za velike i male kompanije. Zato su međunarodni kontakti tako važni. 

Temeljno razumevanje lokalnih pravnih i poreskih razlika je imperativ za poslovne subjekte da bi bili uspešni u svojim prekograničnim 

aktivnostima. Da bi se to postiglo, potreban je pristup profesionalnim i pristupačnim stručnjacima u svakoj zemlji.  

 

MDM Revizija je član Kreston International koji je globalna mreža nezavisnih računovodstvenih firmi koji je fokusiran na SME sektor.  

 

U 2019. je rangiran kao 11. u svetu, s obzirom da je prisutan u u više od 104 zemlje i ima ukupno 20.000 zaposlenih.  

 

                                                                                                                                                                         USLUGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računovodstvo & revizija 

Poresko savetovanje 

Pravno savetovanje 

Konsalting 

Korporativne finansije 
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KRESTON u Srbiji - MDM Revizija 

  

O NAMA 

Društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting KRESTON MDM Revizija d.o.o. Beograd osnovano je 2005. godine sa ciljem da koristeći 

svoje resurse gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najviseg kvaliteta. 

 

Zaposleni u KRESTON MDM Reviziji se trude da koristeći svoje poslovne veštine i iskustvo, u saradnji sa klijentima, omoguće smanjenje poslovnih 

rizika i prilagođenost promenljivim uslovima poslovanja. Odnos sa klijentima je pre svega zasnovan na poslovnoj etici i poverenju, dok se 

poslovanje temelji na profesionalizmu i razumevanju. 

 

Od februara 2015. godine MDM Revizija je, nakon dugotrajne selekcije i procesa provere kvaliteta pruženih usluga, postala ekskluzivni član za 

Srbiju međunarodne globalne mreže revizorskih kuća Kreston International.   

 

 

NAŠE USLUGE 

 

MDM Revizija nudi širok spektar usluga koje obuhvataju: 

❖ reviziju finansijskih izveštaja, kao i druge vrste revizije,  

❖ izrade studija transfernih cena,  

❖ racunovodstvene usluge,  

❖ procenu vrednosti preduzeca,  

❖ finansijski i poreski konsalting, finansijski i poreski due diligence,  

❖ izradu biznis plana i mnoge druge usluge.  

 

KRESTON MDM Reviziju čini tim visoko profesionalnih i odgovornih stručnjaka, sa bogatim višegodišnjim iskustvom u relevantnim oblastima. 

Takođe, KRESTON MDM Revizija je rastuće preduzeće, koje svake godine sve više proširuje bazu svojih klijenata.  
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Obim usluga i naknada 

OBIM USLUGA 

 

Izvršili bismo reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja I 

Međunarodnim standardima revizije.  

 

Na osnovu informacija koje imamo o Vašoj kompaniji, dajemo Vam ponudu za: 

 

❖ Redovna reviziju finansijskih izveštaja. 

 

NAKNADA I USLOVI PLAĆANJA 

 

Naknada za izradu analize utvrđena je na osnovu sagledanog obima poslova koje treba izvesti u postupku obavljanja navedenih aktivnosti i 

analogno tome adekvatnog angažovanja odgovarajuće optimalne strukture stručnog kadra. Naknada za naš rad je obračunata u skladu sa 

našim standardnim satnicama, vremenom potrebnim za vršenje analize i nivoom potrebnog angažovanja. 

 

❖ Redovni finansijski izvestaji EUR 3.200,00 

❖ Konsolidovani finansijski izvestaji EUR 2.000,00 

 

Predložena naknada bi bila plativa u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. 

Porez na dodatu vrednost nije uključen I pada na teret narucioca.  

 

− 50%  po potpisivanju ugovora; 

− 50%  po predaji nacrta izvestaja revizora a pre predaje konacnog izvestaja. 
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Reference iz oblasti revizije finansijskih izveštaja  
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        PIB: 109926215         
        MB:   21268593 
 
        Tel:   065 240 2055  /  011 7421 278   
        e-mail: mbjelic.finance@gmail.com 

 

 
 

Progres a.d. Beograd 

Mb.07034245 

 

 
 

Beograd, 10. 6.2020. godine 
 
 
Predmet: Ponuda za obavljanje revizije redovvnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 
2020. godinu 
 
 
Poštovani, 
 
U prilogu dopisa dostavljamo Vam ponudu za obavljanje revizije redovnih i konsolidovanih finansijskih 
izveštaja Progres a.d Beogra (u daljem tekstu “Društvo”) sa stanjem na dan 31. decembra 2020. 
godine. 
  
Ponuda predstavlja naše razumevanje Vašeg poziva za pružanjem usluga revizije finansijskih izveštaja 
Društva za 2020. godinu. 
 
Koristimo ovu priliku da Vam predstavimo našu firmu i profesionalne mogućnosti, kao i da izložimo 
osnovne uslove za obavljanje revizije redovnih i konsolidovanih  finansijskih izveštaja za 2020. godinu.  
 
Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo našu ponudu i nadamo se da ćemo imati priliku da 
uspostavimo poslovnu saradnju. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom ponudom, molimo 
da nas kontaktirate. 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
 Mr Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i interni revizor 

  

 

Napomena: Ponuda je važeća u elektronskoj formi bez pečata i potpisa!
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DEO 1 
 
RAZUMEVANJE VAŠIH POTREBA 
 
 
UVOD 
 
Razumeli smo da Progres ad Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) želi da angažuje nezavisnog revizora 
da izvrši reviziju redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, sastavljenih u skladu 
sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu (“Službeni 
glasnik Republike Srbije”, br. 62/2013,30/2018). 
 
 
PREDMET REVIZIJE 
 
Finansijski izveštaji koji su predmet nezavisne revizije u skladu sa Zakonom o računovodstvu 
obuhvataju: 
 

 Bilans stanja; 

 Bilans uspeha;  

 Izveštaj o ostalom rezultatu; 

 Izveštaj o promenama na kapitalu; 

 Izveštaj o tokovima gotovine; i 

 Napomene uz finansijske izveštaje. 

 
 
Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i potkrepljujućih računovodstvenih i drugih 
evidencija sa ciljem izražavanja mišljenja nezavisnog revizora o tome da li finansijski izveštaji istinito i 
objektivno prikazuju finansijski položaj Društva i njegove rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu 
sa relevantnim okvirom za izveštavanje.  
 
Reviziju finansijskih izveštaja Društva izvršićemo u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim 
standardima revizije (MSR).  
 
 
IZVEŠTAVANJE 
 
Na osnovu izvršene revizije redovnih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, dostavićemo rukovodstvu 
Društva sledeće izveštaje: 
 
 Izveštaj o obavljenoj reviziji redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja u kojem 

izražavamo mišljenje da li finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu i ostalim relevantnim propisima Republike Srbije.  

 
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnihi konsolidovanih  finansijskih izveštaja Društva 
za 2020. godinu biće izdat na srpskom jeziku i dostavljen rukovodstvu Društva u elektronskoj formi 
potpisan elektrosnkim sertifikatom. 
 
 Pismo rukovodstvu – Ukoliko bude potrebno, u Pismu rukovodstvu ćemo: 

‒ Dati komentare i zapažanja na računovodstvene evidencije, sisteme i kontrole koje su bile 
ispitane tokom revizije;  

‒ Identifikovati određene nedostatke i slabosti sistema i kontrola i dati preporuke za njihovo 
poboljšanje; 

‒ Skrenuti pažnju na pitanja uočena tokom obavljanja revizije, a koja bi mogla da imaju značajan 
uticaj na poslovanje Društva; i 
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‒ Uključiti komentare rukovodstva u konačno Pismo rukovodstvu.  
 
Pismo rukovodstvu priprema se samo za interne potrebe Društva i dostavlja se u elektronskoj formi. 
 
 
VREMENSKI OKVIR OBAVLJANJA REVIZIJE 
 
Revizija godišnjih finansijskih izveštaja bila bi urađena rokovima koji će se definisati ugovorom a prema 
zahtevu Društva. 
 
 
DEO 2 
 
PLAN REVIZIJE 
 
 
Revizija finansijskih izveštaja za 2020. godinu obaviće se u sledećim fazama: 
 

 Faza planiranja obuhvata procedure usmerene na razumevanje poslovanja klijenta, njegovog okruženja i 
računovodstvenog sistema. Takođe, u ovoj fazi vrši se procena rizika i dizajniranje odgovarajućih 
revizorskih procedura kao načina upravljanja procenjenim rizikom. Osim toga, faza planiranja uključuje i 
identifikovanje oblasti finansijskih izveštaja od značaja za obavljanje revizije, kao i preliminarne analitičke 
postupke usmerene na identifikovanje značajnih fluktuacija i trendova u finansijskim izveštajima.  
 

 Faza ispitivanja internih kontrola obuhvata sumiranje i ažuriranje saznanja o računovodstvenom sistemu 
i poslovanju Društva, kao i posebno ispitivanje i ocenu pouzdanosti i efikasnosti internih računovodstvenih 
i upravljačkih kontrola, analitičke procedure, kao i ostale postupke revizorskog ispitivanja. Izvršenje ove faze 
predstavlja osnov za sastavljanje Pisma rukovodstvu Društva u kome će revizor dati komentare i zapažanja 
o računovodstvenim evidencijama Društva i internim kontrolama koje su bile ispitane tokom revizije, uz 
davanje preporuka za poboljšanje istih.  
 

 Faza završne revizije  obuhvata ispitivanje i potvrdu podataka iskazanih u poslovnim knjigama Društva na 
osnovu kojih su sastavljeni godišnji pojedinačni  finansijski izveštaji za 2020. godinu. U fazi završne revizije, 
na osnovu utvrđenog revizorskog pristupa i plana izvršenja revizorskih procedura završne revizije, izvršiće 
se testiranje ključnih pozicija iz finansijskih izveštaja Društva uz korišćenje uzorkovanja, kao oblika 
testiranja, kod svih značajnih računa, gde se oslanjamo na postojeće kontrole.  
 

 Faza izveštavanja podrazumeva vrednovanje rezultata izvršenih revizorskih procedura, sprovođenje 
finalnih analitičkih postupaka, kao i izdavanje izveštaja nezavisnog revizora. Po obavljenoj reviziji 
Advisory&Finance MB bi sastavio izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i isti bi u formi nacrta 
u predloženom roku dostavio Društvu na razmatranje. 
 
 
DEO 3 
 
KLJUČNI PARTNER 
 
Mr Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i ovlašćeni interni revizor 
 

Obrazovanje i stručna edukacija: 

 
1996. Ekonomski fakultet, Beograd 
2001. Magistarske studije 
2008. Ovlašćeni revizor 
2009. Interni revizor 
2010. Sudski veštak za ekonomsko –finansijsku oblast 
2015. Povremeni Konsultant EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj)  
2018. Sertifikovani predavač za MSFI i Međunarodne standarde standarde revizije 
 

Profesionalno iskustvo: 
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Gospođa Milica Bjelić, poseduje 23 godine kombinovanog radnog  iskustva u oblasti eksterne i interne 
revizije, poslovnog i finansijskog savetovanja  i pruzanja raznih konsalting usluga. 
  
Radno isustvo je sticala u renomiranim stranim revizorskim i konsalting firmama. 
  
Kao ovlašćeni revizor i konsultant vodila je mnogobrojne projekte u oblasti: revizije finansijskih izveštaja, 
procene vrednosti, eduakacija, izrade transfernih cena, reorganizacije, finansijskog restrukturiranja, 
izrade biznis planova, uvođenja interne revizije i sistema internih kontrola, izrade finansijskih izveštaja 
za zakonske potrebe i interno izveštavanje, due-diligence-a, računovodstveni i poreski konsalting, 
uvodjenje FUK-a (finansijsko upravljanje i kontrola ) i sl. 
  
Kao eskterni konsultant na projektima EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj) angažovana na 
projektima razvoja malih i srednjih preduzeća, kao sto su uvodjenje korporativnog upravljanja, 
unapređenje finansijskog izveštavanja, uvođenje kontrolinga, izrada normativnih akata iz finansija, 
koordinator pri implementaciji ERP-a i sl. 
  
Pored toga gospođa Bjelić je eksterni saradnik dve izdavacke kuce Paragraf, Beograd  i ING Pro 
Beograd, na tumacenju zakonskih propisa  iz oblasti finansija, računovodstva i poreza, a takodje i 
samostalno drži obuke i radionice iz oblasti poreza, finansija, računovodstva, Fuk-a i s l. 
  
Gospođa Bjelić je trenutno angažovana na projektu Kontrole kvaliteta primene FUK-finansijsko 
upravljanje i kontrola u sklopu Twining projekta zajedno sa Ministarstvom finansija. 
 
 
 DEO 4 
 
NAKNADA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE 
 
 
Predloženi iznos naknade baziran je na planiranom vremenu neophodnom za obavljanje revizije. 
Rukovodeći se MSR i Kodeksom profesionalne etike, a u cilju pružanja profesionalne usluge najvišeg 
kvaliteta, razmotrili smo sledeće faktore: 
 

 Veličinu Društva, organizacionu strukturu, kompleksnost poslovnih odnosa, rizik angažovanja, te 
veličinu i strukturu pozicija u poslednjim dostupnim pojedinačnim finansijskim izveštajima Društva; 

 Resurse potrebne za izvršenje revizije, i ukupno vreme potrebno za reviziju finansijskih izveštaja; i 
 
Naknada za obavljanje poslova navedenih u Delu 1 ponude iznosi 846.000,00 dinara. 
Advisory&Finance MB d.o.o., nije u sistemu PDV. 
 
 
 
Predložena dinamika plaćanja za usluge revizije je sledeća: 
 

 30% ugovorene naknade po potpisivanju ugovora, 

 40% ugovorene naknade po početku rada na terenu   

 30% ugovorene naknade po izdavanju nacrta mišljenja 
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DEO 5 
 
LISTA DELA REFERENTNIH KLIJENATA NA KOJIMA JE REVIZOR BIO ANGAŽOVAN 
 
 

Fond za razvoj RS 
Garancijski Fond Vojvodine 
Poštanska Štedionica 
Findomestic Bank  
IMP Automatika 
Beohemija 
JP Srbijagas  
MPC properties  
Telekom Srbija  
NIS  
JP Železnice Srbije  
JP PTT  
JAT AIRWAYS 
Energoprojekt 
Grand kafa  
Mlekara Šabac 
Poliester  
Oxigen 
Fap Livnica 
Dahlia 
JP Srbija Šume 
JP Sportski centar 
JKP Pogrebne usluge 
JKP Vodovod 
JKP Energana 
Beogradski Sajam 
Enmon 
Institut Mihajlo Pupin 
Usce Shoping Centar 
Lasta 
Autokodeks 
AS Braća Stankovic 
Nik Elektro 
NZS 
Ikea 
 
 
 
 

Društvo za zaštitu prava ponuđača 
Carlsberg  
JP Groblja, Kragujevac 
JP Zeleniko Kragujevac 
Zepter  
Takovo  
GP Rad  
Carnex   
Danone   
Frikom   
Trayal  
Telekom Srbija  
Siemens   
Gomex 
Klikovac 
Peri Oplate  
Elton Corporation  
Tamnava Trans 
Bambi 
Mlekara Šabac  
Novosti  
BIP  
Rubin  
Ratko Mitrović  
Salveo 
Dalas 
Grand Motors 
Inex 
Sloga 
Delmax 

PS Fashion 

Sineza Consulting  

JP GAS 

Nemanja Plus 
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