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На основу члана 7. Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој – пречишћен текст („Сл.билтен ФАП“, број 53/21 од
29.06.2021.године) и члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“,
бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), а сагласно Упутству за објављивање Информатора о раду органа јавне
власти („Сл.гласник РС“, број 10 од 28.01.2022.године), Генерални директор ФАП Корпорације а.д. Прибој доноси
ИНФОРМАТОР О РАДУ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНУ
Друштво „Фабрика аутомобила“ са седиштем у Прибоју на Лиму, основано је 29.јула 1952.године као фабрика
чија је примарна делатност израда аутомобила и резервних делова за аутомобиле. Друштво је регистровано
15.јануара 1953.године као државно привредно друштво при Регистру Народног одбора среза.
Решењем Привредног суда у Титовом Ужицу (данашњем Ужицу) од 24.јануара 1955.године Друштво је први пут
уписано под именом Фабрика аутомобила Прибој, из Прибоја, са кратким именом ФАП Прибој.
У свом даљем раду ФАП се трансформисао у Мешовито деоничарско друштво, а затим и у Корпоративно
друштво. Данас, Друштво је организовано у правној форми акционарско друштво које није јавно. У складу са
Законом о привредним друштвима Друштво је извршило пререгистрацију при Агенцији за привредне регистре
дана, 06.јула 2005.године под регистрарским бројем Акта БД 47790/2005.
Власничка структура капитала пре конверзије: Друштвени (86,50%), акцијски (13,50%).
Са правоснажношћу УППР-а од 25.10.2017.године и II емисијом акција од 29.11.2017.године извршена је
промена у структури капитала.
Дана, 08.08.2018.године извршена је III емисија акција.
Дана, 14.12.2018.године извршена је IV емисија акција.
Дана, 13.09.2019.године извршен је пренос акција са ФОНД-а за развој на Републику Србију, тако да је у новој
структури капитала 94,35% државни капитал и то:
- Република Србија........................................................46,93%
- Републички фонд за ПИО...........................................16,42%
- Општинска управа Прибој.......................................... 11,52%
- Републички фонд здравственог осигурања...............11,11%
- ФОНД за развој Републике Србије.............................. 2,54%
- Електродистрибуција Србије доо................................ 1,51%
- Национална служба за запошљавање........................1,46%
- Електропривреда Србије..............................................1,34%
- Нова Агро банка, у стечају............................................0,82%
- ЈКП Услуга Прибој.........................................................0,70%
Пословно име Друштва је: КОРПОРАЦИЈА ФАБРИКА АУТОМОБИЛА ПРИБОЈ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО,
ПРИБОЈ
Скраћено пословно име Друштва је: ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ
Седиште Друштва је: У Прибоју, улица Радничка бб
Матични број: 07210434
Број регистрације: БД 47790/2005
ПИБ: 101206591
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Адреса електронске поште: fap@eunet.rs
Датум оснивања: 29.јул 1952.године
Генерални директор: Ранко Вуковић, ЈМБГ: 0105961800087
Шифра делатности: 2910
Назив делатности: Производња моторних возила
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
Датум првог објављивања документа је 02. новембар 2022.године
Информатор о раду Фабрике аутомобила Прибој, акционарско друштво, из Прибоја, Радничка бб (у даљем
тексту: Информатор) израђен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл.гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и у складу са Упутством за израду и
објављивање Информатора о раду органа јавне власти („Сл.гласник РС“, број 10 од 28. јануара 2022.године).
За тачност и потпуност података објављених у Информатору одговоран је:
Ранко Вуковић, дипл.инж.телеком. – генерални директор
Лица одговорна за тачност и потпуност информација од јавног значаја су:
- Ранко Вуковић, генерални директор
- Чедомила Србљановић, лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја
Радно време: од 7 до 15 часова
Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката, које орган јавне власти користи – не постоје.
Информатор се објављује на интернет страници Друштва: www.fap.co.rs
Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје у штампаном облику, на адреси ФАП Корпорација а.д.
Прибој, Радничка бб или се шаље на адресу тражиоца.
II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациони делови ФАП Корпорације а.д. Прибој уређени су Правилником о унутрашњој организацији који се
доноси на основу Закона о раду (члан 24) – „Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14. Саставни део
Правилника је Организациона шема, Систематизација послова и Акт о процени ризика.
Корпорација је организована у међусобно повезане и процесно заокружене целине, и то:
- Извршни одбор директора
- Биро Генералног директора
- Служба технике
- Служба квалитета
- Погон монтаже возила
- Погон трансмисија
- Погон отпресака
- Погон одржавања
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-

Служба планирања производње
Служба комерцијале
Одељење економије, рачуноводства и финансија
Одељење правних и општих послова и ППЗ Друштва

ИМЕНА, ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ И ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦЕЛИНА
1. Извршни одбор директора у Корпорацији обављају своје послове дефинисане законом и Статутом
Корпорације.
Генерални директор у Корпорацији обавља своје послове дефинисане законом и Статутом Корпорације.
Извршни директори у Корпорацији обављају своје послове дефинисане законом и Статутом Корпорације.
2.
-

У БИРО-у Генералног директора обављају се послови:
Административни послови за органе Корпорације
Односи са јавношћу и протокол
Спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду, заштита од пожара и заштита животне
средине
Контакт: sekretar@fap.co.rs
Телефон: 033 455 193

3. У Служби технике – израда документације, праћење развоја теретних возила у Европи и Свет, праћење
стандарда везано за производњу моторних возила.
Праћење капацитета везано за тренутну производњу и будућих капацитета за најављену производњу.
Службу технике (руководилац је Славко Поповић, дипл.инж.маш.) чине организационе целине:
-

Одељење развоја производа и програма обављају се следећи послови:
Одељењу капацитета, освајања, техничке документације и компјутерске подршке обављају се следећи
послови:
Контакт: razvoj@fap.co.rs
Телефон: 066 382 087

4. У Служби квалитета (руководилац Љубиша Радовић, дипл.инж.маш.) организује контролу за производе
који се израђују у ФАП-у и производе домаће и инокооперације. Поред контроле производа надлежност
Службе је и праћење квалитета у складу са националним и европским стандардима.
Службу квалитета чине организационе целинеː
- Одељење за пројектoвање, развој и праћење квалитета
- Одељење улазне контроле, лабораторија и испитни центар
- Одељење процесне, завршне и ремонтне контроле
Контакт: ljubisaradovic@fap.co.rs
Телефон: 064 810 98 45
5. Производне погоне (извршни директор за технику и производњу Његош Коковић, дипл.маш.инж.) чине
организационе целинеː
- Погон монтаже возила,
- Погон трансмисије,
- Погон отпресака,
- Погон одржавања
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Контакт: kokovicnjegos@gmail.com
Телефон: 066 282 616
5.1 У Погону монтаже возила (управник Драгивоје Анџић, инж.маш.) организује рад и производњу
Погон монтаже чине:
Одељење припреме производње
и Групе послова у производњи:
– Група за израду рамова
– Група за линијску монтажу возила
– Група за израду кабина
– Група за израду товарних сандука, прикључних возила и аутобуса
– Група за опремање кабина и аутобуса
– Група за површинску заштиту
Контакт: montaza@fap.co.rs
Телефон: 064 810 97 77
5.2 У Погону трансмисија (извршни директор за технику и производњу Његош Коковић, дипл.маш.инж.)
координира рад и производњу
Погон трансмисије чине:
Одељење припреме производње
и Групе послова у производњи:
– Групе за групну обраду
– Групе за линијску обраду
– Групе за озубљење и карданска вратила
– Групе за монтажу трансмисија
– Групе за термичку обраду и површинску заштиту
Контакт: kokovicnjegos@gmail.com
Телефон: 066 282 616
5.3 У Погону отпресака (управник Радоје Дробњаковић, дипл.маш.инж.) организује рад и производњу
Погон отпресака чине:
Одељење припреме производње
и Групе послова у производњи:
– Групе за производњу отпресака
– Групе за производњу браварије
– Групе за производњу лимарије
– Групе за површинску заштиту
– Групе за производњу точкова
Контакт: preseraj@fap.co.rs
Телефон: 064 810 98 12
5.4 У Погону одржавање (управник Зоран Пенезић, дипл.маш.инж.) организује рад и производњу
Погон одржавања чине:
– Одељење текућег одржавања
– Одељење техничке припреме и производње
– Одељење одржавања и обезбеђења енергетских постројења и система ППЗ
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Контакт: alatioprema@fap.co.rs
Телефон: 064 810 98 28
6. У Служби планирања и управљања производњом (руководилац Ацо Ракић, дипл.инг.маш.) организује
припрему и планирање производње
Службу чине организационе целинеː
– Одељење планирања, лансирања и нормирања производње
– Одељење плана материјала, плана алата и плана режије
Контакт: acorakic@fap.co.rs
Телефон: 066 382 615
7. У Служби комерцијале (извршни директор за економске и правне послове Зоран Обрадовић,
дипл.економиста) организује и координира рад Одељења.
Службу комерцијале чине организационе целинеː
– Одељење маркетинга, продаје и сервиса,
– Одељење набавке.
– Одељење складиштења.
Контакт: zoranobradovic@fap.co.rs
Телефон: 066 382 065
ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИОЦА
Руководиоци и управници погона организују рад служби и погона. Одговорни су за законито, благовремено,
целисходно и квалитативно извршавање свих послова и задатака у служби и погону. Организују, координирају и
контролишу рад одељења и група у оквиру служби и погона. Подстичу превентивне мере против могућих
грешака у раду. Обављају и друге послове по налогу Извршног одбора. Одговарају за законито, благовремено,
целисходно и квалитетно извршавање свих послова и задатака у оквиру служби и погона. За свој рад одговарају
председнику Извршног одбора, односно Генералном директору.
Чланови Извршног одбора директора обављају следеће послове: воде послове Друштва, одређују унутрашњу
организацију ФАП-а, одговарају за тачност пословних књига, одговарају за тачност финансијских извештаја,
врше и друге послове у складу са Законом којим се уређује правни положај привредних друштава и Одлукама
Надзорног одбора.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ
У ФАП Корпорацији а.д. Прибој било је 7 запослених на неодређено и 1 запослени на одређено време.
По Уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 148 радника, а по Уговору о делу 100
радника (месечно).
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ
Структура запослених дата је по следећим критеријумима:
-

квалификациона структура
године старости
радни стаж
пол
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Квалификациона структура:
VII
VI
V
IV
III/КВ
НК/II
УКУПНО:
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3+1
2
2
7 + 1 (на одређено)

Презиме и име
Вуковић Ранко
Обрадовић Зоран
Минић Војин
Аврамовић Стана
Поповић Олгица
Станић Зоран
Потпарић Амела
Златанић Елведина – на одређено време

Квалификација
VII дипл.инг.телеком.
VII дипл.економиста
VII дипл.економиста
III електромеханичар
IV гимназија
КВ бравар
IV машински техничар
VII дипл.инж.агрономије

Године старости
Године старости
до 30 година
30 до 40 година
40 до 50 година
50 до 60 година
преко 60 година
УКУПНО:

запослено
1
3
3
1
8

Радни стаж
Радни стаж
5 до 10 година
10 до 15 година
15 до 20 година
20 до 25 година
25 до 30 година
30 до 35 година
преко 35 година

број радника

пол
мушкарци
жене
Укупно:

запослено
4
4
8

4
1
1
2

Пол

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
Правилником о раду ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 26/18) јубиларне награде се исплаћују
поводом јубиларне године непрекидног рада код послодавца у висини коју одреди Генерални директор својом
Одлуком.
У 2021.години није било исплата јубиларних награда.

8

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

9

ПРЕДСТАВНИК ДРЖАВАНОГ КАПИТАЛА

10

НАДЗОРНИ ОДБОР

11

12

13

14

III OПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Када је у питању јавност рада ФАП Корпорација а.д. Прибој у свему поступа према наводима Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности. Све релевантне
податке у вези са радом Друштва објављујемо на званичној интернет презентацији www.fap.co.rs.
ПРОПИСИ, ПРАВИЛА И ОДЛУКЕ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНОСТ РАДА:
Подаци релевантни за јавност рада Друштва су:
1. ПИБ: 101206591
2. Радно време: од 7:00 до 15:00 часова
3. Лице овлашћено за приступање информација од јавног значаја: Чедомила Србљановић, дипл.правник,
Радничка бб, Прибој, телефон: 033 455 193, моб.: 064 810 97 75, мејл: sekretar@fap.co.rs
4. Изгледи и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа – не постоје
5. Изглед идентификационих облележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по
природи свог посла или линк где се она могу видети – не постоје
6. Опис приступачности просторија за рад органа и његових организационих јединица лицима са
инвалидитетом- не постоји
7. Могућност присуства седницама Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој и непосредног увида у
рад органа имају представници Министарства одбране (на основу дописа поменутог Министарства)
8. Аудио и видео снимање објеката и активности ФАП Корпорације а.д. Прибој допуштено је медијима уз
претходно обавезно достављање захтева за такву врсту активности и уз сагласност ресорног
Министарства, које прибавља ФАП Корпорација а.д. Прибој
9. ФАП Корпорација а.д. Прибој поступа у складу са прописима и правилима која уређују рад Друштва, без
аутентичних тумачења, посебних мишљења и ставова.
IV OПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Претежна делатност Друштва је производња моторних возила. Осим претежне делатности Друштво обавља и
пружање услуга трећим лицима на пословима скидања струготина и пластичном деформацијом лима. Поред
наведених делатности Друштво обавља и све друге делатности у складу са законом.
V OПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
1. Одељење економије, рачуноводства и финансија је самостално одељење и обавља следеће пословеː
У Одељењу економије, рачуноводства и финансија обављају се књиговодствени послови, послови плана развоја
и инвестициони послови, послови финансијске оперативе, као и административно технички и други послови
везани за делатност Одељења.
Контакт: racunovodstvo@fap.co.rs i finansije@fap.co.rs
Телефон: 033 454 959
2. Одељење правних, кадровских и општих послова и ППЗ Друштва је самостално одељењеː
Одељење правних, кадровских и општих послова и ППЗ Друштва обављају се послови заступања и
нормативне делатности, накнаде штете, дисциплински и прекршајни поступци, имовински послови, кадровски
послови и радни односи, општи послови и послови писарнице, архиве и послови против пожарне заштите, као и
административно технички и други послови везани за делатност Одељења.
Контакт: sekretar@fap.co.rs
Телефон: 033 455 193
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VI НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
У вези са јавношћу рада ФАП Корпорација а.д. Прибој спроводи осим одредаба Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, спроводи и следеће прописе:
- Закон о заштити података о личности („Сл.галасник РС“, бр. 97/2008, 104/2009, 68/2012 – Одлука УС и
107/2012)
- Закон о заштити пословне тајне („Сл.галсник РС“, број 72/2011)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13)
- Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ, бр, 29/78, 57/89, „Сл.лист СРЈ,бр.31/91 и „Сл.лист СЦГ“,
број 1/2003-Уставна повеља)
- Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013-Одлука УС, 74/2013-Одлука УС и
55/2014)
VII УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
1. Списак услуга које орган власти пружа заинтересованим лицима
- Услуге машинске обраде на класичним машинама (струговима, глодалицама, брусилицама,
рендисаљкама и ручној обради)
- Различите врсте услуга на специјалним машинама (копирним глодалицама, координатним бушилицама
високе тачности ( СИП, МЕЦОФ, ОЕРЛИКОН ), равним брусилицама, оштрилицама (све врсте оштрења
алата)
Израда алата, уређаја, склопова, подсклопова и позиција по узорку и документацији
Генерални и средњи ремонт машина за обраду метала и дрвета
Обрада резањем, озубљење
Површинска заштита, термичка обрада
Сечење и савијање лима
Браварско-лимарско-варилачки послови
Пескарење
Репарација и ремонт ФАП-ових возила (лаки,срдњи,генерални).
2. Поступак пружања услуга
Клијент се обраћа са захтевом за извршење услуге Одељењу продаје писаним путем, лично или на маил адресу
marketing@fap.co.rs након чега добија понуду од Одељења продаје са свим комерцијалним условима (цена, рок
извршења услуге, начин плаћања, паритет...). Уколико је клијент сагласан са понудом отвара се радни налог за
извршење услуге (захтев Служби планирања и управљања производњом). Након завршетка посла закључује се
радни налог, а клујенту се издају документа за преузимање робе и уплату (отпремница и рачун).
3. Преглед података о пруженим услугама
ПРЕГЛЕД ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 2021.год.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Датум извршења
услуге
19.02.2021.
23.02.2021.
04.03.2021.
04.03.2021.
04.03.2021.
31.03.2021.
13.04.2021.
17.05.2021.

Назив услуге

Купац

Израда чепа за резервоар
Израда навоја на осовини
Оштрење ножева за маш.млев.меса
Савијање металних плоча наручиоца
Исецање табли лима
Дијагностика мењача
Брушење хидроспојница
Балансирање кардана

ЈКП Уалуга Прибој
СПТР СОСО Прибој
РЕЛЕ Прибој
СПЕКТАР Нова Варош
АПУР КИКО-ПРОМ Прибој
ВЕМЕС доо Ивањица
АСБВ-Термотехника Београд
Перспектива Пријепоље
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

27.05.2021.
09.07.2021.
15.07.2021.
26.07.2021.
02.08.2021.
01.09.2021.
02.09.2021.
25.10.2021.
29.10.2021.
29.10.2021.
09.12.2021.
14.12.2021.

Дорада рукавца
Пескарење рол-бара
Сечење трака лима наручиоца
Сечење табли лима наручиоца
Балансирање кардана
Избијање осовинице на зупчанику
Избијање осовинице на зупчанику
Спирално озубљење и провлачење на зупч.
Савијање лимова наручиоца
Избијање осовинице на зупчанику
Оштрење ножева
Спирално озубљење и провлачење на зупч.

Јањушевић доо ПУПД Прибој
Ауто сервис Митана Прибој
Техноимпорт СУЗР Прибој
Полиестер Компоненте Прибој
Перспектива Пријепоље
АПУР КИКО-ПРОМ Прибој
АПУР КИКО-ПРОМ Прибој
СПЕКТАР Нова Варош
КОЈАМИ Прибој
АПУР КИКО-ПРОМ Прибој
ФТС Прибој
СПЕКТАР Нова Варош

ПРЕГЛЕД ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 2022.год.
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Датум извршења
услуге
28.02.2022.
14.04.2022.
09.06.2022.
25.08.2022.
05.09.2022.
07.10.2022.
07.10.2022.

Назив услуге

Купац

Балансирање кардана
Привлачење предобрађених зупчаника
Краћење и балансирање кардана
Обрада моста осовине
Пеглање цеви наручиоца
Обрада кућишта мењача
Балансирање кардана

Перспектива Пријепоље
СПЕКТАР Нова Варош
ЈКП УСЛУГА Прибој
ВАРДАР ШПЕД Прибој
Мојићевић Миливоје предузетник
ДОКЕЛ Прибој
НЕСТОР ШПЕД Прибој

VIII ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ – ПРИХОДИ И РАСХОДИ
Редни
број
1.

2.

3.
4.
5.
Редни
број
1.

Подбиланси прихода
Остварени
из биланса успеха
приходи у 2021.
УКУПНИ ПРИХОДИ:
644.768
Пословни приходи
623.941
Приходи од продаје производа и услуга
348.492
Повећање вредности залиха недовршених и готових
272.413
производа
Остали пословни приходи
3.036
Финансијски приходи
1.636
Приходи од камата
1.260
Остали финансијски приходи
376
Остали приходи
10.463
Приходи од усклађивања вредности остале
имовине која се исказује по фер вредности кроз
биланс успеха
Одложени порески приходи периода
8.728
Подбиланси расхода
Остварени
из биланса успеха
расходи у 2021.
УКУПНИ РАСХОДИ:
745.326
Пословни расходи
714.935
Трошкови материјала,горива и енергије
336.284
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
171.198
расходи
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Редни
број

2.

3.
4.
5.

Подбиланси расхода
Остварени
из биланса успеха
расходи у 2021.
УКУПНИ РАСХОДИ:
745.326
Трошкови амортизације
101.749
Трошкови производних услуга
83.003
Нематеријални трошкови
22.701
Финансијски расходи
26.128
Расходи камата
25.838
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне
290
клаузуле
Остали расходи
4.263
Раходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха
Нето губитак пословања који се обуставља
НЕТО ГУБИТАК
100.558

IX ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ФАП Корпорација а.д. Прибој не спроводи јавне набавке због врсте делатности коју обавља – производња
моторних возила. Производња захтева око 5000 различитих ставки, па је немогуће ускладити јавне набавке са
производњом која је орочена уговорима.
X ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Друштво у претходној пословној 2021.години и текућој 2022.години није користило државну помоћ.
XI ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈАМА И РЕВИЗИЈАМА ПОСЛОВАЊА ОРГАНА
У 2021.години у ФАП Корпорацији а.д. Прибој није вршена инспекцијска контрола.
По Закону о рачуноводству у 2021.години Друштво није подлегало екстерној ревизији. Интерна ревизија врши
контролу спровођења аката и процедура по налогу Извршног одбора.
XII ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
У 2021.години је на име зарада и других примања исплаћено:
- Зараде запослених
10.235.451,54
- Накнаде по уговорима о делу
60.276.093,27
- Накнаде по уговорима о привременим и повременим
пословима
91.425.414,23
- Накнаде органима управљања, Надзорни одбор
3.604.407,36
- Представник државног капитала
1.126.377,24
- Трошкови отпремнина
178.660,00
У 2021.години је на име зарада и накнада органима руковођења исплаћено:
- Председник Извршног одбора
2.648.309,18
- Чланови Извршног одбора
2.262.100,57
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XIII ПОДАЦИ О ИМОВИНИ ДРУШТВА И СРЕДСТВИМА РАДА
Р.б.

Категорије основних средстава

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

8.
9.

Софтвер и остала права
Земљиште
Грађевински објекти
Постројења и опрема
Инвестиционе некретнине
Остале некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у
припреми
Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка
средства
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА

Стање на дан
31.12.2021. (по
набавној вредности)
3
1.260
185.720
715.534
538.551
27.971
2.670
7.479

1.479.185

Земљиште је у државној својини са правом коришћења, а остала имовина је власништво предузећа.
XIV ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
У ФАП Корпорацији а.д. Прибој начин одржавања носача информација уређен је:
1. Законом о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, број 6/2020)
2. Правилником о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и
документарног материјала („Сл.билтен ФАП-а“, број 51/21).
На основу ових Аката носачи информација Друштва се чувају у:
- Архиви писарнице, односно радним просторијама (завршени предмети се држе највише 2 године од дана
завођења)
- У архивском депоу (по истеку рока чувања у писарници)
XV ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЕДУ
-

Записници са седница Скупштине акционара
Записници са седница Надзорног одбора
Записници са седница Извршног одбора
Записници са седница Колегијума
Тонски и видео снимци
Дописи грађана
Примљена електронска пошта
Подаци о извршеним плаћањима
Документа запослених
Службене белешке

XVI ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Овлашћено лице за приступ информацијама од јавног значаја на захтев подносиоца, доставиће тражену
информацију, осим уколико исто није ограничено Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја и уколико тражена информација представља пословну тајну.
Радно време је од 7.00 до 15:00 часова сваког радног дана.
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XVII СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
До 08. новембра 2021.године ФАП Корпорација а.д. Прибој није била орган јавне власти у смислу Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, и 36/10).
Удружење грађана, као тражилац информација, до 08.новембра 2021.године подносио је више пута захтев за
информације од јавног значаја, и то:
- О трошковима образовања и стручног усавршавања
- Трошковима маркетинга, оглашавања, сајмова, промоције, ПР услуга и донација
- Интегралних записника о извршеним контролама од стране свих Републичких и Локалних инспекција
- Новчаним казнама и пеналима
- Копије свих првостепених и другостепених пресуда, као и судских Одлука о ванредним правним
лековима у судским споровима
- Новозапосленим који су засновали радни однос на одређено и неодређено време
- Ангажованим лицима по Уговору о делу и Уговору о повременим и привременим пословима
- Прековременом раду запослених
- Боловању запослених
- Службеним путовањима запослених
- 7 највећих нето и бруто зарада
- Дисциплински поступци који су вођени против запослених
- Информација о јубиларним наградама
Начин тражења информација: путем захтева за приступ информацијама од јавног значаја у електронској форми
на е-маил адресу.
XVIII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Према члану 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „свако има право да му буде
саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе
доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у
документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на
захтев копија упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин“.
Према ставу 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносилац захтева свој захтев
може да достави:
- У писаном облику, ито:
1. На писарницу ФАП Корпорације а.д. Прибој, Радничка бб, 31330 Прибој са назнаком „за лице
овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја“ (поштом или
лично) и
2. Електронским путем на електронску адресу sekretar@fap.co.rs
-

Усмено, саопштењем у Записник, на адреси ФАП Корпорација а.д. Прибој, Радничка бб, 31330 Прибој,
Управна зграда - други спрат – Секретар Друштва (канцеларија број 32), сваким радним даном од 9:00 до
15:00 часова.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Захтев мора да садржи:
Назив органа власти,
Име, презиме, односно назив и адресу тражиоца
Што прецизнији опис информације која се тражи
Уколико захтев не садржи наведене елементе тј. уколико је захтев неуредан, овлашћено лице је дужно
најкасније у року од 8 дана, од дана пријема захтева, да позове подносиоца захтева да исти уради у року од 15
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дана. Уколико су и након истека овог рока недостаци захтева такви да се по захтеву не може поступити, доноси
се Решење о одбацивању захтева као неуредног.
Према члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „орган власти је дужан да без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана, од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању
информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или
слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган
власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи
тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности из оправданих разлога да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца,
дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана
пријема захтева“.
Увид у документ, као и копија документа који садржи тражену информацију бесплатан је.
Према члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „ако орган власти одбије да у
целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе Решење о
одбијању захтева и то да решење писмено образложи, као и да у Решењу упути тражиоца на правна средства
која може изјавити против таквог Решења“,
Према члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значај тражилац може изјавити жалбу
поверенику у року од 15 дана од достављања Решења органа власти, ако:
1. Орган власти одбије да обавести тражиоца о томе да ли поседује одређену информацију од јавног
значаја или му је она иначе доступна, да му стави на увид документ, да му изда тј. да му упути копију
документа или ако то не учини у прописаном року
2. Орган власти не одговара у прописаном року на захтев тражиоца
3. Орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог
документа на начин који је Законом предвиђен
4. Подносилац захтева има право жалбе на закључак којим се захтев одбацује као неуредан.
Државни орган може да наплати само трошкове умножавања и утуживања копије документа који садржи тражену
информацију.
XIX ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА
ФАП Корпаорација а.д. Прибој донела је следећа општа акта:
- Правилник о пословној тајни („Сл.билтен ФАП“, број 31/19)
- Правилник о коришћењу средстава репрезентације („Сл.билтен ФАП“, број 37/19)
- Правилник о раду („Сл.билтен ФАП“, број 26/18)
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