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Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
Напомене уз финансијске извештаје
Финансијски извештаји су дати као појединачни финансијски извештаји друштва.

1.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

1.1. Основни подаци о друштву
Пун назив друштва: Корпорација Фабрика аутомобила Прибој, акционарско друштво
Прибој
Скраћени назив друштва: ФАП
Седиште друштва: Прибој
Величина друштва: мало правно лице
Облик организовања: акционарско друштво
Матични број: 07210434
Шифра делатности: 2910
ПИБ: 101206591
Јединствени број корисника јавних средстава: 81550

1.2. Историјат друштва
Предузеће ФАП Корпорација а.д. Прибој (у даљем тексту: предузеће) је акционарско
друштво.
Регистарски број: ФИ 799/96 (Промена правног статуса предзећа регистрована је код
Трговинског суда у Ужицу, решењем број ФИ 421/2000.
ПДВ број: 136395529.
Предузеће је основано 29.7.1952. год.
Претежна делатност друштва је Производња камиона и специјалних возила.
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр.73/19)
Друштво је разврстано у мало правно лице.
Просечан број запослених у 2021. год. је 9 запослених.
Просечан број ангажованих радника по уговорима о привременим и повременим
пословима у 2021. год. је 139, а по уговорима о делу 100 .
Дана 25.10.2017. године Привредни суд у Ужицу донео је решење о правоснажности
Унапред припремљеног плана реорганизације за Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој“
а.д. Прибој. Овим планом предвиђено је да се Корпорација ФАП релаксира од обавеза,
односно да се потраживања државних и комерцијалних поверилаца са стањем на дан
31.03.2016. године конвертују у капитал субјекта приватизације.
На предлог Министарства привреде, Влада Републике Србије је донела Закључак 05
Број: 023-10184/2016-1 од 27.10.2016.године по коме су државни повериоци као и остали
повериоци, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације, дужни,

да своја

потраживања према Корпорацији ФАП а.д. Прибој конвертују у трајни улог у капиталу ФАП-а.
Формирана је нова власничка структура основног капитала, за вредност конвертованог
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потраживања (I конверзија), повериоцима су издате акције 28.11.2017.године и то 8.691.750
акција појединачне номиналне вредности од по 1.000,00 динара.
По истом Закључку Владе РС 08.08.2018.године спроведена је II конверзија
потраживања поверилаца ФАП Корпорације и издате су акције и то 261.000 акција
појединачне номиналне вредности од по 1.000,00 динара.
По Закључку Владе РС 05 Број: 42-6830/2018 од 30.07.2018.године спроведена је III
конверзија потраживања Републике Србије по основу дате позајмице ФАП Корпорацији и
28.12.2018.године издате су акције и то 307.972 акција појединачне номиналне вредности од
по 1.000,00 динара.
По Закључку Владе РС 05 Број: 420-1579/2020 од 20.02.2020.године спроведена је IV
конверзија потраживања Републике Србије по основу кредита за спровођење финансијске
консолидације ФАП Корпорацији и 29.09.2020.године издате су акције и то 129.251 акција
појединачне номиналне вредности од по 1.000,00 динара.
На дан 31.12.2021.године укупан број издатих акција , од издаваоца ФАП Корпорација
А.Д. Прибој (на основу конвертованих потраживања) је 9.345.436 акција, појединачне
номиналне вредности од по 1.000,00 динара.
Дана 25.10.2017. године Привредни суд у Ужицу донео је решење о правоснажности
Унапред припремљеног плана реорганизације за Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој“
а.д. Прибој.
Рок за спровођење Плана реорганизације је био 3 године од почетка примене.
25.10.2020.године тај рок је истекао. План реорганизације је успешно спроведен.
31.децембра 2019.године, Влада Републике Србије је донела Уредбу о групацији
Одбрамбена индустрија Србије. Овом уредбом прописују се услови и начин формирања,
припадност, начин управљања, рада и друга питања од значаја за функционисање групације
Одбрамбена индустрија Србије. Међу члановима групације се налази и ФАП Корпорација ад
Прибој.
ФАП Корпорација а.д. је оснивач четри зависна предузећа са 100 % оснивачким
капиталом:


ФАП Транспорт д.о.о. Прибој у стечају - са превозничком делатношћу у теретном
саобраћају.



ФАП СТАН д.о.о. Прибој у стечају – са делатношћу производње и дистрибуције
топлотне енергије, газдовања и одржавања стамбених објеката, пројектовања и
надзора грађевинских објеката.



ФАП ЛИМ д.о.о. Прибој у стечају – са угоститељском и трговинском делатношћу.
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ФАП ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ д.о.о. Пријепоље у стечају – са производњом и
обрадом сивог и алуминијумског лива, специјалних надградњи и производњом за
потребе пољопривредних организација.
Над Зависним друштвима је дана 22.02.2017. отворен стечајни поступак, сва
управљачка права над тим правним лицима су пренета са њихових органа
управљања на стечајног управника, кога на основу члана 20. Закона о стечају именује
стечајни судија. Даном отварања стечајног поступка матично друштво губи контролу
над зависним друштвима, у смислу МСФИ 10 Консолидовани финансијски извештаји.
Зависно друштво ДОО ФАП ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ – ПРИЈЕПОЉЕ – у стечају
је дана 28.09.2018.године продата купцу »СТАР-ЈЕЛА« доо Пријепоље. ФАП
Корпорација А.Д. Прибој, је добила Решење о главној деоби које је постало
правоснажно 15.04.2019.године.

1.3. Делатност
Основна делатност привредног друштва је производња :
-

камиона

-

наменских возила

-

аутобуса и прикључних возила.

Поред овог производни програм ФАП-а чине:
-

Специјалне надградње

-

Возила за посебне намене (возила за потребе војске РС)

-

Мењачи

-

Осовине

-

Кабине

-

Карданска вратила

-

Точкови

-

Резервни делови за камионе, аутобусе и прикључна возила

-

Испитивања

-

Алати и уређаји

1.4. Организациона структура друштва
25.10.2017.године Унапред припремљени план реорганизације је постао правоснажан,
чиме су се стекли услови за стварање нове организационе структуре друштва. На седници
Извршног одбора одржаној 27.02.2019.године донет је Правилник о унутрашњој организацији
са систематизацијом послова и организационом шемом, која је саставни део овог
правилника.
Органи друштва
Управљање привредним друштвом је дводомно.
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Органи друштва су:


Скупштина,



Надзорни одбор



Извршни одбор и



Генерални директор

Скупштину чине сви акционари Друштва.
Чланове надзорног одбора именује Скупштина. Извршне директоре именује Надзорни
одбор. Надзорни одбор именује једног од извршних директора за генералног директора.
Генерални директор заступа друштво.

1.5. Број запослених у друштву
Друштво је на дан 31. децембра 2021. године имало 8 запослених. Квалификациона
структура запослених је следећа:
висока стручна спрема (VII-1)
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виша стручна спрема (VI)
висококвалификовани радници
(ВКВ)
квалификовани радници (КВ)

0

средња стручна спрема (IV)

2

нижа стручна спрема (I)

0

Укупно:

2.

0
2
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2.1. Основи за приказивање финансијских извештаја
Финансијски извештаји за 2021. годину састављени су у складу са Законом о
рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/2019; у даљем тексту: Закон) и
подзаконским актима донетим на основу Закона.
Приликом састављања финансијских извештаја за 2021. годину Друштво примењује:
Међународне рачуноводствене стандарде (МРС); Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ) и са њима повезана тумачења издата од Комитета за
тумачење рачуноводствених standarda (у даљем тексту: IFRIC), накнадне измене тих
стандарда и са њима повезана тумачења, одобрена од Одбора за међународне
рачуноводствене стандарде (даље: IASB), чији је превод утврдило и објавило
Министарство надлежно за послове финансија.
Финансијски

извештаји

су

исказани

у

хиљадама

динара

(РСД)

односно

у

функционалној валути која је домицилна валута Републике Србије, а приказани су у
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формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 89/20).

2.2. Упоредни подаци
У финансијским извештајима за 2021.годину као мининум приказани су упоредни
подаци за претходну годину.

2.3. Коришћење процена
При састављању финансијских извештаја коришћене су најбоље могуће процене и
претпоставке у одмеравању имовине и обавеза, прихода и расхода као и
потенцијалних обавеза. Процене и претпоставке су засноване на информацијама
расположивим

до

датума

одобрења

финансијских

извештаја

за

њихово

обелодањивање.

2.4. Примене претпоставке сталности пословања
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће ФАП Корпорација а.д.
Прибој наставити са пословањем у наредном временском периоду.

2.5. Одговорност за састављање финансијских извештаја
Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање годишњег
финансијског извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици
Србији, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми
финансијског извештаја.

3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1. Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових
финансијских извештаја наведене су у даљем тексту. Ове политике су
конзистентно примењене на све приказане године, осим ако није другачије
назначено.
3.2. Пословни приходи
Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе, производа и услуга, приходе од
активирања учинака, приходе од субвенција, дотација, регреса, компензација и
повраћаја дажбина по основу продаје робе, производа и услуга, приходе од доприноса
и чланарина, као и друге приходе који су обрачунати у књиговодственој исправи,
независно од времена наплате.
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Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је
вероватно да ће у будућности Друштво имати прилив економских користи. Приход се
признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу
продаје роба и услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без
ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и попуста.
(а) Приход од продаје производа и робе
Приходи од продаје производа и робе се признају када су суштински сви ризици и
користи од власништва над производима и робом прешли на купца, што се уобичајено
дешава приликом испоруке производа и робе.
(б) Приход од продаје услуга
Друштво продаје услуге везане за оправке и сервисирање на продатим возилима
друштва као и услуге допунског програма који обухвата: израду разних делова према
документацији наручиоца услуге (разне врсте зупчаника, бродски програм, услуге
пресовања, бушења на координантним бушилицама и програмским машинама, услуге
термичке обраде као и површинске
заштите). Ове услуге се пружају на бази утрошеног времена и материјала, или путем
уговора са фиксном ценом, са уобичајено дефинисаним уговореним условима.
Приход од уговора на бази утрошеног времена и материјала, признаје се по
уговореним накнадама с обзиром да су утрошени радни сати и да су настали директни
трошкови. За уговоре на бази утрошка материјала стање довршености се одмерава на
бази насталих трошкова материјала као проценат од укупних трошкова који треба да
настану.
(ц) Финансијски приходи
Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика и остале
финансијске приходе, остварене из односа са матичним, зависним и осталим
повезаним правним лицима.
Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха
периода на који се односе. Приход од камата потиче од камата на депонована
средства код банака, као и на затезне камате које се обрачунавају купцима који касне у
извршавању својих обавеза, у складу са уговорним одредбама.
(д) Приход од закупнина
Приход од закупнина потиче од давања инвестиционих некретнина у оперативни закуп
и обрачунава се на пропорционалној основи током периода трајања закупа.
(е) Приход од дивиденди
Приход од дивиденди се признаје када се установи право да се дивиденда прими.
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3.3. Расходи
Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода
односно на обрачунској основи и утврђују се за период када су настали.
(а) Пословни расходи
Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и
укључују набавну вредност продате робе, трошкове материјала, горива и енергије,
бруто зараде, трошкове амортизације и услуге пружене од стране трећих лица.
Пословни расходи обухватају и опште трошкове као што су трошкови закупа,
маркетинга, осигурања, платног промета, пореза и остали трошкови настали у текућем
обрачунском периоду.
(б) Финансијски расходи
Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале
финансијске расходе, који се евидентирају у билансу успеха периода на који се односе,
а у складу са начелом узрочности.

3.4. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман
курсних разлика
Монетарне позиције односно потраживања и обавезе у страним средствима плаћања
прерачунавају се у одговорајућу динарску противвредност по средњем курсу на дан биланса. Трансакције у страној валути су исказане у динарима по средњем курсу важећем на дан трансакције.
Позитивне и негативне курсне разлике настале по извршеним девизним трансакцијама
у току године исказују се у билансу успеха као део финансијских прихода или расхода.
Монетарне позиције у које је уграђена валутна клаузула прерачунате су у динаре по
уговореном курсу валуте који је важио на дан биланса. Позитивни и негативни ефекти
настали по овом основу исказани су у билансу успеха Друштва, као приходи/расходи
по основу ефеката уговорене заштите од ризика у оквиру категорије осталих
прихода/расхода.

3.5. Основна средства
Основна средства се признају по набавној вредности или по цени коштања. Набавна
вредност представља фактурну вредност добављача, заједно са свим осталим
трошковима насталим до активирања основног средства.
Под некретнином или опремом сматрају се она средства чији је очекивани корисни век
употребе дужи од једне године. Накнадни издаци у некретнине, постројења и опрему
се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са
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тим издацима припасти Друштву и да издаци могу поуздано да се измере. Сви остали
трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану.
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по
ревалоризованом износу, који изражава њихову фер вредност на дан ревалоризације,
умањену за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ
исправки вредности по основу губитака због обезвређења. Ревалоризовани износи се
заснивају на периодичним, најмање трогодишњим проценама, које врше екстерни
независни проценитељи.
Када услед ревалоризације дође до повећања садашње вредности средстава,
позитиван учинак исказује се у корист ревалоризационих резерви. Када се исказани
износ некретнина, постројења и опреме смањи као резултат ревалоризације, смањење
се исказује као смањење раније формираних ревалоризационих резерви, осим у
случају да износ смањења премашује раније формиране ревалоризационе резерве,
када се признаје као расход.
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној
вредности или по цени коштања, умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и
укупан износ губитка због обезвређења.
Према МСФИ и МРС примењена је рачуноводствена политика Број 36 –
обезвређивање имовине.
Амортизација основних средстава се обрачунава за свако стално средство појединачно.
Амортизација основних средстава се врши по процењеном веку коришћења истих, а за
новонабављена основна средства, амортизација се обрачунава по Правилнику о
номенклатури

нематеријалних

улагања

и

основних

средстава

са

стопама

амортизације.
Инвестиционе некретнине
Након почетног признавања, инвестиционе некретнине се исказују по фер вредности,
која представља вредност на тржишту коју годишње утврђују екстерни проценитељи.
Фер вредност се заснива на ценама понуде на активном тржишту коригованим, уколико
је неопходно, за било коју промену у природи, локацији или стању специфичног
средства. Промене у фер вредностима се евидентирају у билансу успеха као део
осталих прихода. Процене фер вредности инвестиционих некретнина се врше сваке
године на дан биланса стања.
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3.6. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се
обуставља
Друштво класификује стална средства као средства намењена продаји када се њихова
књиговодствена вредност може надокнадити превасходно кроз продају, а не даљим
коришћењем. Стална средства намењена продаји морају да буду доступна за
моменталну продају у свом тренутном стању искључиво под условима који су
уобичајени за продаје такве врсте имовине и њихова продаја мора бити врло
вероватна.
Стална средства намењена продаји се приказују у износу нижем од књиговодствене и
фер вредности умањене за трошкове продаје.
Друштво не амортизује стална средства док су она класификована као стална
средства намењена продаји.

3.7. Залихе
Залихе се процењују по набавној цени односно по цени коштања или нето продајној
цени, ако је она нижа. Набавну вредност представља вредност по фактури добављача
увећана за транспортне и остале зависне трошкове набавке.
Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним
условима пословања по одбитку варијабилних трошкова продаје.
Терећењем осталих пословних расхода врши се исправка вредности залиха у
случајевима када се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето
продајну вредност. Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају
стандардима се у потпуности отписују.
Залихе се евидентирају по планским ценама.
Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у употребу.

3.8. Краткорочна потраживања
Потраживања од купаца се евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку
вредности обезвређених потраживања. Исправка вредности потраживања се утврђује
када постоји објективан доказ да Друштво неће бити у стању да наплати све износе
које потражује на основу првобитних услова потраживања. Значајне финансијске
потешкоће купца, вероватноћа да ће купац бити ликвидиран или финансијски
реорганизован, пропуст или кашњење у извршењу плаћања (више од 365 дана од
датума доспећа) се сматрају индикаторима да је вредност потраживања умањена .
Процена исправке вредности потраживања врши се на основу старосне анализе и
историјског искуства, и када наплата целог или дела потраживања више није
вероватна.
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Одлуку о директном отпису потраживања на терет расхода доноси Извршни одбор
Друштва.

3.9. Финансијске обавезе
Финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности, увећаној за директно
приписиве трошкове трансакција. Изузетно од општег правила почетног признавања
финансијских обавеза, краткорочне бескаматне обавезе код којих је ефекат
дисконтовања нематеријалан, иницијално се признају по оригиналној фактурној
вредности.
Финансијске обавезе Друштва укључују обавезе према добављачима, радницима и
остале обавезе из пословања као и примљене кредите од банака и остале дугорочне и
краткорочне финансијске обавезе.
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се
вреднују по номиналној (фактурној) вредности.
Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима примљених
средстава, а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене
каматне стопе. Ефекти примењивања уговорене уместо ефективне каматне стопе као
што се захтева у складу МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање
по процени руководства Друштва немају материјално значајан ефекат на финансијске
извештаје.

3.10. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства
Резервисања
Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака
захтеваних да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Резервисање
може бити краткорочно и дугорочно. Уколико је резервисање дугорочно а ефекат
вредности новца значајан дугорочно резервисање се дисконтује.
Резервисање ће бити признато када су кумулативно испуњена следећа три услова:
1) друштво има садашњу обавезу (законску или изведену) као последицу прошлог
догађаја;
2) вероватно је да ће доћи до одлива ресурса ради измирења обавеза; и
3) висина обавезе може да се поуздано процени.
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој
вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе.
Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени
руководства Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире.
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Трошак резервисања се признаје у расходима периода.
Резервисање се може користити само по основу издатака за које је резервисање
првобитно било признато. Када настане одлив средстава по основу обавезе за коју је
претходно извршено резервисање, стварни трошкови се не исказују поново као расход,
већ се књижење спроводи задужењем рачуна резервисања, а у корист одговарајућег
рачуна обавеза (према врстама) или одговарајућег рачуна средстава (залихе, новчана
средства) у зависности од карактера резервисања, врсте настале обавезе и начина на
који је она измирена. Неискоришћени износ резервисања укида се у корист осталих
прихода.
Уколико се очекује да ће део издатака за измирење обавезе бити надокнађен од
стране трећег лица, надокнада се узима у обзир ако је извесно да ће бити примљена у
случају да дође до измирења обавезе. У том случају надокнада се третира као засебна
имовина, а износ признат за надокнаду не сме да премашује износ резервисања.
Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради
одражавања најбоље текуће процене. Када више није вероватно да ће одлив ресурса
који представљају економске користи бити захтеван, резервисање се укида у корист
биланса успеха текуће године.
Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.
Потенцијалне обавезе и потенцијална средства
Потенцијална обавеза је:


могућа обавеза која настаје по основу прошлих догађаја и чије постојање ће
бити потврђено само настанком или ненастанком једног или више неизвесних
будућих догађаја који нису у потпуности под контролом ентитета или



садашња обавеза која настаје по основу прошлих догађаја али није призната
јер:
није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске

-

користи бити захтеван за измирење обавезе, или
износ обавезе не може да буде довољно поуздано процењен.

-

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне
обавезе се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је
вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома мала.
Друштво

не

признаје

потенцијална

средства

у

финансијским

извештајима.

Потенцијална средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје,
уколико је прилив економских користи вероватан.
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3.11. Обелодањивање односа са повезаним лицима
Повезано лице је лице које има контролу над Друштвом или има значајан утицај на
Друштво приликом доношења пословних и финансијских одлука.
Повезана лица су:
-

зависна и придружена Друштва,

-

руководство Друштва,

-

власници, односно оснивачи Друштва.

Друштво у напоменама уз финансијске извештаје обелодањује потраживања и обавезе
од повезаних лица, приходе од продаје производа и услуга, услове под којима су
продаје извршене и добици и губици који су по том основу остварени.
Над Зависним Друштвима ФАП Корпорације А.Д. Прибој је отворен стечајни поступак :
-

Решење привредног суда у Ужицу Ст. Бр. 2/2017 од 22.02.2017. за »ФАП-Стан«
д.о.о. Прибој

-

Решење привредног суда у Ужицу Ст. Бр. 3/2017 од 22.02.2017. за »ФАП-Лим«
д.о.о. Прибој

-

Решење привредног суда у Ужицу Ст. Бр. 4/2017 од 22.02.2017. за »ФАПЛивница« д.о.о. Пријепоље

-

Решење привредног суда у Ужицу Ст. Бр. 5/2017 од 22.02.2017. за »ФАПТранспорт« д.о.о. Прибој

Зависно друштво ДОО ФАП ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ – ПРИЈЕПОЉЕ – у стечају
је дана 28.09.2018.године продата купцу »СТАР-ЈЕЛА« доо Пријепоље. ФАП
Корпорација А.Д. Прибој је добила Решење о главној деоби које је постало
правоснажно 15.04.2019.године.

3.12. Управљање ризицима
На основу Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима
Друштво уређује поступак за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање
њима, у складу са прописима о интерној контроли и установљеним интерним процедурама
по систему квалитета СРПС ИСО 9001/2018 и СОРС 9000/14. У друштву се прате пословни,
непословни и остали ризици.
Пословни ризици су везани за пословну активност предузећа и могу бити :
- технички - ризици дотрајалост опреме, постројења и инсталација што је узроковано
застарелошћу исте или недовољним инвестиционим и текућим одржавањем Овај ризик се
прати по процедурама Планирање и превентивно одржавање средстава за рад и Евиденција
и анализа отказа машина и опреме
- економски

ризици су : а) финансијски ризици који настају услед повећања

ненаплаћених потраживања или преузимање кредитних обавеза (кредитни ризик и ризик
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б) ризици у набавци, због поремећаја на тржишту сировина и

непредвидивости наших коопераната у испоруци уговорених сировина, као и ризици у
продаји који настају као последица недовољне процене купаца
Непословни ризици Друштва су ризици везани за спољне утицаје, процесе и
функционалност система у Друштву : ризик чији је узрок људски фактор, ризици који настају
у процесу безбедности радног окружења, ризици због нефункционисања информационог
система и система управљања квалитетом, ризици екстерне природе и ризик од губитка због
спорости решавања тужбених захтева.
Остали ризици : ризик извештавања преко система унутрашње контроле, коју спроводи
интерна и екстерна ревизија, правовремено презентовање резултата интерне контроле и
ризик капитала – тј управљање које ће омогућити успешно пословање
Управљање ризицима је у надлежности руководства Друштва на свим нивоима
руковођења, од шефова одељења и радних јединица, преко управника погона, руководиоца
служби и директора сектора до извршних директора и органа управљања.
У склопу документације ИМС (Интегрисани систем менаџмента) обухваћена је
документација и документоване информације из домена ФУК-а (финансијска унутрашња
контрола) и интерне ревизије.

4.

Значајнији догађаји по завршетку пословне године
Датум одобравања финансијских извештаја за 2021.пословну годину је
18.03.2022.године.
Није било значајних догађаја који би утицали на пословање привредног друштва.

5.

Информације о откупу сопствених акција или удела
ФАП Корпорација је извршила откуп сопствених акција у 2020. пословној години.

6.

Упоредни подаци
Упоредне податке у складу са МРС 1 - Презентација финансијских извештаја
представљају финансијски извештаји за 2020. годину.

ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПО НАБАВНОЈ ВРЕДНОСТИ
У МРС 16 и МРС 41 је прописано да се под основним средствима сматрају природна
богатства (земљишта и шуме), грађевински објекти, опрема, алат и инвентар са
калкулативним отписом, вишегодишњи засади, основно стадо,

и софтвер остала

основна средства, као и улагање у прибављање основних средстава.
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Р.б.

Категорије основних средстава

1
1.

2
Софтвер и остала права

2.

(у хиљадама динара)
Стање на дан Стање на дан
31.12.2021. (по 31.12.2020. (по
набавној
набавној
вредности)
вредности)
3
4
1.260

1.260

Земљиште

185.720

185.360

3.

Грађевински објекти

715.534

715.193

4.

Постројења и опрема

538.551

503.692

5.

Инвестиционе некретнине

27.971

28.332

6.

Остале некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у
припреми
Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми

2.670

2.670

7.479

1.810

1.479.185

1.438.317

7.
8.
9.

Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка
средства
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА

У 2021.години је дошло до повећања вредности земљишта, за земљиште које је са
инвестиционих некретнина пренето у износу од 360 хиљада динара.
Влада Републике Србије је одобрила средства за инвстиционе пројекте са чијом
реализацијом се започело 28.06.2018.године , именовањем новог Надзорног одбора.
Инвестиционим пројектом је предвиђена оправка грађевинских објеката, као и
модернизација постојеће опреме и набавка нове опреме.
У 2021.години је дошло до повећања вредности Грађевинских објеката:
- улагањем средстава у трансформатор у износу од 341 хиљада динара
У 2021.години је дошло до повећања вредности Постројења и опреме:
- улагања у модернизацију (оправку) постојеће опреме и набавку нове опреме у
износу од 34.861 хиљада динара.
У 2021.години је дошло до смањења вредности Инвестиционих некретнина:
- раскинут је уговор са закупцом земљишта ХИДРО-ТАН Београду износу од 360
хиљада динара за земљиште које је у својини ФАП-а
У 2021. години је дошло до повећања вредности Некретнина, постројења и
опреме у припреми:
- улагања у опрему у износу од 5.669 хиљада динара која ће бити активирана у
2022.години.

ПРИМЕЊЕНЕ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
Привредно друштво је приликом обрачуна амортизације прилменило утврђене стопе
амортизације из Правилника о рачуноводственим политикама.
Стопе амортизације се дају за најважније групе основних средстава према следећем:

Опис групе средстава за рад

Процењени
век
коришћења
у годинама

Стопа
амортизације
у%

од
2

до
1,43

Конто

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Грађевински објекти - хидроградње

15

до
70

до
50,00

022000
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Путеви, обале и утврде
Грађевински објекти заједничке потрошње
Бараке и пословне просторије
Грађевински објекти за друге потребе зајед.
потрошње
Грађевински објекти енергетског преноса и
веза
Грађевински објекти енергетског преноса и
веза
Привредне зграде од армираног бетона и
челика
Привредне зграде са међуспрат. Кон. од
армираног бетона и челика
Објект од тврдог материјала
Објект од тврдог материјала уступљени
ОПРЕМА
Машине
Опрема
Опрема заједничке потрошње
Мерни контролни апарати, инструменти и
алати
Средства физичког обезбеђења
Средства цивилне заштите
Средства ватрогасног спремишта
Лабораторијска опрема, алати и прибор
Електронски рачунари, писаће и рачунске
машине
Намештај, машине, уређаји и апарати за
опште и посебне намене
Транспортна средства
Уређаји и инсталације
Пословни инвентар, угоститељски објекти

10
2
2

30
10
40

3,33
10,00
2,50

10,00
50,00
50,00

022100
022140
022150

10

10

10,00

10,00

022180

5

20

5,00

20,00

022200

15

15

6,67

6,67

022280

2

40

2,50

50,00

022300

5

30

3,33

20,00

022400

5
30

30
30

3,33
3,33

20,00
3,33

022500
022570

од
3
1
1

до
10
15
5

до
10,00
6,67
20,00

до
33,33
100,00
100,00

023000
023100
023171

1

10

10,00

100,00

023200

3
1
2
3

7
10
5
3

14,29
10,00
20,00
33,33

33,33
100,00
50,00
33,33

023210
023230
023270
023300

1

10

10,00

100,00

023400

1

10

10,00

100,00

023500

1
1
1

10
5
10

10,00
20,00
10,00

100,00
100,00
100,00

023600
023700
023880

НАПОМЕНА БР: 1 СТРУКТУРА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА,
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ (АОП 0003) и (АОП 0009)
(у хиљадама динара)
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Категорије основних средстава
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
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка
средства
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА:
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Износ

Учешће у %

861
185.720
446.074
198.953
27.971

0,10
21,38
51,36
22,91
3,22

2.670

0,31
0,73

6.310

868.559

100
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Привредно друштво се у рачуноводственим политикама определило за модел набавне
вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују
по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и
губитка због обезвређивања.
Основна средства (грађевински објекти и опрема) пописани су на крају године.
Стање по попису се слаже са књиговодственим стањем. Промене на некретнинама,
постројењима и опреми у току године последица су:
 обрачуна амортизације
 поправке грађевинских објеката
 модернизације постојеће и набавке нове опреме
 преноса инвестиционих некретнина , које више нису под закупом на грађевинске
објекте.
Обрачун амортизације је извршен применом процењеног века коришћења као и
применом законских стопа амортизације по Правилнику о номенклатури нематеријалних
улагања

и

основних

средстава

са

стопама

амортизације

(рачуноводствене)

за

новонабављена основна средства. За грађевинске објекте обрачуната је амортизација у
износу од, 39.519.161,83 динара, за опрему 62.229.478,04 динара, што чини укупно
101.748.639.87 динара.
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ДИНАМИКА ПРОМЕНА НА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА
(у хиљадама динара)

РБ

I

Опис
динамике
Пласмана

Грађ.
Земљиште
021

Грађевинс
ки објекти
022

Постројењ
а, опрема
и остала
основна
средства
023

185.360

715.193

503.692

360

341

34.861

Инвестици
оне
некретнин
е 024

28.331

2.670

Аванси
за
некретн
Улагање на
ине,
туђим
построје
некретнинама,
ња и
постројењима
опрему
и опреми 028
у
припрем
и 029

УКУПНО

НАБАВНА ВРЕДНОСТ
1
2

2.1.
2.2

2.3

2.4
2.5
3

3.1.

3.2.

ПОЧЕТНО
СТАЊЕ
ПОВЕЋАЊ
Е

II

1
2
2.1.

1.260

Нова
набавка
Инвест.
Улагања у
објекте
Пословни
простор
издат у
закуп
Пренос са
инвест.
некретнин
а
Улагање у
алате

0

1.810

1.438.316

5.669

41.231

34.861

341

5.669

360

СМАЊЕЊЕ

2

Пренос са
инвестици
оне
некретнин
е(земљиш
те)
Пренос на
инвестици
оне
некретнин
е
Расход
опреме
НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
НА ДАН
31.12.2021.

3

Софтвер
и остала
права
012

Некретн
ине,
построје
ње и
опрема у
прибављ
ању
0272

360

362

360

2

1.260

185.720

715.534

538.551

27.971

2.670

0

7.479

0

0

0

453

1.479.185

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
ПОЧЕТНО
СТАЊЕ

147

229.941

278.337

ПОВЕЋА
ЊЕ
Амортизац
ија
СМАЊЕЊ
Е

252

39.519

61.261

716

252

39.519

61.261

716

18
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3.1.

Расход

4

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТ
И НА ДАН
31.12.2021.

399

III

САДАШЊА
ВРЕДНОСТ
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВ
А НА ДАН
31.12.2021.

861

185.720

269.460

339.598

0

446.074

198.953

27.971

2.670

0

1.169

610.626

0

6.310

868.559

Напомена бр. 2 УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ПРАВНИХ ЛИЦА (АОП 0019)
Учешћа у капиталу осталих правних лица односе се на:
Износ на дан
31.12.2021.

Назив и седиште додати 2017
Уложена средства – КУД ФАП
ASPV TEHNOLOGY Београд
ЗОИЛ ДУНАВ Ужице
НЛБ Монтенегро банка Подгорица
Укупно :

Износ на
дан
31.12.2020.

Учешће %

1

1

1

0,11

29

29

3,11

849

849

91,19

52

52

5,59

931

931

100,00

1

Учешће у капиталу правних лица може се потврдити увидом у Централни регистар хартија
од вредности.

Напомена бр. 3 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ АОП (0027)
17.05.2019.године Корпорација је одлуком Надзорног одбора купила акција издаваоца АД
„Цемице“ Прибој и тако постао власник Акционарског друштва са 100% учешћа у њему.
07.08.2019.године утврђено је да не постоје разлози за даље пословне активности
акционарског друштва „Цемице“ Прибој и после спровођења законских услова
ликвидационог поступка, Друштво је ликвидирано 19.06.2020.године
Акције ликвидираног Друштва „Цемице“ Прибој пренете су као сопствене акције
Корпорације , у складу са чланом 287.ст 5. Закона о привредним друштвима и у складу са
тим 01.07.2020.године Централни регистар хартија од вредности је пренео акције са АД
„Цемице“ Прибој у ликвидацији, на ФАП АД Прибој.
(у хиљадама динара)
2021.
2020.
Група 047
123.793 123.793
Откупљене сопствене акције

Напомена бр. 4 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0027)
Група 048
нара)
Р.б.

(у хиљадама
Дужник

Износ

1.

Стамбени кредит

2.

Станови Фонда солидарности

6.948

УКУПНО:

7.286

338

19

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
Напомене уз финансијске извештаје

Стамбени кредит се односи на бившег запосленог , покренут је судски поступак и
донета је правоснажна пресуда 08.02.2019.године у корист ФАП Корпорације.
Спроведен је поступак извршења на имовини душника и 31.01.2022.године
потраживање је намирено у целости.
Потраживање за Станове фонда солидарности су пријављена у стечајну масу »ФАП
СТАН»д.о.о. Прибој.
Напомена бр. 5 УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАЛИХА (АОП 0031)
Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара (алата који се једнократно
отписује) приликом стављања у употребу, амбалаже и горива се процењују по набавној
вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке.
Обрачун излаза залиха материјала и резервних делова и ситног инвентара се врши по
планској цени. Залихе учинака се воде по планским ценама, а на крају године се врши
обрачун одступања планских цена од стварних. Магацин готових производа се задужује по
планским ценама.
Одобрене планске цене примењују се током целог обрачунског периода.
(у хиљадама динара)
2021.
Материјал, резервни делови, алат и ситан
инвентар
Недовршена производња и недовршене услуге
Готови производи

504.696

411.613

544.296

359.688

329.669

241.865

-

-

150.468

-

Роба
Плаћени аванси за робу у земљи
Плаћени аванси за робу у иностранству
УКУПНО ЗАЛИХЕ:

2020.

68.855
1.597.985

1.176.233

Стварно и књиговодствено стање залиха усклађено је на дан 31.12.2021. у складу са
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем и усвојени од Органа друштва 28.01.2022. године.

Напомена бр. 6 МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР
(АОП 0032)
2021.
Материјал

2020.

390.487

321.832

Резервни делови

14.396

17.845

Алат и инвентар
Материјал, РД, алат и инвентар у обради и
доради
УКУПНО ГРУПА 10 МАТЕРИЈАЛ:

99.771

128.428

42

-

504.696

411.613
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Напомена бр. 7 НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ
(АОП 0033)
На АОП-у 0033 исказан је збир недовршене производње и готових производа у
укупном износу од 873.966 хиљада динара.
НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА
(у хиљадама динара)
2021.

2020.

Производња у току

313.626

150.205

Полупроизводи у складишту

222.034

221.201

41

-

Производња у обради и доради
Обезвређење залиха старијих од 5 година

-22.082

Одступање од цене производње
УКУПНО ГРУПА 11 НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И
НЕДОВРШЕНЕ УСЛУГЕ:

30.677

-11.718

544.296

359.688

ОБРАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ
Привредно друштво при обрачуну производње користи класу 9. У току године су
примењене планске цене. Радни налози су носиоци трошкова - група 95.
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Опис
Готови
произво
ди

Шифра

Назив

Количи
не

Цена по
јединици
производа

Вредност у
динарима

Вредност у
хиљадама
динарима

119279 Камион 3240 Б/42
1

3.011.664.00

3.011.664.00

3.012

1
5.373.295,02
Возило ФАП
160517/
2228, 6x6 за
1
ПАСАРС
5
6.960.458,05
Возило МРАП
160521
6x6
1
15.201.762,60
Обезвређење
готових
производа
старијих од 5
година
Резервни делови
сопствене
производњереализација
преко услуга
Одступање од
планских цена
УКУПНО ГРУПА 12 ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

5.373.295,02

5.373

34.802.290,25

34.802

15.201.762,60

15.202

-848.364,04

-848

245.596.061,42

245.596

26.532.621,09
329.669.330,64

26.533
329.670

140107 1824БД/48 4x2 ов
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У складу са МРС 2 Залихе, урађена је старосна структура залиха на дан
31.12.2020.године, и то залихе старости : до 3 године, од 3-5 година и преко 5 година.
Возило 3240 Б/42, које се налази на залихама старије је од 5 година, некомплетно, јер
су са њега скинути делови и уграђени на друга возила (мотор, мењач, кабина, задње и
предње осовине и други делови).

Напомена бр. 8 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ (АОП 035)
Укупно плаћени аванси за залихе и услуге у земљи износе 150.468 хиљада динара.
Конто 150000 Плаћени аванси за материјал, РД и ситан инвентар у земљи:
(у хиљадама динара)
Р.б.
1.

Назив добављача и место - по авансним рачунима
МК-ПРОМЕТ ДОО Београд

Износ
387

2.

ТИК ДОО Ваљево

3.

ВИР ИМПЕКС ДОО Београд

4.

МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА ДОО Београд

5.

ТИГАР АД Пирот

6.

MF SEALS DOO Београд

7.

ЕИ-ОПЕК АД Ниш

6.120

8.

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД Крагујевац

4.084

9.

ФАСИЛ АД Ариље

10.

ВЛАТАКОМ ИНСТИТУТ ДОО Београд

11.

ГРУБАН Врњачка Бања

12.

БИН МЕТАЛ Чачак

13.

МЕТАЛАЦ ФАД Горњи Милановац

1.051

14.

МОРСАД ДОО Топола

3.416

15.

ФЕНИКС Јагодина

354

16.

САНЕЛ ДОО Београд

232

17.

ГУМАПЛАСТ ВП ДОО Сремски Карловци

18.

ВАЉАОНИЦА БАКРА Севојно

19.

RAPIDEX TRADE DOO Нови Сад

20.

БЕСТ АУТО ДОО Београд

21.

EXIT LTD DOO Нова Божурна

22.

КЛИМАТРОНИК ЦЕНТАР Нови Сад

23.

УНИПЛАСТ СЕРБИЈА Шабац

12.219

24.

CUMMINS WEST BALKANS Nova Pazova

14.260

25.

ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник

26.

Претплате пренете на конто аванса

34
834
36.852
208
24

596
9.600
197
22

26
192
329
18.819
2.121
187

1.071
35.093
148.328

УКУПНО:

Аванси су дати за робу која треба да се испоручи у уговореним роковима.
До марта 2022.године стигла је роба по датим авансима у износу од 1.335 хиљада
динара.
Конто 152101 Плаћени аванси за инвестиције добављачима у земљи
(у хиљадама динара)
Р.б.
1.
2.

Назив добављача и место - по авансним рачунима
K-EFEKT DOO
RALBING doo

Износ
1.843
296
2.140

УКУПНО:
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До марта 2022.за плаћене авансе за инвестиције испоручена је роба износу од 297
хиљада динара.

Напомена бр. 9 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ИНОСТРАНСТВУ
(АОП 036)
Конто 151200 Плаћени аванси за материјал, РД и ситан инвентар у иностранству
(у хиљадама динара)

1.

Претплате на конту добављача настале плаћањем по
предрачуну у 2021.години, рачуни у 2022.години, пренете на
конто аванса
CAANASS Hong Kong

2.

CHONGQING

3.

Continental Barum

4.

EKIP OTOMOTIV

5.

JMS WHEEL TRADE

6.

MULTI-WING Italija

30

7.

NOVA TVORNICA PREČISTAČA Rogatica

23

8.

PIK-AS

9.

PROKES-AUTO Češka republika

10.

ROTZLER

1.664

11.

STARRAG

48.007

12.

TEKOM

13.

TRAIDING doo Ljubljana Slovenija

492

14.

WECAN Kina

138

15.

ZF CV Distribution (WABCO)

Р.б.

Износ
279
94
6.611
23
5.989

1.573
83

2.437

1.412
68.855

УКУПНО:

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0038)
Према МРС 1, краткорочним потраживањима се сматрају потраживања по основу продаје,
остала потраживања из пословања и остала краткорочна потраживања која доспевају до
годину дана.
Структуру краткорочних потраживања по основу продаје дајемо у наставку:
(у хиљадама динара)
Потраживања од купаца-пријављено потраживање за зависна друштва : ФАП
ЛИМ ДОО у стечају, ФАП ТРАНСПОРТ ДОО у стечају, и ФАП СТАН ДОО у
29.872
стечају
Потраживања од купаца у земљи
19.848
Купци у иностранству

-

Потраживања по основу продаје

49.720

ПОТРАЖИВАЊА
У оквиру редног броја 0038 (ознака за АОП) у Билансу стања је исказан износ
потраживања по основу продаје од 49.720 хиљада динара. Бруто износ потраживања
износи 92.204 хиљада динара, а исправка потраживања старијих од 60 дана износи
59.363 хиљада динара.
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Напомена бр. 10 КУПЦИ У ЗЕМЉИ (АОП 0039)
Потраживања од купаца у земљи износе 19.848 хиљада динара. У наставку је дат преглед
купаца са највећим потраживањем :
Ред.
број
1

Назив купца и место

Износ

1.

2
ЗАСТАВА ТЕРВО ДОО Крагујевац- возила

2.

ППТ-НАМЕНСКА АД Трстеник - услуге

5.188

3.

ПРОЛЕТЕР АД Ариље у стечају - услуге
ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕХНОКОМЕРЦ Београдуслуге
ЈП КСП СТАН Деспотовац - услуге

1.573

4.
5.

3
10.945

1.343
147

Остали купци

652
УКУПНО ЗА ГРУПУ 204:

19.848

У складу са чланом 22. Закона о рачуноводству, правно лица је дужно да усагласи
међусобна потраживања и обавезе.
Од укупног броја послатих Извода отворених ставки купцима (105 ИОС-а):
-

усаглашено је 47, односно 44,76%;

-

није враћено 58 послатих ИОС-а односно 55,24.

У наставку је дат преглед купаца у земљи са највећим прометом:
(у хиљадама динара)
Ред.
број
1

Назив купца и место

Износ

Усаглашено Неусаглашено

2
Војнотехнички институт Београд - возила

3
146.009

4
146.009

109.453

109.453

82.656

82.656

4.

ЗАСТАВА ТЕРВО ДОО Крагујевац- возила
Министарство одбране Управа за набавке и
продају Београд- возила
ППТ-НАМЕНСКА АД Трстеник - услуге

63.925

63.925

5.

Војнотехнички институт Београд - услуге

13.289

13.289

1.
2.
3.

5

СТАРОСНА СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ
(у хиљадама динара)
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив старосне групе
Потраживања од купаца која нису доспела за наплату
Потраживања од купаца чији је рок протекао до три
месеца
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
три до шест месеци
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
шест месеци до једне године
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
једне до две године
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
две до три године
Потраживања од купаца чији је рок наплате старији од
три године
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ
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Износ
16.680

% учешћа
84,04

98

0,49

1.573

7,93

-

-

147

0,74

7

0,04

1.343

6,77

19.848

100
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Напомена бр. 11 КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ (АОП 0040)
Потраживања од купаца у иностранству на групи 205 су 0,00 динара, јер је износ
потраживања од 9.641. хиљада динара у целости исправљен 2018.године, обзиром да
су потраживања била старија од 3 године. Потраживања од МИКРО д.о.о. Бијело
Поље, Црногорска Аутокућа Подгорица, Превоз Комерц Подгорица су утужена, спор је
добијен, али извршења нису спроведена због блокаде рачуна дужника, прекида
платног промета итд. Потраживања од : Полимка Рудо, Бјелашница Пале, Унис
фабрика жице Горажде, Вунарски комбинат „ВУНКО“ Бијело Поље су утужена или је
пријављено потраживање јер се ова Друштва налазе у стечају.
Преглед исправљених потраживања:
Ред.
број

Назив купца и место

1
2
Аутоделови Рудо – купац за РД
1. Нови
1
Комерц Подгорица – купац за РД
2. Превоз
2

(у хиљадама динара)
Износ
Исправка
потражива потраживањ
ња 205000
а 209500
3
4
1.550

1.550

113

113

Бијело Поље – купац за РД
3. Микро
3
4. ФАС 11.ОКТОМВРИ Скопље

903

903

542

542

5. РАКУ ХАНДЕЛС Обенбург Аустрија
6. ФАМОС Сарајево

422

422

1.308

1.308

5

5

4

4

200

200

1.775

1.775

3

3

51

51

13. HAWK TRADING
14. ЈАЛКО СПОЛ С.Р.О.

6

6

1

1

15. ЈУГОПРЕВОЗ

2

2

16. МЕРЦЕДЕС
17. МЕРДАН Сарајево

444

444

364

364

18. ПОЛИМКА Рудо
19. ПРЕВОЗ

103

103

7. Бјелашница Пале
8. Електротехна Подгорица
9. Електроводомент
10. ФАП МАК Скопље
11. УНИС Фабрика жице Горажде
12. ГУЛЕРУЗ Турска

17

17

20. ШМИБЕКС Подгорица

76

76

21. Требиње превоз Требиње
22. Вунарски Комбинат Бијело Поље

35

35

7

7

8

8

57

57

17

17

23. CREDICOM Италија
24. ФЕНИ ИНДУСТРИЕС Кавадарци
25. МАШИНОПРОМЕТ Скопље
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Ред.
број

Назив купца и место
1
2
УКУПНО ЗА КУПЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ ЗА РЕЗЕРВНЕ
ДЕЛОВЕ И УСЛУГЕ:

Износ
Исправка
потражива потраживањ
ња 205000
а 209500
3
4
8.013
8.013
Износ
Исправка
потражива потраживањ
ња 205300
а 209501

1. Аутокућа Талић Зеница – купац за возила
2. Црногорска Аутокућа Подгорица – купац за возила

113

113

1.515

1.515

УКУПНО ЗА КУПЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ ЗА ВОЗИЛА

1.628

1.628

УКУПНО ЗА КУПЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ

9.641

9.641

Напомена бр. 12 КУПЦИ У ЗЕМЉИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА (АОП
0041)
Ред.
Назив купца и место
број
1
2
1.
ФАП „СТАН“ д.о.о Прибој у стечају
2.
ФАП „ЛИМ“ д.о.о Прибој у стечају
3.
ФАП „ТРАНСПОРТ“ д.о.о Прибој у стечају
УКУПНО

Износ
3
4.823
799
24.250
29.872

(у хиљадама динара)
Усаглаше- Неусаглано
шено
4
5
4.823
799
24.250
29.872

СТАРОСНА СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ - МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА

(у хиљадама динара)
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив старосне групе
Потраживања од купаца која нису доспела за наплату
Потраживања од купаца чији је рок протекао до три
месеца
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
три до шест месеци
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
шест месеци до једне године
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
једне до две године
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од
две до три године
Потраживања од купаца чији је рок наплате старији од
три године
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ

Износ

% учешћа

29.872

100,00

29.872

100

Потраживања од купаца - зависних друштава у земљи су после отварања стечајног поступка
пријављена у законском року. За зависна Друштва ФАП „СТАН“ д.о.о Прибој у стечају, ФАП
„ЛИМ“ д.о.о Прибој у стечају су по пријави потраживања призната у целости, а за зависно
Друштво ФАП „ТРАНСПОРТ“ д.о.о Прибој у стечају потраживање у износу од 24.250 хиљада
динара је било старије од три године и у целости је исправљено.
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Напомена бр. 13 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0044)
Укупан износ осталих потраживања у износу од48.815 хиљада динара чине:
Потраживања из специфичних послова (група 21) 12.351 хиљада динара
Друга потраживања група 22)
14.007 хиљада динара
Потраживања за више плаћени ПДВ (група 27)
22.457 хиљада динара
Р.б.
1.
2.

Потраживања из специфичних послова (група 21) дата су у наредној табели:
Опис конта
Потраживања од ФАП »Стан« д.о.о Прибој у стечају
по основу кредита за стамбену изградњу
Потраживање од ФАП »Стан« д.о.о Прибој у стечају за продате
станове
УКУПНО

(у хиљадама динара)
Стање 31.12.2021.
8.071
4.280
12.351

Наведена потраживања од ФАП »Стан« д.о.о. Прибој су пријављена и налазе се у Закључку
о листи утврђених и оспорених потраживања од 15.09.2017.године као утврђено
потраживање.
Р.б.

Друга потраживања (група 22.) дата су у наредној табели:

2.

Опис конта
Потраживања за камату (од ЈП Топлана Прибој) за рефундацију
трошкова електричне енергије
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају- боловање

3.

Остала краткорочна потраживања

1.

(у хиљадама динара)
Стање 31.12.2021.
791
52
13..164

УКУПНО

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају у износу од

14.007

52 хиљаде динара

наплаћена су у јануару 2022.године, а 2020.године, у складу са Законом о рачуноводству и
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама извршена је исправка
вредности потраживања за накнаде зарада које се рефундирају, у износу од 60.985 хиљада
динара, која су се односила на неисплаћене рефундације од 2005. до 2013.године од
Републичког завода за здравствено осигурање.
Остала краткорочна потраживања у износу од 13.164 хиљада динара односе се на:
- Износ од 24 хиљада динара односи се на потраживање за рефундацију утрошене
електричне енергије за предузеће НЕСТ ГРОУП и ДУО ФАРМА из Прибоја.
- Износ од 3.093 хиљада динара је потраживање од бившег запосленог Бранислава
Ћирковића за два пута наплаћено потраживање по судском решењу (први пут је
потраживање наплаћено конверзијом потраживања у акције, по правоснажном УППР-у и
други пут принудном наплатом). Судски процес је у току.
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- Износ од 13 хиљада динара је потраживање од ВЕРТИГО Прибој по Уговору о преузимању
дуга. Потраживање је измирено 08.02.2022.године.
Износ од 1.096 хиљада динара је пријављено потраживање за зависно Друштво ФАП Стан у
стечају за кредите добијене од Фонда за развој Републике Србије
Износ од 8.938 хиљада динара је пријављено потраживање за зависно Друштво ФАП Лим у
стечају за кредите добијене од Фонда за развој Републике Србије
-

Потраживања за порез на додату вредност (група 27) дата су у наредној табели:
(у хиљадама динара)
2021.

ПДВ у примљеним фактурама – општа стопа
ПДВ у примљеним фактурама – посебна стопа
ПДВ у примљеним фактурама – општа стопа

Потраживања за више плаћени ПДВ који ће се користити као
порески кредит
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПДВ (порески кредит):

2020.
450
5

-

22.002
22.457

17.927
17.927

Напомена бр. 14 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ (АОП 0057)
На редном броју 0057 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани готовина и
готовински еквиваленти у износу од 463.646

хиљада динара и састоје се од следећих

позиција:
(у хиљадама динара)
2021.
463.294

2020.
435.546

Благајна

152

156

Остала новчана средства(дати депозити)

200

-

463.646

435.702

Текући (пословни) рачуни

УКУПНО ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Напомена бр. 15 КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(АОП 0058)
На редном броју 0058 (ознака за АОП) у Билансу стања исказана су краткорочна
активна временска разграничења у износу од 188.613 хиљада динара.
(у хиљадама динара)
ПДВ по датим авансима
УКУПНО АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА:

2021.
188.613
188.613

2020.
161.648
161.648

Напомена бр. 16 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 0060)
Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 0060 (ознака за АОП) у
износу од 1.065.210 хиљада динара:
Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 0060 (ознака за АОП) у
укупном износу од 1.065.210 хиљада динара:
-

Износ од 314.154 хиљаде динара односи се на опрему Републике Србије,
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износ од 1.076.388 хиљада динара односи се на дате менице

-

износ од 300.004 хиљада динара односи се на примљене менице

-

износ од 2.000 хиљада динара односи се на дате гаранције

-

износ од 27.328 хиљада динара односи се на примљене гаранције.
ДАТЕ МЕНИЦЕ
Поверилац

РС МО Управа за снабдевање
РС МО Управа за снабдевање

Инвест банка Београд
МО Управа за набавке и продају
Београд

ЈКП УСЛУГА Прибој

МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
Београд
МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
Београд
МО Управа за одбрамбене
технологије Београд

Уговор

238-94-302-16 23.12.2016.
Уг.бр. 1112-9426.12.2017.
310-17
Дуг по
правоснажном
УППР-У(остатак
50% вредности
дуга)
26.06.2018.
Уговор 1194-9418 10% вредности
уговора
25.12.2018.
На основу
решења о
извршењу на рок
од годину данаНеизмирене
обавезе по
рачунима до
19.09.2019.
19.09.2019.
Уговор 08/29597/19
26.08.2019.
Уговор 08/29597/19
26.08.2019.
Уговор 1986/2019

2.789

5.000
4.690
4.690

2.533

31.10.2019.

177.107

13.12.2019.

218.645

28.01.2020.

10.727

06.02.2020.
Уговор 1537-102020
15.07.2020.
По Закључку
Владе РС 05
Број: 4204013/2020
21.05.2020.
Уговор 1496/2020
БОВ
02.07.2020.
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ППТ НАМЕНСКА Трстеник

МО Управа за одбрамбене
технологије Београд
МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
Београд
МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

1.442

18.11.2019.

Уговор о
репрограму дуга
Споразум о
извршењу
обавеза
Уговор 256710/2019 за БОВ
Уговор 212 за
БОФОРС

МО Управа за одбрамбене
технологије Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

10.997

214.747

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Београд

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА Крагујевац

19.118

15.10.2019

Дунав осигурање Београд

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА Крагујевац

(у хиљадама динара)
Датум
Износ

ПБ-08/2774-6/20

29

34.643

36.000
10.985

06.10.2020.

37.700

ПБ-08/3638-6/20 09.12.2020.

10.000
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Београд
МО Управа за одбрамбене
технологије Београд
МО Управа за набавке и продају
Београд
ЗАСТАВА ТЕРВО Крагујевац

БОВ

Уг.бр. 1018-51259-20/ОЦ54
Уг.бр. 234/2020
Уг.П бр.815 о
ремонту возила,
ППТ-Наменска АД Трстеник
(10% из Уговора
за добро
извршење посла)
Уг.П бр.1054,
ремонт
ППТ-Наменска АД Трстеник
возила(10% из
Уговора за добро
извршење посла)
Уг.П бр.08/32236/21, дорада и
реконструкција
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
оклопног
БЕОГРАД
возила(10% из
Уговора вр.
48.000.000,00)
Уговор о
ЈУГОИМПОРТ СДПР Београд
позајмици 276-2
2021
Обезбеђење
РС ОПШТИНА ПРИБОЈ, Општинска
наплате
управа Одељење за друштвене
дугованог пореза
делатности, финансије и буџет
по Уговору о
Споразум о
ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
извршењу
Београд
обавеза
РС МО Управа за снабдевање
238-94-302-16

01.12.2020.

9.934

11.12.2020.

40.000

29.12.2020.

136.816

19.04.2021.

2.545

10.06.2021.

5.091

30.08.2021.

4.800

30.08.2021.

43.200

06.09.2021.

23.757

00.11.2021.
23.12.2016.

60.662
19.118

Укупно :

1.076.388

ПРИМЉЕНЕ МЕНИЦЕ
Поверилац

Уговор

Обезбеђење
аванса

БЕСТ АУТО Београд
UNI COM Trade doo Смедерево
ПЕРСПЕКТИВА Пријепоље
ПЕРСПЕКТИВА Пријепоље
БЕСТ АУТО Београд
БЕСТ АУТО Београд
МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА

Обезбеђење за
преузети аванс
Обезбеђење за
сваки дан
кашњења
Обезбеђење
авансног
плаћања
Обезбеђење
авансног
плаћања
Уговор о промету
30

Датум

Износ

2018

5.311

2018

600

18.11.2019.

2.165

18.11.2019.

434

13.09.2019.

11.461

13.09.2019.

854

20.11.2019.

13.224

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
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роба и
услуга/гаранција
за аванс)
Уговор о промету
роба и
ТЕЛЕОПТИК ЖИРОСКОПИ Београд
услуга/гаранција
за аванс)
05.12.2019.
Уговор број
СЕНЗОР ИНФИС Земун
107/19
16.12.2019.
Авансно
ППТ НАМЕНСКА Трстеник
плаћање 80%
уговора
27.12.2019.
БРАТЕЛ КРОН Војка
Обезбеђење
MISITA PR & Communication
авансног
плаћања
17.01.2020.
Обезбеђење
ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ СТ
авансног
Београд
плаћања
15.10.2019.
Обезбеђење
ПЕТ ЕЛЕKТРО ДОО Крагујевац
авансног
плаћања
03.01.2020.
Обезбеђење
ИРИТЕЛ АД Београд
авансног
плаћања
27.01.2020.
Обезбеђење
НОВА ТЕЛ ДОО Београд
авансног
плаћања
30.01.2020.
Обезбеђење
БЕСТ АУТО Београд
авансног
плаћања
31.01.2020.
Обезбеђење
СЕНЗОР ИНФИЗ Земун
авансног
плаћања
06.02.2020.
Обезбеђење
ЕИ-ОПЕК Ниш
авансног
плаћања
Обезбеђење
ROMAX-TRADE DOO Нови Сад
авансног
плаћања
10.02.2020.
Обезбеђење
НЕЛЕ ДОО Футог
авансног
плаћања
13.02.2020.
Обезбеђење
ТЕХНОМАРКЕТ ДОО Панчево
авансног
плаћања
19.02.2020.
Обезбеђење
STEALELEKTRIK TEHNOLOGY
авансног
плаћања
28.02.2020.
Обезбеђење
ПД УНИПЛАСТ СЕРБИА ДОО
авансног
Шабац
плаћања
19.11.2020.
ПД УНИПЛАСТ СЕРБИА ДОО
Обезбеђење
Шабац
авансног
31.12.2020.
Београд

31

9.696
13.104

60.142
105

8.692

1.032

1.943

12.956

6.000

1.029

11.200

6.000

4.945

680

883

8.609

2.607
10.891

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
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плаћања
10% вредности по
Уговору 28/20 за
СТИЛ Т ДОО Смедеревска Паланка
неизвршење
уговорних
обавеза
29.12.2020.
Обезбеђење
CUMMINS WEST BALKANS DOO
ав.плаћања(2
Београд
мотора за возило
2228 МО)
25.01.2021.
Обезбеђење
CUMMINS WEST BALKANS DOO
ав.плаћања(мото
Београд
ри за МРАП)
25.01.2021.
Обезбеђење
CUMMINS WEST BALKANS DOO
ав.плаћања(мења
Београд
чи за МРАП)
09.02.2021.
Обезбеђење
ав.плаћања(разво
С.А.Т П.Ј. Јунковац
дници погона за
МРАП
09.02.2021.
Обезбеђење
ав.плаћања по
Уговору 02С.А.Т П.Ј. Јунковац
2021(мењачи за
БОВ-ОТ
Југоимпорт
09.02.2021.
Обезбеђење
ав.плаћања по
Уговору 03С.А.Т П.Ј. Јунковац
2021(разводници
погона за БОВ-ОТ
Југоимпорт
09.02.2021.
Обезбеђење
РАЛБИНГ Земун
ав.плаћања за
инвестиције
25.03.2021.
Обезбеђење
ав.плаћања(разво
С.А.Т П.Ј. Јунковац
дник погона за 6
ПАСАРС-а)
23.02.2021.
Обезбеђење
ав.плаћања(ауто
С.А.Т П.Ј. Јунковац
матски мењач за
6 ПАСАРС-а
23.02.2021.
Обезбеђење
CUMMINS WEST BALKANS DOO
ав.плаћања(мото
Београд
ри за 9 БОВ-ОТ
Југоимпорт - ВТИ 18.02.2021.
Обезбеђење
CUMMINS WEST BALKANS DOO
ав.плаћања(6
Београд
мотора за
ПАСАРС)
16.03.2021.
PNEUMO-LOGIC d.o.o. Стара
Уговор број
Пазова
16/2021
15.09.2021.
PNEUMO-LOGIC d.o.o. Стара
Уговор број
15.09.2021.
32

857

1.188

7.761

12.101

9.087

12.264

-9.087

-297

-4.543

-6.818

-6.943

-5.587
-2.500
-12.502

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
Пазова

Напомене уз финансијске извештаје
21/2021
Обезбеђење за
уговорене
обавезе за узети
аванс из Уговора
296/2021
23.09.2021.
Обезбеђење за
наплату до
висине уговорене
казне за Уговор
296/2021
23.09.2021.

"Еи-Опек" а.д. Ниш

"Еи-Опек" а.д. Ниш

Industrial Battery Systems - IBS d.o.o.
Београд Земун

Уговор број
005/2021

30.08.2021.

Укупно :
ДАТЕ ГАРАНЦИЈЕ
Поверилац

Уговор

Укупно :

ПРИМЉЕНЕ ГАРАНЦИЈЕ
Поверилац

-1.224

-388
300.004

(у хиљадама динара)
Датум
Износ

Гаранција број
15.03.2020.
295060000000349
Рок
610 обезбеђење
важности
наплате царине,
до
других увозних
09.03.2023.
дажбина и ПДВ-а

Министарство финансија – Управа
царина Републике Србије

-6.120

2.000

2.000

Уговор

(у хиљадама динара)
Датум
Износ

Р575.00231(маши
на за
MESSRS SCENCK ROTEC
балансирање 02.10.2019.
Дармштат Немачка
кардана 80%
вредности)
MESSRS SCENCK ROTEC
1К9003175(машин
Дармштат Немачка(уговорени посао а за балансирање
30.07.2018.
је завршен и примљене гаранције
кардана 20%
ће бити поништене по договору)
вредности)
Укупно :

21.255

6.073
27.328

КАПИТАЛ И ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ (АОП 401)
Према МРС и законским и подзаконским прописима, капитал чини основни капитал
(акцијски капитал, удели друштва са ограниченом одговорношћу, улози, државни капитал,
друштвени капитал, задружни удели и остали капитал), неуплаћени уписани капитал,
емисиона премија, капиталне резерве, ревалоризационе резерве, резерве из добити
(законске, статутарне и остале), добитак из ранијих година и добитак из текуће године,
умањено за нереализоване губитке по основу хартија од вредности, губитак и откупљене
сопствене акције.
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Основни капитал (Акцијски капитал)
Друштвени капитал
Остали основни капитал
Откупљене сопствене акције
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак ранијих година
Укупни губитак
УКУПНИ КАПИТАЛ

2021.
9.345.436
843
1.438.434
-9.663.883
1.120.830

2020.
9.345.436
-123.793
843
1.438.434
-9.566.736
1.094.184

Напомена бр. 17 ОСНОВНИ КАПИТАЛ - АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ (АОП 402)
У складу са Закључком Владе Републике Србије о конверзији потраживања државних
поверилаца у капитал ФАП Корпорације а.д. Прибој, као мере Унапред припремљеног плана
реорганизације, Корпорација је извршила покриће губитка изнад висине капитала
повлачењем и поништавањем раније емитованих акција Друштва.
Решењем Београдске берзе (број 01/1-8527/17) од 08.12.2017. године, акције I емисије
ФАП Корпорације а.д. Прибој ISIN: RSFAPPE21572, CFI: ESVUFR су исkључене са MTP
Belex тржишта.
Истовремено је извршен и упис II емисије 8.691.750 комада акција CFI: ESVUFR ISIN:
RSFAPPE27306 номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији (I конверзија
потраживања у капитал).
08.08.2018.године је извршен упис III emisije od 216.463 комада акција CFI: ESVUFR
ISIN: RSFAPPE27306 номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији (II конверзија
потраживања у капитал).
14.12.2018.године је извршен упис IV емисије од 307.972 комада акција CFI: ESVUFR
ISIN: RSFAPPE27306 номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији (III конверзија
потраживања у капитал). .
29.09.2020.године је извршен упис V емисије од 129.251 комада акција CFI: ESVUFR
ISIN: RSFAPPE27306 номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији (IV конверзија
потраживања у капитал).
Акције су емитоване без јавне понуде у поступку конверзије потраживања поверилаца
у трајни капитал издаваоца, гласе на име, сматрају се у потпуности отплаћене, регистроване
су у Централном регистру хартија од вредности и нису укључене на тржиште Београдске
берзе.
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Акционари друштва у 2021.години су :
Врста акција
1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА
2. РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО
3. ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
4. ФОНД РФЗО
5. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП
6. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
7. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
8.ФАП АД ПРИБОЈ
9. НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ
10.ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ
11. ОСТАЛИ АКЦИОНАРИ

% учешћа

Износ акционарског капитала
2021.
2020.

обичне
обичне
обичне
обичне
обичне
обичне

46,92620
16,41865
11,52368
11,11027
2,80260
2,53850

4.385.458.000
1.534.394.000
1.076.938.000
1.038.303.000
261.915.000
237.234.000

4.385.458.000
1.534.394.000
1.076.938.000
1.038.303.000
261.915.000
237.234.000

обичне

1,46133

136.568.000

136.568.000

обичне
обичне
обичне
обичне

1,32464
0,81621
0,69793
4,37999
100

УКУПНО

123.793.000
123.793.000
76.278.000
76.278.000
65.225.000
65.225.000
409.330.000
409.330.000
9.345.436.000 9.345.436.000

ОБАВЕЗЕ
Према МРС и законским прописима, обавезама се сматрају дугорочне обавезе (обавезе
према повезаним правним лицима и правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни
кредити, обавезе по дугорочним хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе).
Поред тога, обавезама се сматрају и краткорочне финансијске обавезе (обавезе према
повезаним правним лицима и лицима са узајамним учешћем, краткорочни кредити и остале
краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале
обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе.
Краткорочним обавезама се сматрају обавезе које доспевају у року од годину дана од дана
чинидбе односно од дана годишњег биланса.

Дугорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0415)
У 2021.години Друштво није имало дугорочне кредите и зајмове.

Напомена бр. 18 Одложене пореске обавезе (АОП 0429)
Одложене пореске обавезе у износу од 54.776 хиљада динара односе се на обавезе
обрачунате по основу тзв. привремене разлике између рачуноводствене основица и пореске
основице за обрачун амортизације.

Напомена бр. 19 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0431)
Краткорочне обавезе на редном броју 0431 (ознака за АОП) у Билансу стања су
исказане у износу од 2.175.048 хиљада динара и састоје се од следећих позиција:

Краткорочне финансијске обавезе:
Краткорочни кредити у земљи
Остале краткорочне финансијске обавезе
Примљени аванси, депозити и кауције
Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе из пословања
Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству
Остале обавезе из пословања
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(у хиљадама динара)
2021.
2020.
396.001
36.000
396.001
36.000
1.130.409
970.487
1.130.409
970.487
230.700
218.075
223.692
212.031
7.008
6.044
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Остале краткорочне обавезе:
Укупно група 44:
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада
које се рефундирају
Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет
запосленог које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет
послодавца које се рефундирају
Укупно група 45:
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
Обавезе према запосленима
Обавезе према директору, односно члановима органа
управљања и надзора
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
Остале обавезе
Укупно група 46:
Обавезе по основу пореза на додату вредност:
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим
примљених аванса) од 20%
Обавезе за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи од
20%
Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог ПДВ и
претходног пореза
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на
терет трошкова
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Пасивна временска разграничења
Остала пасивна временска разграничења
УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

2021.
398.717
-

2020.
359.869
-

540
19.168

538
19.167

27.715

27.714

24.921
-

24.924
-

376

376

238
72.958
288.257
179

238
72.957
274.773

3.243
9.713
2.075
303.467
-

2.571
7.524
2.044
286.912
-

-

-

-

-

22.292

30.829

8.716
13.576
19.223
19.223
2.175.048

18.920
11.909
21.881
21.881
1.637.141

Напомена бр. 20 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0443)
Ознака
валуте

Стање дуга на
дан 31.12.2021.
године са
каматом

Каматна
стопа

Република Србија – позајмица

РСД

ЈП Југоимпорт СДПР ДОО Београд

РСД

316.801

ЈП Југоимпорт СДПР ДОО Београд

РСД

43.200

УКУПНО

-

36.000

396.001

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 420-4013/2020 од 21.05.2020.
ФАП-у је одобрена бескаматна позајмица у износу од 36.000 хиљада динара на име
обезбеђења средстава за одржавање ликвидности у отежаним економским условима услед
пандемије COVID-19.
Износ од 316.801 хиљада динара је позајмица од Југоимпорт СДПР, а у вези тројног
Уговора ВТИ-ФАП-Југоимпорт СДПР бр.ПБР 08/0465-6/21.
36

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
Напомене уз финансијске извештаје
Износ од 43.200 хиљада динара је позајмица од Југоимпорт СДПР, а у вези тројног
Уговора ВТИ-ФАП-Југоимпорт СДПР бр.ПБР 08/3223-6/21.

Напомена бр. 21 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ И ГАРАНЦИЈЕ (АОП 0441)
ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ АВАНСА И ГАРАНЦИЈА
( у хиљадама динара)
Датум
примљеног
аванса
31.12.2019.

23.12.2020

12.11.2019.

20.12.2019.

04.08.2020.

13.08.2020.

11.09.2020.

14.12.2020.
30.12.2020.
31.12.2021.
18.01.2021.
06.04.2021.

Назив купца
РС МО Управа за
набавке и продају
Београд
РС МО Управа за
набавке и продају
Београд
РС МО Управа за
одбрамбене технологије
Београд
РС МО Управа за
одбрамбене технологије
Београд
РС МО Управа за
одбрамбене технологије
Београд
РС МО Управа за
одбрамбене технологије
Београд
РС МО Управа за
одбрамбене технологије
Београд
РС МО Управа за
одбрамбене технологије
Београд
ЗАСТАВА ТЕРВО
ДООКрагујевац
УНИПЛАСТ СЕРБИА
ДОО
ДСТ ХИДРОСИСТЕМ
доо Смедерево
ППТ-НАМЕНСКА АД
Трстеник

06.04.2021.

ППТ-НАМЕНСКА АД
Трстеник

15.06.2021.

ППТ-НАМЕНСКА АД
Трстеник

24.06.2021.
13.09.2021.
17.12.2021.

28.12.2021.

НЕТГРОУП СИСТЕМ
ДОО Нови Сад
ROMAX TRADE Нови
Сад
РС МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
РС МО Управа за
набавке и продају
Београд
Укупно:

ОПИС

Дугује

Потражује

Салдо

По Уговору број 101851-283-19/ОС54 део

68.880

68.880

По Уговору број 101854-259-20/ОС54

39.400

39.400

По Уговору 1986/2019

214.747

214.747

По Уговору 256710/2019

218.645

218.645

По Уговору 1496/2020

10.985

10.985

По Уговору 153710/2020

34.643

34.643

По Анексу број 2
Уговора 1986/2019

5.637

5.637

По Уговору 2423/2020

9.834

9.834

65.672

65.672

58

58

170

170

2.163

2.163

99.330

99.330

22.909

22.909

1.066

1.066

37.060

37.060

По Уговору 07 бр.404ЈН-318/21-10

54.470

54.470

По Уговору бр. 114651-312-21

244.740

244.740

1.130.409

1.130.409

По Уговору 234/2020
део
За испруку резервних
делова
За испруку резервних
делова
Модернизација
борбених средстава
Модернизација
борбених средставадео
Модернизација
борбених средставадео
За испруку резервних
делова
За испруку резервних
делова
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ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Напомена бр. 22 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ (АОП 0445)
Р.б.

Назив добављача и место
ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
ЈКП “Услуга” Прибој
EUROSECURITY Београд
ПРОЛЕТЕР АД Ариље
ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА Крагујевац
Остали добављачи
Добављачи за основна средства
Обавезе за нефактурисану робу
УКУПНО

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

Износ
192.471
10.551
3.682
2.100
1.461
5.166
97
-1.836
223.692

(у хиљадама динара)
Усаглаше- Неусаглано
шено
192.471
10.551
3.682
2.100
1.461
5.065
101
97
-1.836
223.591
101

У овој табели су аналитички приказани пет највећих добављача који чине 94,00%
укупних обавеза према добављачима.
Од 75 ИОС-а које смо добили од добављача усаглашена су 73 ИОС-а.

СТАРОСНА СТРУКТУРА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ
Старосна структура обавеза према добављачима у земљи дата је у табели која следи.
(у хиљадама динара)
Ред.
број

Позиција старосне структуре добављача

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

Обавезе према добављачима које нису доспеле
Неисплаћене обавезе до три месеца
Неисплаћене обавезе од три месеца до шест месеци
Неисплаћене обавезе од шест до дванаест месеци
Неисплаћене обавезе од једне године до две године
Неисплаћене обавезе од две године до три године
Неисплаћене обавезе старије од три године
УКУПНО:

Износ

% учешћа

27.209
270
959
6.200
31.674
43.991
113.389
223.692

12,16
0,12
0,43
2,77
14,16
19,67
50,69
100

Напомена бр. 23 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0448)
На редном броју 0448 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су остале обавезе из
пословања у износу од 7.008 хиљада динара.
Р.б.
1.
2.
3.

Назив добављача и место
ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. филијала Ужице
АК КОМПРЕСОР Београд
ИНДУСТРИЈСКИ ПАРКОВИ Прибој
УКУПНО

Износ
5.681
447
880
7.008

Усаглаше- Неусаглано
шено

7.008

Обавеза према Компанији Дунав осигурање а.д.о. Нови Сад су за полисе осигурања од
пожара грађевинских објеката и опреме ФАП Корпорације и Републике Србије, залиха
материјала, робе, недовршене производње и готових производа и осигурање
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запослених и ангажованих радника за случај професионалних болести. Са Компанијом
Дунав осигурање у току је склапање Уговора о репрогаму дуга.
Обавеза према АК КОМПРЕСОР Београд односи се на обрачун трошкова за утрошену
електричну енергију и комуналне услуге у пословним просторијама у Београду.
Обавеза према ИНДУСТРИЈСКИ ПАРКОВИ д.о.о. Прибој, Слободна зона

Прибој

односе се на трошкове за утрошену електричну енергију у закупљеном делу у Погону
отпресака и аутобуса.

Напомена бр. 24 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0450)
На редном броју 0449 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су остале
краткорочне обавезе у износу од 398.717 хиљада динара, а састоје се од:

2021.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада
које се рефундирају
Обавезе према Пореској управи за порезе и доприносе
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
Обавезе према запосленима за отпремнину
Обавезе према органима управљања
Обавезе према запосленима по уговорима
Остале обавезе(чланарина за Привредна комора Србије и пенали
по Уговору са МО РС

540
72.418
288.258
179
3.243
9.713
2.074
376.425

2020.
538
19.167
274.773

359.869

- износ од 540 хиљада динара се односи на зараду за децембар 2021.године која је
исплаћена у јануару 2022.године
- обавезе према Пореској управи , проистекле из УППР-а ,основни дуг у износу од
72.418 хиљада динара
- обавезе за камату према Пореској управи проистекле из УППР-а износе 181.731
хиљада динара обрачунате на дан 31.08.2019.године
- обавезе за камате према Јавним предузећима, локалној самоуправи Прибој и
осталима у износу од 106.527 хиљада динара :
ЕПС
ЈКП Услуга Прибој

86.113 хиљада динара
4.349 хиљада динара

Локална самоуправа Прибој 15.638 хиљада динара
Остали

427 хиљада динара

- Износ обавеза према једном запосленом за отпремнине је 179 хиљада динара. У
јануару 2022.године исплаћен је део од 89 хиљада динара
- Износ обавеза према органима управљања је 3.243 хиљада динара. У јануару
2022.године исплаћено је 734 хиљада динара
- Износ обавеза према запосленима по уговорима је 9.713 хиљада динара. У јануару
2022.године исплаћено је 9.713 хиљада динара
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Напомена бр. 25 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И
ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА (АОП 0451)
Обавезе за порез на имовину Прибој
Обавезе за порез за заштиту вода
Обавезе за порез на имовину Београд
Обавезе за накнаду за заштиту и унапређење
животне средине – Београд
Обавезе за накнаду за управљање отпадом –
Београд
Обавезе за накнаду за заштиту и унапређење
животне средине – Прибој
Обавезе за комуналну таксу – Прибој
Обавезе за комуналну таксу – Београд
Обавезе за порез за коришћење грађевинског
земљишта Прибој
Обавезе за порез за употребу оружја
Обавезе по принудној наплати ОУ Прибој
Обавезе за порез на јубиларне награде
Обавезе за порез за исплату накнаде по уговору
о делу
Обавезе за порез за исплату накнаде по уговору
о привременим и повременим пословима
Обавезе за порезе на исплату накнада за
чланове УО и НО
Обавезе за доприносе на исплату накнада за
чланове УО и НО
Обавезе за порезе и доприносе за Комисију за
ревизију
Обавезе за доприносе за ПИО по уговору о делу
и привр.и поврем.пословима
Обавезе за доприносе за ЗДР по уговору о делу
и привр. И поврем. пословима
Обавезе за доприносе за НЕЗ по уговору о делу
и привр. и поврем.пословима
УКУПНО

-

845
707
4.521
1.470
3
389
26
755
298
1.007
778
5.898
1.059
101
3.540
834
61
22.292

износ од 22.292 хиљада динара се односи на обавезе за порезе Општинској управи
Прибој и обавезе према Пореској управи за порезе и доприносе по текућим
обавезама.

-

У јануару 2022.године исплаћене су обавезе за порезе и доприносе по уговорима о
делу и уговорима за привремене и повремене послове у износу од 5.213 хиљада
динара..

-

Са Општинском управом Прибој склопили смо Споразум 06.09.2021.године о
одлагању плаћања дугованог пореза на 60 рата. По Споразуму, рате дуга се редовно
измирују.
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Напомена бр. 26 КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(АОП 0454)
На редном броју 0454 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је износ од 19.223
хиљада динара који се односи на узети ПДВ по авансним уплатама , а рачуни за дате
авансне уплате нису још стигли.
БИЛАНС УСПЕХА

Напомена бр. 27 Пословни приходи (АОП 1001)
Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине
приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе,
промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други
пословни приходи.
На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи
у износу од 623.941 хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

Приходи од продаје производа и услуга:
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним
лицима на домаћем тржишту
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

(у хиљадама динара)
2021.
2020.
348.492
173.615
-

-

348.492

173.615

-

-

272.413

318.316

Други пословни приходи:

3.036

3.526

Приходи од закупнина

3.036

3.526

623.941

495.457

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа

УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи су остварени продајом производа и услуга на домаћем тржишту. У односу
на претходну годину, пословни приходи су већи два пута.

Напомена бр. 28 ПРЕГЛЕД ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА (АОП 1009 у билансу успеха)
(у хиљадама динара)

Конто
1
11
12

Назив

Почетно стање на дан
01.01.2021.

Стање на дан
31.12.2021.

Повећање вредности
залиха

2

3

4

5 = (4 – 3)

Недовршена
производња
Готови производи
Укупно:

359.688

544.296

184.608

241.864

329.669

87.805

601.553

873.965

272.413
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Напомена бр. 29 Пословни расходи (АОП 1013)
На редном броју 1013 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у
износу од 714.935 хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:
2021.
Набавна вредност продате робе
Укупно група 50:

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за
сопствене потребе
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови горива и енергије
Трошкови резервних делова
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара
Укупно група 51 :
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим
пословима
Трошкови накнада директору, односно члановима органа
управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде
Укупно група 52:
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Укупно група 53:
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања за гарантни рок
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
Резервисање за задржане кауције и депозите
Резервисања за трошкове реструктурирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Остала дугорочна резервисања
Укупно трошкови дугорочних резервисања:
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
42

(у хиљадама динара)
2020.
-

-

306.355
1.250
25.225
3
3.451
336.284
8.777

313.777
905
24.859
1.856
316.538
9.748

1.458

1.360

60.276

58.206

91.426

65.811

4.731

4.271

4.530
171.198
77.327
1.757
948
591
63
74
2.243
83.003
101.749

3.623
143.019
75.121
1.746
4.303
644

14.488
483
1.978
1.106
30
3.176

100
1.783
83.697
110.362
57
57
13.083
365
2.719
756
80
3.413
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2021.
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Укупно група 55:
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:

2020.

1.440
22.701
714.935

536
20.952
318.316
699.484

Напомена бр. 30 Финансијски приходи (АОП 1027)
Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних,
зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних
разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.
(у хиљадама динара)
2021.
2020.
Приходи од камата (од трећих лица)
Позитивне курсне разлике
Остали финансијски приходи(приход од дивиденди од улога у Компанија
Дунав осигурање а.д.о.)
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

1.260

795

-

156

376

123

1.636

1.074

Напомена бр. 31 Финансијски расходи (АОП 1032)
Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и
негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали
финансијски расходи.
2021.
Расходи камата (ЕПС, ОУ Прибој и Управа јавних прихода Града
Београда)
Негативне курсне разлике (према трећим лицима)
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

(у хиљадама динара)
2020.

25.838

25.147

290

240

26.128

25.387

Напомена бр. 32 Остали приходи (АОП 1041)
На редном броју 1041(ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу
од 10.463 хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје основних средстава и нематеријалних улагања
Добици од продаје материјала

(у хиљадама динара)
2021.
2020.
4.845

22.220

707

-

Приходи од смањења обавеза

-

-

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања

-

-

2.732

76

-

2.852

Вишкови

Наплаћена отписана потраживања
Приходи од умањења обавеза
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Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменути приходи (приход од SCHENCK Немачка за пенале и
наплаћени трошкови парничног поступка)
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме

-

452

2.179

134
5.929

УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ:

10.463

31.663

Напомена бр. 33 Остали расходи (АОП 1042)
На редном броју 1042 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у
износу од 4.263 хиљада динара, који се састоје од:
(у хиљадама динара)
2021.
2020.
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања,
некретнина, постројења и опреме
Губици по основу продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности
Губици по основу продаје материјала
Мањкови
Расходи по основу директних отписа потраживања
Остали непоменути расходи(трошкови спорова и принудне наплате)
Обезвређење залиха материјала и робе
УКУПНИ ОСТАЛИ РАСХОДИ:

2

2.060

1.774
365
2.122
4.263

3.022
671
244
1.449
11.950
19.396

Напомена бр. 34 УКУПНИХ ПРИХОДИ (АОП 1043)
У складу са МРС 1, у укупне приходе друштва, поред пословних прихода, улазе
финансијски приходи и остали приходи.
Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.
Редни
број

Подбиланси прихода
из биланса успеха

1
1.
2.
3.
4.

2
Пословни приходи (АОП 1001)
Финансијски приходи (АОП 1027)
Остали приходи (АОП 1041)
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха
(АОП 1050)
УКУПНИ ПРИХОДИ:

(у хиљадама динара)
Остварени
Остварени
приходи у
приходи у 2021.
2020.
3
4
623.941
495.457
1.636
1.074
10.463
31.663
-

-

636.040

528.194

Напомена бр. 35 УКУПНИ РАСХОДИ (АОП 1044)
У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи.
Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној
табели.
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Редн
Подбиланси расхода
и
из биланса успеха
Број
1
2
1.
Пословни расходи (АОП 1013)
2.
Финансијски расходи (АОП 1032)
3.
4.

5.

(у хиљадама динара)
Остварени
Остварени
расходи у
расходи у 2021.
2020.
3
4
714.935
699.484

Остали расходи (АОП 1042)
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која
се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (АОП
1051)
Нето губитак пословања које се обуставља
УКУПНИ РАСХОДИ

26.128

25.387

4.263

19.396

-

-

745.326

744.267

Напомена бр. 36 ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА (АОП 1053)
Одложени порески приходи периода у износу од 8.728 хиљада динара су обрачуната по
основу обрачунатих, а неплаћених јавних дажбина, који се исказују као трошкови пореза на
рачуну 555.

Напомена бр. 37 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (АОП 1056)
АОП
1
10131001
1038
1050/
1051
10421041
1053
1056

Подбиланси финансијског
резултата
2
Пословни губитак (посл.расходи – посл.приходи)

(у хиљадама динара)
Остварено Остварено
у 2021.
у 2020.
3
4
90.994
204.027

Губитак финансирања
Губитак од усклађивања вредности остале имовине

24.492
-

24.313
-

Добитак/Губитак на осталим расходима

-6.200

-12.267

Одложени порески приходи периода
Одложени порески расход периода
НЕТО ГУБИТАК

-8.728

-6.439
209.634

100.558

Према пореском билансу друштво није утврдило основицу за обрачун пореза на
добит.
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ЗАЛОГЕ И ХИПОТЕКЕ

Потраживање Инвест банке а.д. у стечају је обезбеђено залогом на хидрауличној
преси, са инвентарним бројем 4000022764, у износу од 2.814.000,00 динара. У
2020.години потраживање је намирено у целости, а по правоснажном Решењу
Привредног суда у Ужицу од 31.05.2021.године је извршено брисање заложног права
на дату пресу.
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ИНФОРМАЦИЈА О СУДСКИМ СПОРОВИМА
У складу са МРС1 – Презентација финансијских извештаја дајемо преглед судских спорова на дан 31.12.2021.године.

FAP KORPORACIJA a.d. PRIBOJ KAO POVERILAC
R.br.

1

2

Dužnik

KRISTAL A.D.
LEPOSAVIĆ

INŽENJERING
TEHNOKOMER
C
EKSPORTIMPO
RT

Matični broj

PIB

9048251

102075983

17081306

100148266

Br.predmeta

Iiv.636/10 od 04.01.2010.
IPV 42/15 od
08.04.2015.godine

Iiv.5487/16 38P3159/17
(I.Iv. 939/19) i br. I.
4027/19

Osnov spora

Dug po računu za
isporučeno vozilo

Dug po osnovu
pravosnažne
presude i rešenja o
izvršenju
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Vrednost spora

Datum od kada
teče kamata

491.979,80 dinara,
troškovi izvršenja
25.440,00 dinara

16.4.2009. god.

178.431,56 dinara i
1.131.224,06 dinara

23.12.2016.godi
ne

Sud

Napomena - ostalo

Privredni sud
Novi Sad

Izvršenje nije sprovedeno zbog
restrukturiranja dužnika

Privredni sud
Beograd, II
939/19
Iiv.4027/19
Javni izvršitelj
Dragana Stojkov
II 1137/19 IIv
461/19

a) Postupak pred javnim
izvršiteljem Draganom Stojkov u
predmetu II.1137/19.
Rešenjem Privrednog suda u
Beogradu II.939/19 od
20.05.2019.godine određeno je
izvršenje na celokupnoj imovini
Izvršnog dužnika radi namirenja
potraživanja Poverioca u iznosu od
178.431,56 dinara sa kamatom,
zatim iznosa od 20.000,00 dinara i
39.058,00 dinara sa kamatom
počev od 19.04.2019.godine dok
su troškovi po Rešenju o izvršenju
određeni u iznosu od 12.389,00
dinara. S obzirom da je Rešenjem
Registra privrednih subjekata
BDSL 5323/21 od
20.05.2021.godine Izvršni dužnik
izbrisan iz Registra, to smo
podneskom od 04.06.2021.godine
predložili da postupajući izvršitelj
donese Rešenje kojim će
obustaviti postupak izvršenja. Još
uvek nije doneta odluka po našem
predlogu.
b) Postupak pred javnim
izvršiteljem Draganom Stojkov u

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
Напомене уз финансијске извештаје

3

VUJIĆ TRANS
d.o.o.VREOCI

20381949

105478131

4 I br.4750/11 od
11.11.2011. godine
(P.16746/10 od
28.01.2011. godine),

Dug na osnovu
pravosnažne
presude
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1.100.000,00 dinara ,
troškovi postupka
133.580,00 dinara,
troškovi izvršenja
65.600,00din.

28.5.2010.
god.

Privredni Sud
Beograd

predmetu IIV 461/19. Rešenjem
Privrednog suda u Beogradu
IIV.4027/19 od 21.06.2019.godine
određeno je izvršenje zaplenom
novčanih sredstava i popisom
pokretnih stvari Izvršnog dužnika
radi namirenja potraživanja
Poverioca u iznosu od
1.131.224,06 dinara sa kamatom,
zatim iznos od 20.000,00 dinara
dok su troškovi po Rešenju o
izvršenju određeni u iznosu od
33.221.00 dinara. S obzirom da je
Rešenje Registra privrednih
subjekata BDSL 5323/21 od
20.05.2021.godine Izvršni dužnik
je izbrisan iz Registra, to smo
podneskom od 04.06.2021.godine
predložili da postupajući Izvršitelj
donese Rešenje kojim će
obustaviti postupak izvršenja.
Rešenjem javnog izvršitelja
IIV.461/19 od 08.06.2021.godine
utvrđen je prekid postupka u
predmetu IIV.461/19
Izvršenje nije sprovedeno usled
nedostatka priliva na tekućem
računu.FAP je promenio sredstva
izvršenja. Zaključkom Privrednog
suda u Beogradu 4 I.4750/2011 od
11.10.2018.godine određeno
izvršenje popisom, procenom i
prodajom pokretnih stvari.
Zaključkom tog suda od
24.06.2019.godine naloženo je
izvršnom poveriocu da opredeli
drugi predmet i sredstvo izvršenja,
imajući u vidu da je izvršni dužnik
aktivno pravno lice, a zakonski
zastupnik ne odgovara za obaveze
društva. Podneskom od
28.06.2019.godine predložili smo
izvršenje zaplenom novčanih
sredstava sa računa dužnika.
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4

5

KRSTIĆ
BOGOLJUB

VERTIGO Priboj

P. 1861/2001 Gž 573/08
11 II br.121/15 I.I.-210/15

Iiv. 19/19

Naknada štete u
vrednosti cene
jednog mot.voz.

Dug po osnovu
računa

49

3.326.010,00 din.
Troškovi spora
593.520,00d, troškovi
izvršenja 65.430,00
din

378.190,52 dinara

14.12.2007.
god.

Osnovni sud
Čačak Javni
izvršitelj Krdžić
Aleksandar

Rešenjem o izvršenju Osnovnog
suda u Čačku II 121/15 od
09.09.2015.godine određeno je
izvršenje protiv izvršnog dužnika.
Postupak izvršenja se sprovodi
pred javnim izvršiteljem Krdžić
Aleksandrom u predmetu II 210/15.
Zaključkom javnog izvršitelja II
210/15 od 13.11.2015.godine
određeno je izvršenje na zaradi
izvršnog dužnika. Zaključkom
javnog izvršitelja II 210/15 od
10.12.2021.godine naloženo
poveriocu da se izjasni na
podnesak dužnika. Podneskom od
22.11.2021.godine poverilac se
izjasnio sa navodima da se uplate
o kojim je dužnik obavestio ne
slažu sa evidentiranim uplatama
poverioca i predloženo je da se
spisi vrate javnom izvršitelju radi
konačnog razjašnjenja uplata.

Osnovni sud u
Priboju Iiv 19/19
Javni izvršitelj
Marina Peković
IIv 152/19

Rešenjem o izvršenju Osnovnog suda
u Priboju Iiv. 19/19 od
26.06.2019.godine određeno je
izvršenje protiv Arijane Zeković, bivšeg
vlasnika VERTIGO Priboj radi
namirenja potraživanja poverioca u
iznosu od 378.190,52 dinara sa
pripadajućom kamatom i određeni su
troškovi izvršenja u iznosu od
11.788,00 dinara. Postupak izvršenja
sprovodi se pred javnim izvršiteljem
Marinom Peković Iiv.152/19. Na
osnovu sporazuma o roku izmirenja
duga dužnik uplatio dana
15.08.2019.godine iznos od 100.000,00
dinara, dana,21.10.2019.godine iznos
od 25.000,00 dinara, dana
21.11.2019.godine iznos od 15.000,00
dinara, dana 28.11.2019.godine iznos
od 15.000,00 dinara, dana,
24.12.2019.godine 20.000,00 dinara i
dana,10.01.2020.godine iznos od
24.000,00 dinara. S obzirom da je
izvršni dužnik na porodiljskom odsustvu
to nije moguće obustavljanje od
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zarade. Rešenjem javnog izvršitelja
Marine Peković Iiv.152/19 od
07.04.2021.godine odloženo je
izvršenje do 16.01.2022.godine

6

7.

Crnogorska Auto
kuća Podgorica

АCTOR&CO
BEOGRAD

1 P.267/2012

I br.

Iv.8877/18
P 5101/19
Ii1313/20 Ii1314/20

Dug po osnovu
ugovora o isporuci
vozila

11.412,00 evra,
troškovi spora
137.056,00 din.

Glavni dug
420.115,97 dinara

Radi duga
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28.5.2009. god.

Privredni sud
Podgorica

Izvršenje nije sprovedeno jer je dužnik u
blokadi.

Privredni sud
Beograd Javni
izvršitelj
Dragana Stojkov
II2036/20
II2067/20

U toku postupka sprovođenja izvršenja
dužnik promenio poslovno ime u
Salonit anhova-industrija grdabenog
materijala d.o.o Beograd. Protiv
Rešenja o izvršenju na osnovu
verodostojne isprave Privrednog suda
u Beogradu Iiv.8877/18 od
27.12.2018.godine dužnik izjavio
prigovor pa je rešenjem IPV (Iv.)
692/19 od 05.04.2019.godine usvojen
prigovor i određeno da se postupak
nastavlja u parnici. Parnični postupak
pred Privrednim sudom u Beogradu u
predmetu P.5101/19 vrednost
420.115,97 dinara. Presudom
Privrednog suda u Beogradu ukinuto
rešenje o izvršenju Iiv.8877/18 od
27.12.2018.godine u celosti, obavezan
tuženi da tuženom isplati iznos do
420.114,97 dinara sa kamatom počev
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od 25.12.2018.godine, kao i troškove
spora u iznosu od 65.002,66 dinara.
Dopunskom presudom P5101/19 od
13.07.2020.godine obavezan tuženi da
tužiocu plati iznos do 20.000,00 dinara
na ime kašnjenja o ispunjavanju
novčane obaveze. S obzirom da dug
nije plaćen dobrovoljno podneti predlozi
za izvršenje.
a) Rešenjem o izvršenju Privrednog
suda u Beogradu Ii.1314/2020 od
12.11.2020.godine određeno izvršenje
na celokupnu imovinu radi namirenja
potraživanja u iznosu od 420.115,97
dinara sa kamatom od
25.12.2018.godine i određeni su
troškovi u iznosu od 14.000,67 dinara.
Postupak izvršenja se sprovodi pred
javnim izvršiteljem Draganom Stojkov u
predmetu II2067/20. S obzirom da
nema novčanih sredstava na računu
izvršnog dužnika predložili smo
izvršenje popisom pokretnih stvari.
Popis još uvek nije sproveden, s
obzirom da se treće lice protivilo. Dana
28.09.2021.godine treće lice izjavilo
prigovor na koji smo se izjasnili, još
uvek nije doneta odluka po prigovoru
trećeg lica.
b) Rešenjem
Privrednog suda u Beogradu Ii.1313/20
od 09.11.2020.godine određeno je
izvršenje na celokupnoj imovini
izvršnog dužnika radi namirenja
potraživaja u iznosu od 20.000,00
dinara i određeni su troškovi u iznosu
od 7.700,00 dinara. Postupak izvršenja
se sprovodi pred javnim izvršiteljem
Draganom Stojkov u predmetu
II2036/20. S obzirom da nema
novčanih sredstava na računu izvršnog
dužnika predložili smo izvršenje
popisom pokretnih stvari. Popis još
uvek nije sproveden, s obzirom da se
treće lice protivilo. Dana
28.09.2021.godine treće lice izjavilo
prigovor na koji smo se izjasnili.
Rešenje javnog izvršitelja II2036/20 od
09.12.2021.godine odbačen je prigovor
trećeg lica kao nepotpun. Predlogom
od 17.12.2021.godine tražili smo
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donošenje dopunskog rešenja o
troškovima odgovora na prigovor.

8

SLAVKO
MARKOVIĆ

P 152/18 i Ii 112/19

Raskid Ugovora o
zajmu, dug na
osnovu
pravosnažne
presude

52

1.039.114,68 dinara,
troškovi parničnog
postupka 129.503,00
dinara

02.11.2018.godi
ne

Osnovni sud
Priboj II 112/19
Javni izvršitelj
Marina Peković
II 182/19

Pravosnažnom izvršnom
presudom Osnovnog suda u
Priboju P152/18 od
08.02.2019.godine tuženi je
obavezan da plati iznos od
1.039.114,68 dinara, kao i troškove
parničnog postupka u iznosu od
129.503,00 dinara. Rešenjem o
izvršenju Osnovnog suda u Priboju
II112/19 od 24.04.2019.godine
određeno je izvršenje na
celokupnoj imovini izvršnog
dužnika. Zaključkom javnog
izvršitelja Marine Peković II182/19
od 02.07.2019. godine određeno
sprovođenje izvršenja na
nepokretnoj imovini izvršnog
dužnika. Rešenjem RGZ SKN
Priboj 952-02-13-146-49540/2019
od 03.07.2019.godine dozvoljeno
je u listu nepokretnosti br. 554 KO
Priboj zabeležba rešenja o
izvršenju II112/2019 od
24.04.2019.godine. Zaključkom
javnog izvršitelja Marine Peković
II182/19 dodeljena najpovoljnijem
ponudiocu Bogdanu Miševiću
nepokretnost. Zatim je zaključkom
II182/19 od 30.11.2021.godine
predata najpovoljnijem ponudiocu
nepokretnost za ponuđenu cenu
od 2.100.000,00 dinara. Proverom
kod javnog izvršitelja došli smo do
saznanja da je ponudilac uplatio
iznos na koji je obavezan.
Predmetni iznos biće prebačen
poveriocu nakon predaje
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predmetne nepokretnosti kupcu.
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9.

SLOGA A.D.
NOVA VAROŠ

I iv.514/19

Dug po pačunima

54

118.259,57
11.988,00

troškovi

Privredni Sud
Užice I
iv.514/19 Javni
izvršitelj Marina
Peković I
iv.156/19

Rešenjem o izvršenju Privrednog
suda u Užicu Iiv.514/19 od
03.07.2019.godine određeno je
izvršenje radi namirenja
potraživanja poverioca u iznosu do
118.259,57 dinara i određeni su
troškovi izvršenja od 11.988,00
dinara. Zaključkom javnog
izvršitelja Marine Peković
Iiv.156/19 od 10.09.2019.godine
dodat predmet i sredstvo izvršenja
i određeno izvršenje popisom
procenom i prodajom pokretnih
stvari u državini izvršnog dužnika.
Dana 11.09.2019.godine popisane
pokretne stvari izvršnog dužnika,
viljuškar i kombi. Registru založnog
prava na pokretnim stvarima
podneta registraciona prijava za
upis založnog prava na popisanim
stvarima. Zaključkom javnog
izvršitelja Marine Peković
Iiv.156/2019 od 17.01.2020.godine
dodeljen je najpovoljnijem
ponudiocu pokretna stvar i to
viljuškar marke Pobeda TU-35 za
kupoprodajnu cenu od 220.369,00
dinara. Navedenom dodelom
namireno je potraživanje poverioca
u iznosu od 220.369,00 dinara dok
je ostalo nenamireno potraživanje
za iznos od 42.166,83 dinara.
Rešenjem Registra privrednih
subjekata BDSL 12885/2020 od
13.10.2020.godine AD Sloga Nova
Varoš izbrisano je iz Registra
privrednih subjekata. U skladu sa
odredbama Zakona o privrednim
društvima postoji mogućnost
podnošenja tužbe protiv kontrolnog
člana izbrisanog društva.

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
Напомене уз финансијске извештаје

10.

11.

KOMUNALNO
STAMBENO
PREDUZEĆE
STAN
DESPOTOVAC

SUR GRIL
PALMA

56683887

103516034

I iv.940/21

Dug po računima.

147.023,60
20.000.00
troškovi 15.960,00

Privredni Sud
Kragujevac I
iv.940/21
Javni izvršitelj
Vesna Krstojević
I iv.144/21

Iiv.883/2018 P36/2019
Ii 27/21

Dug po osnovu
pravosnažne
presude

418.837,31 dinara sa
zakonskom
kamatom, troškovi
izvršnog postupka
13.992,00 dinara

Privredni sud
Užice, javni
izvršitelj Marina
Peković
Ii 173/21
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27.11.2018.godi
ne

Rešenjem o izvršenju Privrednog
suda u Kragujevcu Iiv.940/21 od
12.11.2021.godine određeno je
izvršenje na celokupnoj imovini
dužnika radi namirenja
potraživanja u iznosu od
147.023,60 dinara sa kamatom
počev od 01.06.2020.godine zatim
iznos od 20.000,00 dinara dok su
troškovi po rešenju o izvršenju
određeni u iznosu od 15.960,00
dinara. Izvršenje se sprovodi pred
javnim izvršiteljem Vesnom
Krstojević u predmetu Iiv.144/21.
Predlogom od 08.12.2021.godine
predložili smo sprovođenje
izvršenja na tekućim računima
dužnika.
Pravosnažnom i izvršnom
presudom Privrednog suda u Užicu
P36/19 od 06.06.2019.godine
delimično je usvojen tužbeni
zahtev i obavezan je tuženi da
uplati iznos od 418.837,31 dinar sa
kamatom počev od
27.11.2018.godine. S obzirom da
dužnik nije izmirio dug dobrovoljno
podnet je predlog za izvršenje.
Rešenjem o izvršenju Privrednog
suda u Uživu II27/21 od
17.03.2021.godine određeno je
izvršenje na celokupnoj imovini
izvršnog dužnika radi namirenja
potraživanja poverioca u izos u od
418.837,31 dinar i odmereni su
troškovi po rešenju o izvršenju u
iznosu od 13.992,00 dinara.
Postupak izvršenja se sprovodi
pred javnim izvršiteljem Marinom
Peković u predmetu II173/21.
Potpisan je sporazum o otplati
duga na rate. Po sporazumu
izvršni dužnik redovno izmiruje
svoju obavezu. Imajući u vidu
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predmetni sporazum rešenjem
javnog izvršitelja Marine Peković
II173/21 od 13.04.2021.godine
odloženo je sprovođenje izvršenja
do 15.04.2023.godine.

12.

OPŠTINA
PRIBOJ

II 147/19

Radi naplate
troškova parničnog
postupka

UKUPNO U DIN
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Osnovni sud
Priboj II 147/19
Javni izvršitelj
Marina Peković
II 291/19

160.500,00 dinara

Glavni dug:
8.952.652,33 dinara.
11.421,00 EUR-a

Troškovi
izvršenja:
243.820,00
dinara

Troškovi
parn.postupka:
1.058.661,66
dinara Izvršitelj
21.000,67 dinara

Rešenjem o izvršenju Osnovnog
suda u Priboju II 147/19 od
18.06.2019.godine određeno je
izvršenje na celokupnoj imovini
izvršnog dužnika. Predlogom radi
promene predmeta i sredstva
izvršenja podnetog javnom
izvršitelju Marini Peković dana
09.08.2019.godine predloženo je
da izvršenje bude određeno
sprovođenjem na nepokretnosti
izvršnog dužnika, kao i popisom
pokretnih stvari.
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FAP KORPORACIJA a.d. PRIBOJ

R.br.

1

Poverilac

JKP USLUGA
PRIBOJ

Matični
broj

7155760

PIB

101206591

Br.predmeta

Iivk.754/2019

Osnov spora

Dug po računima.

57

KAO DUŽNIK
Vrednost spora

Glavni dug
4.067.876,58 dinara
Troškovi izvršenja
46.428,06 dinara

Datum od kada
teče kamata

Počev od
09.07.2019.godine
do konačne
isplate

Sud

Napomena - ostalo

Javni izvršitelj
Zvezdana
Rajović

Na predlog za odlaganje izvršenja
izvršnog dužnika javni izvršitelj je
doneo Rešenje kojim se odlaže
izvršenje na period od godinu dana
radi namirenja novčanog
potraživanja izvršnog poverioca uz
uslov polaganja jemstva od strane
izvršnog dužnika izdavanjem
menice sa klauzulom bez protesta
na iznos od 5.000.000,00 dinara.
Dužnik je izdao menicu na iznos
od 5.000.000,00 dinara.
07.09.2020.godine izvršni dužnik je
tražio produženje roka izmirenja
duga.
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2

Ćirković Branislav

I295/06

Na ime naknade
za Tehničko
unapreženje
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Glavni dug
847.435,70 dinara
Troškovi prničnog
postupka 223.700,00
dinara Troškovi
izvršenja 34.724,00
din.

Počev od
08.02.2020.godine
do konačne
isplate

Javni izvršitelj
Zvezdana
Rajović Ii
27/2016

Rešenjem o izvršenju Opštinskog
Suda u Priboju I295/06 od
19.06.2019 godine određeno je
izvršenje naplatom novčanog
potraživanja poverioca sa tekućeg
računa dužnik, a ovde podnosioca
Ustavne žalbe i određeni su
troškovi postupka, Zaključkom
javnog Izvršitelja Zvezdane Rajović
broj II 27/2016 od 23.05.2019
godine određeno je sprovođenje
izvršenja zaplenom novčanih
sredstava sa tekućeg računa
izvršnog dužnika. Dana
28.05.2019. god. izjavili smo žalbu
na rešenje o izvršenju zbog
ispunjenja obaveze sa predlogom
za odlaganjem sprovođenja
izvršenja do Odluke o prigovoru.
Rešenjem Osnovnog Suda u
Priboju br.Ipv,I.2/2019 od
05.06.2019. god. obbačen je kao
nedozvoljen prigovor. Dana
07.06.2019. god. sprovedeno je
Izvršenje i sa računa Izvršnog
dužnika zaplenjen je ukupan iznos
od 3.297.957,66 dinara, Dana
05.07.2019. god, izjavili smo
Ustavnu žalbu. Rešenjem
Ustavnog Suda Už.7072/2019od
03.12.2020 god. odbačena je
Ustavna žalba izjavljena protiv
rešenja Osnovnog Suda u Priboju
Ipv.I.2/19 od 05.06.2019. god.
Dana 23.03.2021 Evropskom Sudu
za ljudska prava u Strazburu
podneta predstavka. Dopisom
Evropskog Suda za ljudska prava
broj 17256/21 od 20.09.2021
obavešteni smo da će Sud
razmatrati našu predstavku čim to
bude moguće.
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UKUPNO U DIN

Glavni dug:
4.915.312,28 dinara

Troškovi
izvr.81.152,06
dinara

Troškovi spora
223.700,00din.
Troškovi
išzvršitelja
154.890,77
dinara

STEČAJNI DUŽNICI

R.br.

1

2

Poverilac

AD EPOKSID
PRIBOJ

GRAĐEVINSKO
PREDUZEĆE RAD
BEOGRAD

Matični
broj

1,07E+08

7014830

PIB

100066891

100571421

Br.predmeta

Osnov spora

Vrednost spora

St.9/07

Dug na ime
izvršenih usluga po
računima

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 16.222,30 dinara
sa pripadajućom
kamatom

Trgovinski sud
Užice

Utvrđeno potraživanje u iznosu od 8.743,00 dinara
za glavni dug i 7.199,00 dinara na ime kamate

XLVII P.br.1156/99 Tužba
je
podneta19.03.1999.godine
St.212/96 od
13.03.2001.godine

Raskid Ugovora o
izgradnji i prodaji
dvosobnog stana
od 60,37 m
kvadratnih i
naknada štete u
visini tržišne
vrednosti
predmetnog stana

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 4.100.610,00
dinara sa kamatom

Trgovinski sud
Beograd

Utvrđeno potraživanje u iznosu od 9.871.109,00
dinara (glavni dug 4.100.610,00 dinara i
5.870.499,00 dinara na ime kamate) Stečajni
postupak još uvek nije završen
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Sud

Napomena - ostalo
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Prijavljeno
potraživanje
439.800,00 din.sa
kamatom + parnični
troškovi u iznosu od
52.986,00 din.

Privredni sud
Užice

Utvrđeno potraživanje u iznosu od 518.348,62
dinara

3

AD SEDIŠTA
PRIBOJ

7219555

101207367

St.18/2015 od 14.09.2015.
god.

Dug po osnovu
pravosnažne
presude
P.306/2015

4

DP INDUSTRIJA
STAKLA
PANČEVO

8005907

100592653

3 St.43/2015 od
16.09.2016.god.

Dug po osnovu
pretplate

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 161.270,95 din.

Privredni sud
Pančevo

Utvrđeno potraživanje u iznosu od 136.072,27
din.Dana 29.05.2018.god.uplaćeno 6.489,66 dinara

1St.13/2018

Dug po osnovu
Rešenja
Trgovinskog suda
u Novom Sadu
Iv.4913/2009 od
08.05.2009.godine,
Rešenja
Privrednog suda u
Kragujevcu
Iv.1730/11 od
17.05.2017.godine,
Računa broj
209/30-3 1 od
30.06.2011.godine
i Računa broj
401/30-13 1 od
28.12.2011.godine

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 327.179,04
dinara, na ime
glavnog duga i na
ime kamate na glavni
dug iznos 355.713,61
dinar

Privredni sud
Kragujevac

Utvrđeno potraživanje u trećem isplatnom redu.
Glavni dug u iznosu 682.892,65 dinara

5

ZASTAVA
KAMIONI
KRAGUJEVAC

7249756

100562672
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6

7

8

9

FAP LIM DOO
PRIBOJ, u stečaju

FAP STAN d.o.o
Priboj, u stečaju

FAP TRANSPORT
d.o.o Priboj

SPID
AUTOCOMMERCE
d.o.o BEOGRAD

101203812

7657749

17110420

17354078

101011741

101205507

101833336

Dug po osnovu
neplaćenih računa

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 17.950.819,48
dinara (glavni dug
13.085.089,87 dinara
i kamata na glavni
dug 4.865.729,61
dinara)

Privredni sud
Užice

Utvrđeno potraživanje u trećem isplatnom redu u
iznosu od 14.602.311,04 dinara

Neplaćeni računi
za utrošenu
električnu energiju
i vodu u Toplani,
otkup stanova

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 28.557.686,27
dinara (glavni dug
18.643.515,96 dinara
i kamata na glavni
dug 9.914.170,31
dinar)

Privredni sud u
Užicu

Utvrđeno potraživanje u trećem isplatnom redu u
iznosu od 28.557.686,27 dinara

4 St.5/2017

Neplaćeni računi
za rezervne
delove, kratkoročni
kredit za isplatu
zarada

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 81.122.141,03
dinara (glavni dug
79.576.327,75 dinara
i kamata na glavni
dug 1.545.813,28
dinara)

Privredni sud
Užice

Utvrđeno potraživanje u trećem isplatnom redu u
iznosu od 24.250.043,63 dinara

4 St.177/2018

Dug po osnovu
Rešenja
Privrednog suda u
Beogradu 1
Iv.8521/10 od
26.03.2010.godine

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 2.261.221,51
dinar na ime glavnog
duga i iznos od
3.164.913,67 dinara
na ime kamate na
glavni dug

Privredni sud
Beograd

Utvrđeno potraživanje u trećem isplatnom redu u
iznosu od 5.426.135,18 dinara

1St..3/2017

3 St.2/2017
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10

11

MIKRO DOO
BIJELO POLJE

METALSKA
INDUSTRIJA
PROLETER AD
ARILJE

St.916/2019

7110839

100494024

St.9/21

Dug po osnovu
Rešenja
Privrednog suda u
Bijelom Polju
I993/2014

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 6.858,10 eura na
ime glavnog duga i
iznos od 10.922,25
eura na ime kamate
na glavni dug

Privredni sud
Bijelo Polje

Dug po računima.

Prijavljeno
potraživanje u iznosu
od 1.573.417,20
dinara na ime
glavnog duga i iznos
od 51.435,02 dinara
na ime kamate na
glavni dug

Privredni sud
Užice

Prijavljeno potraživanje

Prijavljeno

Utvrdjeno potraživanje: 84.060.540,66 dinara

potraživanje:140.135.495,90
din

UKUPNO

Prijavljeno potraživanje:

6.858,10 EURa

6.858,10 eura

SPOROVI U KOJIMA JE FAP KORPORACIJA A.D. PRIBOJ TUŽILAC
RB

Tuženik

Matični
broj

PIB

Sud

Broj predmet

62

Osnov spora

Vrednost spora

Datum od
koga se
obračunava

Napomena - ostalo
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kamata

1

“Sportski centar”
Priboj

2

Radomirović
Željko, Hodžić
Fuad, Pujović Milija
i Republika Srbija

3

Opština Priboj

20681446

7158289

101207254

101207254

II 8 R1 14/10 R1
6/21

Utvrdjivanje visine
naknade za
nepokretnost prenetu
adminst. prenosom

10.000,00 din.

Osnovni sud Priboj

P1964/21

Utvrđivanje Ugovora
o fizičkoj deobi
nepokretnosti
ništavim

1.600.000,00
dinara

Osnovni sud Priboj

II 8 R1 13/10 R1
7/2020

Utvrdjivanje visine
naknade za
nepokretnost prenetu
administ. prenosom

10.000,00 din.

Osnovni sud u Priboju

63

18.12.2006.
god.

01.01.2007.
god.

Dana, 19.03.2009.godine podnet
predlog radi utvrđivanja naknade
za oduzeto zemljište. Rešenjem
suda R1 14/10 od
21.06.2011.godine postupak
prekinut. Nakon što su se stekli
uslovi za nastavak postupka na
predlog predlagača sud je
09.09.2016.godine doneo Rešenje
o nastavku. Postupak pred
Osnovnim sudom u Priboju
trenutno je u fazi veštačenja po
veštaku građevinske struke.
Naredno ročište zakazano je za
26.01.2022.godine
Dana. 28.10.2021.godine podneta
tužba radi utvrđenja da je Ugovor o
fizičkoj deobi nepokretnosti
Ov.6/2010 od 05.01.2010.godine
ništav, kao i da tužilac ima pravo
korišćenja na kat.parceli 1850/5
KO Priboj. Vrednost spora
1.600.000,00dinara. Rešenjem
Osnovnog suda u Priboju
P1964/21 od 23.11.2021.godine
Osnovni sud u Priboju se oglasio
stvarno nenadležnim za
postupanje u ovoj pravnoj stvari.
Protiv navedenog Rešenja dana,
15.12.2021.godine izjavljena
žalba.
Dana, 19.03.2009.godine podnet
predlog radi utvrđivanja naknade
za oduzeto zemljište. Rešenjem
suda R1 13/10 od
21.06.2011.godine postupak
prekinut. Nakon što su se stekli
uslovi za nastavak postupka
predlagač je podeno predlog
20.05.2019.godine. Sud nije doneo
Rešenje o prekidu, već je zakazao
ročište za 24.08.2021.godine.

Привредно друштво ФАП Корпорација а.д. Прибој
Напомене уз финансијске извештаје
Postupak je trenutno u fazi
veštačenja po veštaku građevinske
struke. Naredno ročište zakazano
je za 26.01.2022.godine.

4

Opština Priboj i
Socijalistička
partija Srbije
Beograd

5

Opština Priboj

6

Opština Priboj i
Swisslion group
d.o.o Novi Sad

7

1.Poliester Grupa
d.o.o. Priboj
2.Prevoz Komerc
d.o.o. Podgorica

Privredni sud u Užicu

7158289

101207254

Osnovni sud u Prijepolju

Privredni sud u Užicu

7219539

101204774

Privredni sud u Užicu

Rešenjem Privrednog suda Užice
P135/20 od 28.09.2020.godine
prekinut postupak do
pravosnažnog okončanja postupka
pred Privrednim sudom u Užicu
P199/20 protiv Opštione Priboj
Swisslion group d.o.o Novi Sad.
Protiv navedenog rešenja
prvotuženi izjavio žalbu, podneli
smo odgovor na žalbu.

I P. 257/2010

Utvrdjivanje prava
svojine na delu
zajedničkog objekta

9 P.br.388/2010

Poništaj odluka
Skupštine Opštine
Priboj o odredjivanju
javnog gradj. zemlj.

Rešenjem suda predmet je
ustupljen Ustavnom sudu, kao
stvarno nadležnom.

P199/20

Radi utvrđivanja
ništavosti Ugovora

Dana 03.09.2020.godine podneta
tužba radi utvrđivanja ništavosti
Ugovora. Dana 26.10.2020.godine
održano ročište. Spor u toku.

3 P. 245/2013

64

Nedopuštenost
izvršenja nad
teretnim motornim
vozilima FAP-a

990.000,00 din.

280.000,00 dinara

Presudom odbijen tužbeni zahtev
FAP-a. Obavezan FAP da na ime
naknade troškova parničnog
postupka plati "POLIESTER
GRUPI" 4.467,00 dinara a
"PREVOZ KOMERCU" 78.000,00
dinara
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8

PUPD
JANJUŠEVIĆ d.o.o
PRIBOJ

17268066

101011049

Privredni sud Užice

Iiv.358/18
P.210/2018 i
71/2019
Pž.4254/19

Dug po osnovu
računa

65

1.259.000,40
dinara

21.03.2014.

Presudom Privrednog suda u
Užicu P71/19 od
18.06.2019.godine Rešenje o
izvršenju na osnovu verodostojne
isprave Privrednog suda u Užicu
Iiv 358/18 od 11.05.2018.godine
ostaje na snazi u celosti, obavezan
tuženi da plati troškove parničnog
postupka u iznosu od 218.168,60
dinara. Protiv presude tuženi
izjavili žalbu. Podneli smo odgovor
na žalbu. Presudom Privrednog
apelacionog suda Pž 4254/19 od
15.10.2020.godine preinačena
presuda Privrednog suda i Rešenje
o izvršenju na osnovu
verodostojne isprave Privrednog
suda u Užicu IIv.358/18 od
11.05.2018. godine ukinuto u
celosti i tužbeni zahtev je odbijen.
Preinačeno je Rešenje o
troškovima i obavezan tužilac da
plati na ime troškova parničnog
postupka 188.569,00 dinara i
22.500,00 dinara na ime troškova
drugostepenog postupka.
Sporazumom o regulisanju duga
na rate od 10.11.2020.godine
regulisana otplata duga na rate.
Rešenjem Vrhovnog Kasacionog
Suda Prev 19/2021 od 28.01.2020
giog. odbačena je kao
nedozvoljena revizija tužioca
izjavljena protiv presude
Privrednog Apelacionog Suda
Pž.4254/19 od 15.10.2020
god.Dana 13.05.2021. godine
Ustavnom Sudu Republike Srbije
podneta je Ustavna žalba.
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9

Ljuca Fatima

Osnovni sud Priboj

P 168/18
Gž.2599/19 od
14.01.2020.godine

Radi iseljenja

Nije utvrdiva

10

ĆIRKOVIĆ
BRANISLAV

Osnovni sud Užice,
Osnovni sud Priboj

P266/19

Sticanje bez osnova

3.297.957,66
dinara

UKUPNO U DIN

Usvojen tužbeni zahtev tužioca pa
se obavezuje Ljuca Fatima iz
Priboja da se sa svim licima i
stvarima iseli iz sobe-garsonjere
broj 304 koja se nalazi u
Samačkom hotelu, ul. Nemanjina
23 u Priboju. Obavezuje se tužena
da tužiocu plati troškove parničnog
postupka u iznosu od 74.300,00
dinara. Presudom Apelacionog
suda u Kragujevcu potvrđena
presuda Osnovnog suda u Priboju.
Tužena platila troškove u celosti.
Dana, 22.07.2019.godine podneta
tužba zbog sticanja bez osnova.
Vrednost predmeta spora
3.297.957,66 dinara. Podneskom
od 06.02.2020.godine proširili smo
tužbu za iznos od još 154.890,77
dinara i 85,19 dinara. Pripremno
ročište održano 03.02.2020.godine
. Rešenjem Osnovnog suda u
Priboju 266/19 od
02.03.2021.godine tužba tužioca
protiv tuženog se smatra
povučenom. Protiv predmetnog
Rešenja izjvili smo žalbu dana
16.03.2021.godine Rešenjem
Višeg suda u Užicu Gž.1004/21 od
23.09.2021.godine ukinuto je
Rešenje Osnovnog suda u Priboju
P266/19 od 02.03.2021.godine i
predmet je vraćen Prvostepenom
sudu na ponovni postupak.
Očekujemo nastavak postupka i
zakazivanje ročišta.

7.601.934,02
dinara

SPOROVI U KOJIMA JE FAP KORPORACIJA A.D. PRIBOJ TUŽENA
RB

Tužilac

Sud

Broj predmet

Osnov spora

66

Vrednost spora

Datum od
koga se
obračunava

Napomena - ostalo
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kamata

1

2

FAP TRANSPORT
DOO PRIBOJ, u
stečaju

Privredni sud Užice

P.76/2019
P3/21

Bošković Radoje

Osnovni sud u Priobju

P1 82/17

Pž 5161/20

Radi utvrživanja prava svojine

Uplata doprinosa

67

Troškovi postupka
1.195.366,00 din.

Dana 28.03.2019 godine podnrta
tužba radi utvrđivanja prava
svojine. Podnet odgovor na tužbu
dana 19.04.2021. godine.
Presudom Privrednog Suda u
Užicu P76/19 od 16.09.2020
godine usvojen je tužbeni zahtev
tužioca pa je utvrđeno da je tužilac
vlasnik nepokretnosti precizno
navedenih u izreci pod 1 i
obavezan tuženi da plati troškove
postupka u iznosu od 1.195.366,00
dinara. Protiv predmetne presude
izjavili smo žalbu dana 27.10.2020
godine. Rešenjem Privrednog
Apelacionog Suda Pž.5161/20 od
28.04.2021. godine ukinuta je
presuda Privrednog Suda u Užicu
P76/19 od 16.09.2020 godine i
predmet vraćrnPprvostepenom
Sudu na ponovno
suđenje.Postupak u toku pred
Privrednim Sudom u Užicu u
predmetu P3/21 na ročištu
održanom 03.12.2021 godine.
Glavna rasprava je zaključena
očekujemo donošenje presude.
Presudom Osnovnog suda u
Priboju obavezan je FAP da za
tužioca plati Fondu PIO
pripadajuće doprinose po osnovu
penzijsko-invalidskog osiguranja
na iznos minimalnih zarada za
period od 15.04.2015.godine do
31.05.2016.godine
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3

Jovica Pejović,
Radoš
Dragutinović i
Njegoš Leković

4

FAP LIM DOO
PRIBOJ, u stečaju

Osnovni sud u Prijepolju

Privredni sud Užice

18 R1 24/11

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor
o otkupu stana

4P 270/2019

Utvrđivanje prava svojine

68

Troškovi postupka
964.500,00 dinara

Rešenjem Osnovnog suda u
Priboju utvrdjuje se predlagačima
zahtev za otkup stana i otkupna
cena predmetnih stanova.
Obavezan FAP da plati troškove
parničnog postupka i to predlagaču
Dragutinoviću iznos od 69.460,00
dinara, Lekoviću 60.460,00 i
Pejoviću 60.460,00 dinara. Dana
17.03.2017.godine sačinjena je
izjava o prebijanju (kompenzacij)
između FAP-a i predlagača
Presudom Privrednog suda u
Užicu P270/19 od
26.05.2020.godine usvojen je
tužbeni zahtev tužioca da je stekao
pravo svojine na objektu
ugostiteljstva Hotel Lim, u stavu
pod 2. odbijen je tužbeni zahtev da
je tužilac stekao pravo korišćeja
kat.parcele 1851/3 KO Priboj i
obavezan je tuženi da tužiocu
naknadi troškove postupka u
iznosu od 964.500,00 dinara.
Izjavili smo žalbu protiv stava 1. i
3. presude. Presudom Privrednog
Apelacionog suda Pž.3096/20 od
17.03.2020.godine odbijena je
žalba tuženog i potvrđena presuda
Privrednog suda u Užicu P270/19
od 26.05.2020.godine u stavu 1 i 3
izreke. Dana 17.05.2021.godine
Vrhovnom Kasacionom sudu smo
podneli reviziju. Rešenjem RGZ
SKN Priboj broj 952-02-06-14621792/2018 od 01.10.2018.godine
dozvoljeno je provođenje promena
i to upis društvene svojine FAP Lim
d.o.o Priboj u stečaju na objektu
ugostiteljstva Hotel Lim. Protiv
predmetnog Rešenja izjavili smo
žalbu dana, 13.10.2021.godine.
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5

Klisura Vukojica

Osnovni sud Priboj

6

Stanković Dragiša
iz Priboja

Osnovni sud u Priboju

7

Penezić Miroslav

Osnovni sud Priboj

3 P.187/2015

P1 55/2020

3 P.20/2016 Gž.1515/18

Isplata razlike do visine minimalne zarade
na ime potpune štete

Radi naknade štete

Naknada nematerijalne štete i materijalne
štete

69

398.904,00 dinara

44.796,96 dinara

350.000,00 dinara

12.10.2015.
god.

Spor je u toku. Na predlog tužioca
prekinut je postupak
Dana 20.03.2020.godine podneta
tužba radi naknade štete.
Presudom Osnovnog suda u
Priboju P1.55/20 od
28.05.2021.godine obavezan je
tuženi da tužiocu na ime naknade
štete isplati ukupan iznos od
44.796,96 dinara i to sa kamatom
na pojedinačne iznose, kao i da na
ime troškova parničnog postupka
isplati iznos od 134.907,75 dinara.
Protiv predmetne presude izjavili
smo žalbu dana,
14.07.2021.godine. Tužilac je
dana,23.07.2021.godine izjavio
odgovor na žalbu. Očekujemo
donošenje drugostepene odluke.
Delimično usvojen tužbeni zajtev,
presuda Osnovnog suda u Priboju
je pravosnažna za iznos od
262.000,00 dinara na ime
nematerijalne štete 5.970,00
dinara na ime materijalne štete.
Tužilac uložio žalbu na iznos od
88.000,00 dinara. Rešenjem
Apelacionog suda u Kragujevcu
Gž1515/18 predmet u ukinutom
delu vraćen istom sudu na
ponovno suđenje. Presudom
Osnovnog suda u Priboju
P440/2018 od 11.01.2019.godine
usvojen je tužbeni zahtev tužioca
pa je tuženi obavezan da pored
dosuđenih iznosa na ime naknade
nematerijalne štete plati još za
pretrpljeni strah iznos od 16.000,00
dinara i za umanjenje opšte
životne aktivnosti iznos od
28.000,00 dinara, a sve sa
zakonskom zateznom kamatom,
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počev od 11.01.2019.godine kao
dana presuđenja pa do dana
isplate. Tuženi je obavezan da plati
troškove parničnog postupka u
iznosu od 140.020,00 dinara. koje
je izmirio.

8

Bojović Dragan

Osnovni sud Priboj

P1.75/21

Radi isplate razlike u zaradi i dodatka na
zaradu

70

111.000,00 dinara

Dana, 05.03.2021.godine podneta
tužba, a dana, 14.04.2021.godine
podnet odgovor na tužbu. Ročište
zakazano za 13.12.2021.godine,
nije održano zbog povrede
postupajućeg sudije, naredno će
biti zakazano po povratku sudije sa
bolovanja.
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9

JP EPS
BEOGRAD

10

JP EPS
BEOGRAD

Privredni sud Užice

Privredni sud Užice

II 658/20
P3/21

Iivk 24/21

Ipv 17/20

P457/21

Dug po računima.

116.169.689,77
din.
Troškovi
izvršenja
256.077,09 din.

Javni izvršitelj
Marina
Peković Iivk
658/20

Dug po računima.

42.088.207,19
dinTroškovi
131.980,19 din

Javni izvršitelj
Miroslav
Selaković Iivk
360/21

71

Rešenjem o izvršenju na osnovu
verodostojene isprave javnog
izvršitelja Marine Peković IIVK
658/2020 od 06.11.2020.godine
obavezan je dužnik da isplati iznos
do 116.169.689,77 dinara sa
kamatom na pojedinačne iznose
dok su troškovi po Rešenju o
izvršenju odmereni u iznosu od
256.077,09 dinara. Protiv
predmetnog Rešenja izjavili smo
prigovor dana, 01.12.2020.godine.
Rešenjem Privrednog suda u
Užicu Ipv (Ivk) 17/20 od
23.12.2020.godine usvojen je
prigovor. Postupak je nastavljen
kao parnični i određen je zastoj
izvršnog postupka do
pravosnažnosti okončanja
parničnog postupka. Postupak je
nastavljen kao parnični pred
Privrednim sudom u Užicu u
predmetu P3/21. Presudom
Privrednog suda u Užicu P3/21 od
28.10.2021.godine IIvk 658/20 od
06.11.2020.godine ostalo na snazi
u celosti i obavezan je tuženi da
tužiocu na ime troškova plati iznos
od 415.000,00 dinara. Protiv
predmetne presude izjavili smo
žalbu 21.12.2021.godine.
Rešenjem o izvršenju na osnovu
verodostojene isprave javnog
izvršitelja Miroslava Selakovića
IIVK 360/21 od 20.07.2021.godine
obavezan je dužnik da isplati iznos
do 42.088.207,46 dinara sa
kamatom na pojedinačne iznose,
dok su troškovi po Rešenju o
izvršenju odmereni u iznosu od
131.980,19 dinara. Protiv
predmetnog Rešenja izjavili smo
prigovor dana, 11.08.2021.godine.
Rešenjem Privrednog suda u
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Užicu Ipv (Ivk) 24/21 od
27.09.2021.godine usvojen je
prigovor. Postupak je nastavljen
kao parnični i određen je zastoj
izvršnog postupka do
pravosnažnog okončanja
parničnog postupka. Postupak je
nastavljen kao parnični pred
Privrednim sudom u Užicu u
predmetu P457/21. Na ročištu
održanom dana,
01.12.2021.godine određeno je
izvođenje dokaza veštačenjem po
veštaku ekonomsko-finansijske
struke. Sledeće ročište zakazano
je za 25.01.2022.godine.

11

JP EPS BEOGRAD

Privredni sud Užice

Ivk 403/21

Dug po računima.

UKUPNO U DIN

72

15.469.011,02 din
Troškovi 72.716,62
din. Nagrada za rad
197.227,25 din.

174.593.578,94

Javni izvršitelj
Radiša Petrić
Iivk 403/21

Rešenjem o izvršenju na osnovu
verodostojne isprave javnog izvršitelja
Radiše Petrića IIVK 403/2021 od
02.08.2021.godine obavezan je dužnik
da isplati iznos od 15.469.011,02
dinara sa kamatom na pojedinačne
iznose dok su troškovi izvršnog
postupka određeni u iznosu do
72.716,62 ddinara i nagrada za rad
javnog izvršitelja u iznosu od
197.227,25 dinara. Protiv predmetnog
Rešenja izjavili smo prigovor dana,
11.08.2021.godine. Rešenjem
Privrednog suda u Užicu Ipv (Ivk) 25/21
od 27.09.2021.godine usvojen je
prigovor. Postupak je nastavljen kao
parnični i određen je zastoj izvršnog
postupka do pravosnažnog okončanja
parničnog postupka. Postupak je
nastavljen kao parnični pred Privrednim
sudom u Užicu u predmetu P458/21.
Na ročištu održanom dana,
16.12.2021.godine uručen je nalaz
veštaka ekonomsko-finansijske struke
Vasiljke Bošković. U toku je
sačinjavanje izjašnjenja na nalaz
veštaka. Sledeće ročište zakazano je
za 25.01.2022.godine
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Udruženje gradjana Centar za vladavinu prava i Janko Stamatović iz Beograda su preko advokata Ivana D. Ninića iz Beograda podneli Prekršajnom sudu u Prijepolju - Odeljenje u Priboju 11 zahteva za
pokretanje prekršajnog postupka protiv generalnog direktora FAP-a Ranka Vukovića zbog postojanja osnovane sumnje da nije na zakonom propisan način postupio po pisanom zahtevu za pristup informacijama
od javnog značaja oštećenih. Na održanim ročištima FAP je predložio da pored pisanih dokaza uz pisanu odbranu, saslušanje Generalnog direktora izvede i dokaz veštačenja po veštaku ekonomske struke da li
je FAP korisnik budžetskih sredstava imajući u vidu da FAP čiji je Generalni direktor okrivljen nije organ vlasti, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, te da okrivljeni ne može
biti oglašen odgovornim za prekršaj koji mu se stavlja na teret. Očekujemo donošenje presuda.

Čedomila Srbljanović, sekretar Društva
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БИТНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ОДНОСНО ПОСЛЕ ДАТУМА
БИЛАНСА СТАЊА

Није било битних догађаја после датума биланса стања.
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ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
Управљање Друштвом је дводомно. Органи друштва су: Скупштина, Надзорни одбор,
Извршни одбор и генерални директор. Скупштину чине сви акционари друштва.
Обзиром да је држава Србија власник 94,77576 % акцијског капитала ФАП Корпорације а.д.
Прибој,Влада

Републике

Србије

је

донела

Закључак

24

Број:

119-4467/2018

од

24.05.2018.године којим одређује представника Републике Србије, тј представника државног
капитала у Скупштини акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој.
Акционар мора поседовати најмање 0,05% од укупног броја акција дате класе како би лично
учествовао у раду Скупштине. Акционари који појединачно не поседују минимални број
акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да
гласају у одсуству у складу са Законом. Надзорни одбор има 3 члана које именује Скупштина
на мандат од 4 године. Надзорни одбор бира једног члана за председника. Извршне
директоре именује Надзорни одбор на мандат од 4 године. Надзорни одбор именује једног
од извршних директора за Генералног директора. Генерални директор заступа Друштво.
Друштво има секретара којег именује Надзорни одбор на мандат од 4 године. Друштво има
интерног ревизора који обавља послове унутрашњег надзора којег именује Надзорни одбор
на мандат од 4 године. Будући да је Друштво корисник јавних средстава, оно ће бити субјект
државне ревизије, коју врши Државна ревизорска институција у складу са Законом о
Државној ревизорској институцији.

У Прибоју, дана 18.03.2022. године
Законски заступник

___________________________________

Ranko
Vuković
.
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