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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
 
 Информација је урађена на основу претходне збирне обраде 
података из финансијских извештаја правних лица за 2003. годину. 
 
 На подношење финансијских извештаја за 2003. годину било је 
обавезно 162.748 правних лица. Финансијске извештаје за 2003. годину према 
прелиминарним подацима поднело је 95.817 правних лица, односно 58,9%. Од 
поднетих извештаја 6.381 правно лице није исказало податке у билансима (нису 
имали пословних активности, или су подаци мањи од хиљаду динара), а 653 
извештаја су или непотпуна или неисправна. 
 
 Збирном обрадом података обухваћено је 88.783 правних лица у 
Републици Србији, односно 54,5% од укупно обавезних, при томе су са подручја 
Косова и Метохије укључени само подаци за 376 правних лица која припадају 
организационом делу Косовска Митровица. 
 
 Од укупно поднетих 74.054 финансијских извештаја предузећа и 
задруга 5.344 су празни обрасци или 7,2%. Обрађено је 68.710 предузећа и задруга 
(54,7% од обавезних), односно 92,8% поднетих.  
 
 Од укупно 93 банке обавезне на подношење финансијских 
извештаја за 2003. годину обрађено је 85 банака (91,4% од обавезних), 13 других 
финансијских организација (без фондова) или 56,5% од 23 обавезних, 3 фонда од 5 
обавезних, 68 организација за осигурање (80,0% од 85 обавезних), 91 берзански 
посредник (92,0% од 99 обавезних), 19.811 других правних лица (53,7% од 36.889 
обавезних). 
 
 У информацији су за предузећа и задруге, за организације за 
осигурање и за берзанске посреднике, финансијски резултати пословања и 
финансијски положај правних лица у Републици Србији за 2002. и 2003. годину 
дати из финансијских извештаја за 2003. годину, што значи да се подаци за 2002. 
годину односе на правна лица обухваћена обрадом података из финансијских 
извештаја за 2003. годину. 
 
 Прелиминарни подаци за банке и друге финансијске организације 
за 2003. годину дати су из збирно обрађених финансијских извештаја за 2003. 
годину. Ова правна лица су имала обавезу да процењене билансне позиције ускладе 
на дан 31. децембра 2003. године са међународним рачуноводственим стандардима. 
Подаци банака и других финансијских организација за 2002. годину дати су на 
основу извршене збирне обраде података из годишњих рачуна за 2002. годину. 
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 Подаци за новооснована предузећа, приватизована предузећа, 
предузећа у стечају и ликвидацији и за јавна предузећа, односе се на број ових 
правних лица, која су доставила попуњене финансијске извештаје за 2003. годину. 
 
 Подаци о привредним кретањима (индустријска производња, цене, 
спољнотрговински робни промет), почев од 1995. до 2003. године, као и подаци о 
кретању друштвеног бруто производа, друштвеног производа и народног дохотка 
од 1994. до 2002. године у текућим и сталним ценама, дати су на основу података 
надлежног Завода за статистику. 
 
 Подаци у тексту информације и приложеној документацији, дати су 
у милионима динара, а подаци о броју запослених на бази ефективних часова рада, 
дати су у апсолутном броју без децимале, док су подаци о броју запослених за банке 
и друге финансијске организације дати на бази стања крајем месеца. 
 
 
Прилог: 
Табеле број: 1, 1а 
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ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКИХ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И  

ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ПРАВНИХ ЛИЦА  
- по подацима из финансијских извештаја за 2003. годину -  

 
 
I ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 
 
 Активност правних лица у 2003. години одвијала се у условима 
макроекономске стабилности у погледу курса и цена, недостатка дугорочног капитала 
за финансирање репродукције, недовољне инвестиционе активности у модернизацију 
опреме и осавремењавање технологије, уз сужене могућности пласмана производа због 
њихове ниске конкурентности и губљења тржишта, што се неповољно одразило на 
обим активности и на коришћење расположивих ресурса. 
 
 Индустријска производња у Републици Србији (без података за Косово 
и Метохију) у 2003. години мања је за 3,0%, у односу на 2002. годину када је остварен 
раст од 1,8% у односу на 2001. годину. Производња средстава рада мања је за 18,0%, 
производња материјала за репродукцију за 2,1%, а производња потрошне робе за 2,5%.  
 
 У Централној Србији индустријска производња је мања за 3,5%, а у 
Војводини за 2,1%. Од укупно 34 гране индустрије производња је у порасту код 9 и оне 
у структури индустријске производње учествују са 45%. Највећи раст производње 
забележила је прерада обојених метала (35,5%) и прерада хемијских производа (15,1%). 
 
 Укупан спољнотрговински робни промет Републике Србије у 2003. 
години износи 9.801,4 милиона долара, и већи је за 27,5% у односу на 2002. годину. 
Највећи део робног промета са иностранством (74,7%) односи се на вредност увоза, 
који износи 7.324,0 милиона долара уз повећање од 30,5% у односу на 2002 годину. 
Истовремено је Република Србија извезла робе у вредности од 2.477,4 милиона долара, 
а то је више за 19,4%, него у 2002. години. При оваквом кретању извоза и увоза, 
спољнотрговински дефицит је повећан за 37,0%, а достигао је вредност од 4.846,6 
милиона долара, према 3.538,6 милиона у 2002. години. Извозом је покривено 33,8% 
увоза, док је у 2002. години, извозом било покривено 37,0% увоза. 
 
 У структури увоза највише су заступљени: производи за репродукцију 
(4.172,6 милиона долара), затим опрема (1.620,9 милиона долара) и роба за широку 
потрошњу (1.530,5 милиона). 
 
 У периоду јануар - децембар 2003. године у поређењу са 2002. 
годином, цене на мало су повећане за 11,7%, трошкови живота за 9,9%, а цене 
произвођача индустријских производа за 4,6%. 
 
 Према подацима надлежног завода за статистику, исказано у сталним 
ценама, друштвени производ у 2002. години је реално повећан за 8,3% у односу на 
1994. годину, народни доходак исказује бржи раст од 10,8%. 
 
Прилог: 
Табеле број: 2, 2а, 3 и 3а 
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II ПРЕДУЗЕЋА И ЗАДРУГЕ 
  
 
1. Предузећа и задруге укупно 
 
 У датим условима привређивања у 2003. години није дошло до 
повећања обима активности предузећа и задруга* у Републици Србији, обзиром да је 
индустријска производња мања за 3,0%, уз раст цена произвођача индустријских 
производа од 4,6% и раст цена на мало од 11,7%. 
 
 Предузећа у Републици Србији исказала су, по подацима из 
финансијских извештаја за 2003. годину, 2.399.894 милиона динара укупних прихода, 
2.454.977 милиона динара укупних расхода, 74.786 милиона динара добитка, 129.869 
милиона динара губитка из пословања у 2003. години. 
 
 Губици су већи од добитка за 55.083 милиона динара, обзиром да 
укупним приходима није покривено 2,3% укупних расхода или сваки четрдесеттрећи 
динар. 
 
 У односу на 2002. годину укупни приходи су и номинално мањи у 
области пољопривреде за 5,5% а најспорији је раст укупних прихода у индустрији 
(6,0%). 
 
 Са најбржим растом укупних прихода су мала предузећа (32,8%), а 
посматрано по власништву предузећа у приватној својини (28,9%), што је условило и 
повећање њиховог учешћа у укупном приходу предузећа у Републици Србији. 

 
 Укупан приход у % 
 2002. год.  2003. год. 
Предузећа у Републици Србији 100,0   100,0  
- Мала предузећа 29,1   34,0  
- Предузећа у приватној својини 40,3   45,7  

  
 
 После покрића пореза и доприноса из добитка (4.449 милиона динара) 
нето добитак предузећа у Републици Србији износи 70.545 милиона динара, а нето 
губитак 130.078 милиона динара. 
 
 На нивоу предузећа у Републици Србији настављена је тенденција 
бржег раста нето губитка (52,2%), од раста нето добитка (31,0%). 
 
 Посматрано по областима највећи нето губици су у области индустрије 
и рударства (65.513 милиона динара или 50,4%), затим у области саобраћаја и веза 
(15.486 милиона динара или 11,9%) и у области трговине (13.860 милиона динара или 
10,7%) од укупног нето губитка предузећа у Републици Србији. Са аспекта територија, 

                                                 
*  У даљем тексту предузећа. 
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на Централну Србију се односи 89.942 милиона динара нето губитка или 69,1%, док је 
највећи номинални раст нето губитка од 91,7% на подручју Војводине. 
 
 Велика предузећа у укупном нето губитку предузећа у Републици 
Србији учествују са 56,4%, док је њихово учешће у укупном приходу 48,6%, у броју 
запослених 44,6%, а ангажују 68,5% укупног капитала. 
 
 Посматрано по власништву највећи је нето губитак код мешовитих 
предузећа (52.746 милиона динара или 40,5% од укупних), затим код предузећа у 
друштвеној својини (38.016 милиона динара или 29,2% од укупних). 
 
 Посматрано на нивоу предузећа у Републици Србији, нето губици су 
већи од нето добитка за 59.533 милиона динара, тако да је нето финансијски резултат 
негативан. 
 
 У оквиру привреде нето добитак је већи од нето губитка у 
угоститељству и туризму (за 1.450 милиона динара), затим у грађевинарству (за 682 
милиона динара) и шумарству (за 5 милиона динара), док су у 2002. години и у 
наведеним областима ови ефекти били негативни. 
 
 Код предузећа у приватној својини посматрано укупно нето добитак је 
већи од нето губитка за 14.593 милиона динара у 2003. години, према 11.952 милиона у 
2002. години. Једино је код ових предузећа исказан позитиван нето финансијски 
резултат са тенденцијом раста (22,1% у односу на 2002. годину). 
 
 Насупрот њима највећи су негативни нето финансијски ефекти, 
посматрано по областима, код индустрије и рударства и пољопривреде и рибарства, 
посматрано са аспекта величине код великих предузећа, са аспекта својине, код 
предузећа у друштвеној и мешовитој својини - што илуструје следећи приказ: 
 
 

                  износи у милионима динара 
 

 Негативан нето финансијски резултат 
(нето добитак минус нето губитак) 

 % учешћа 
 

 
2002. год. 

 
2003. год. 2002. год. 2003. год. 

Предузећа укупно - 31.601 - 59.533 100,0 100,0 
По областима     
- Индустрија и рударство - 15.226 - 34.853 48,2 58,5 
- Пољопривреда и рибарство - 5.506 - 9.488 17,4 15,9 
По величини     
- Велика предузећа - 11.314 - 35.134 35,8 59,0 
По својини     
- Друштвена својина - 19.889 - 29.874 62,9 50,2 
- Мешовита својина - 10.611 - 26.804 33,6 45,0 

 
 На бази ефективних часова рада у 2003. години било је код 68.710 
предузећа обухваћених обрадом у просеку запослено 1.221.011, радника што је за 0,1% 
мање него у 2002. години. 
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 Смањење броја запослених забележено је у индустрији и рударству за 
26.319 радника (4,4%), пољопривреди и рибарству за 5.463 радника (7,6%), у 
угоститељству и туризму за 581 радник (2,1%), у саобраћају и везама за 790 радника 
(0,7%). 
 
 Посматрано по величини предузећа забележен је раст запослености код 
малих предузећа за 58.004 радника или за 16,6%, док је настављена тенденција пада 
броја запослених код великих предузећа и то за 7,7% и код средњих предузећа за 5,1%. 
 Као и у претходним годинама, запосленост је у осетном порасту код 
приватних предузећа и то у 2003. години број запослених је повећан за 63.521 радник 
или за 21,8%. 
 
 Поред стагнације броја укупно запослених радника и њиховог осетног 
смањења у индустрији и пољопривреди, предузећа у Републици Србији погађа 
застарелост опреме и технологије, високи губици сопственог капитала и финансирање 
дугорочно везаних средстава краткорочним изворима. 
 
 Евидентан је недостатак дугорочног капитала за одржавање 
ликвидности на постојећем обиму пословања и инвестирања, као и допунски 
дугорочни капитал за повећање обима активности и модернизацију опреме. 
 
 Висок је степен отписаности укупних основних средстава предузећа у 
Републици Србији и то 60,9%, а само опреме 82,6%. 
 
 Укупан кумулирани губитак нето сопственог капитала на нивоу 
предузећа у Републици Србији у 2003. години износио је 762.467 милиона динара или 
30,8%. Кумулирањем губитака почев од 1994. године када је губитак сопственог 
капитала износио 5,5%, потрошена је закључно са 2003. годином скоро трећина 
сопственог капитала предузећа. 
 
 Од укупно 762.467 милиона динара изгубљеног капитала предузећа  у 
Републици Србији, апсолутно и релативно највише је у индустрији и рударству 
(68,2%), посматрано са аспекта величине предузећа, највише је изгубљеног капитала 
код великих предузећа (73,2%), а са аспекта својине, код предузећа у државној својини 
(32,5%) друштвеној својини (32,4%) и мешовитој својини (28,2%). 

 
износи у милионима динара 

 
 Кумулирани губитак % учешћа 

Стопа  
изгубљеног капитала 

 2002. год. 2003. год. 2003. год. 2002. год. 2003. год. 
Укупно предузећа 691.776 762.467 100,0 30,3 30,8 
По областима      
- Индустрија и 
рударство 

481.586 520.337 68,2 47,3 47,2 

- Саобраћај и везе 88.296 106.024 13,9 18,8 20,7 
- Трговина 33.541 39.241 5,1 22,1 22,7 
- Пољопривреда и 
рибарство 

 
20.705 

 
25.518 

 
3,3 

 
16,6 

 
20,0 
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 Кумулирани губитак % учешћа 
Стопа  

изгубљеног капитала 
 2002. год. 2003. год. 2003. год. 2002. год. 2003. год. 

По величини      
- Велика 517.292 558.461 73,2 32,2 32,8 
По својини      
- Државна 223.496 248.161 32,5 27,2 28,0 
- Друштвена  235.142 246.764 32,4 45,9 46,4 
- Мешовита 190.360 214.878 28,2 27,2 28,9 

 
 
 Негативан нето обртни фонд предузећа у Републици Србији износио је 
у 2003. години 173.715 милиона динара и за толико су дугорочно везана средства у 
активи финансирана из краткорочних извора. Укупне залихе крајем децембра 2003. 
године износиле су 427.162 милиона динара, тако да је за ниво пословања и 
инвестирања у 2003. години недостајало 600.876 милиона динара дугорочног капитала, 
као предуслов за одржавање ликвидности (у 2002. години за обрадом обухваћена 
предузећа у 2003. години, недостајући дугорочни капитал износио је 526.143 милиона 
динара). 
 
Прилог:  
Табеле број: 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ђ 
5, 5а 
6, 6а 
7, 7а, 7б, 7в 
 
 
2. Предузећа по одабраним сегментима 
 

• Новооснована предузећа 
 
 Претходном обрадом података из финансијских извештаја за 2003. 
годину обухваћено је 4.347 новооснованих предузећа. У односу на укупан број 
предузећа обухваћених претходном обрадом (68.710) предузећа основана у 2003. 
години чине 6,33%. 
 
 Највећи број новооснованих предузећа је у трговини (1.898 или 43,7%), 
са аспекта величине код малих предузећа (4.342 или 99,9%), а са аспекта својине код 
предузећа у приватном власништву (4.072 или 93,7%). 
 
 У новооснованим предузећима је укупно запослено 12.006 радника 
(0,98% од укупно запослених у предузећима Републике Србије). Највише је запослено 
радника у индустрији и рударству 4.649 или 38,7%, затим у трговини 2.678 радника или 
22,3%. 
 
 У малим новооснованим предузећима запослено је 11.492 радника 
односно 95,7%. 
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 Посматрано по облику својине у новооснованим приватним 
предузећима запослено је 7.439 радника или 62,0% и у мешовитим предузећима 3.507 
радника, односно 29,2%. 
 
 Финансијске резултате новооснованих предузећа илуструје следећи 
преглед: 
 

 Износи у  
милионима динара 

% учешћа у предузећима 
Републике Србије 

Укупни приходи 27.114  1,13  
Укупни расходи 27.365  1,11  
Нето добитак 645  0,91  
Нето губитак 950  0,73  
Нето финансијски резултат - 305  0,51  

  
 Укупно ангажована средства новооснованих предузећа износе 31.914 
милиона динара (0,74% од укупних), а на њихову структуру указују следећи подаци: 
 
 

 Износи у  
милионима динара 

 % учешћа у предузећима 
Републике Србије 

Стална имовина 12.280   0,53  
Обртна имовина 17.717   1,49  
Губитак 961   0,13  
Остала средства 956   1,50  
Укупна средства 31.914   0,74  

 
 Укупан нето сопствени капитал новооснованих предузећа износи 
10.007 милиона динара, а кумулирани губитак 961 милион динара, тако да је стопа 
изгубљеног капитала 9,6%. Нето обртни фонд ових предузећа је негативан за 505 
милиона динара за колико су дугорочно имобилисана средства у активи, покривена 
краткорочним изворима. Узимајући у обзир и залихе (8.635 милиона динара) укупно 
недостајући дугорочни капитал ових предузећа износи 9.140 милиона динара или 1,5% 
укупно недостајућег дугорочног капитала предузећа у Републици Србији. 
 
 

• Приватизована предузећа 
 
 Претходном обрадом података обухваћена су 878 предузећа, која су 
приватизована у складу са Законом о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 38 од 29. 
јуна 2001. године), а која су доставила попуњене финансијске извештаје за 2003. 
годину.*  
 Њихово учешће у укупном броју предузећа у Републици Србији је 
1,28%. Највећи број приватизованих предузећа је из области индустрије и рударства 
(320 или 36,4% од укупно приватизованих) затим из грађевинарства (131 предузеће или 
14,9%) и из трговине (121 предузеће или 13,8%). 
 
                                                 
*  Према подацима Агенције за приватизацију укупно је приватизовано током 2002. и 2003. године 902 
предузећа и то 2002. године 216 предузећа, а 2003. године 686 предузећа. 
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 Од укупно приватизованих предузећа је највише малих (634 или 
72,2%), затим средњих (198 или 22,6%) и великих 5,2% (46 предузећа). 
 
 Посматрано по облику својине, приватизацијом је 878 предузећа 
променило облик својине, али до краја није спроведено ажурирање у судским 
регистрима и ажурирање код надлежног статистичког органа, па се у финансијским 
извештајима и за 2003. годину, један број јавља као друштвена (228) и мешовита 
својина (338). 
 
 У приватизованим предузећима запослено је 74.122 радника или 6,07% 
од укупно запослених у предузећима Републике Србије. Највећи број запослених је у 
индустрији 36.709 (49,5%), затим у грађевинарству 9.521 радник (12,8%) и у трговини 
9.408 радника (12,7%). 
 
 Код 46 приватизованих великих предузећа запослено је 23.906 
радника, док 634 приватизованих малих предузећа запошљава приближно исти број 
радника (23.461), а 198 приватизованих средњих предузећа запошљава највећи број 
радника 26.755 (36,1%). 
 
 Финансијске резултате приватизованих предузећа илуструју следећи 
подаци: 
 

 Износи у  
милионима динара 

% учешћа у предузећима 
Републике Србије 

Укупни приходи 80.624  3,4  
Укупни расходи 88.416  3,6  
Нето добитак 998  1,4  
Нето губитак 8.862  6,8  
Нето финансијски резултат - 7.864  13,2  

  
 Укупна средства приватизованих предузећа износе 124.974 милиона 
динара или 2,9% укупних средстава предузећа у Републици Србији, док укупна 
пословна имовина (по умањењу укупних средстава за 18.260 милиона динара 
кумулираних губитака) износи 106.714 милиона динара или 3,0% од укупне пословне 
имовине свих предузећа у Републици Србији. 
 
 Укупан капитал приватизованих предузећа износи 73.184 милиона 
динара и чини 2,94% укупног капитала предузећа у Републици Србији. Међутим, треба 
нагласити да се у структури основног капитала предузећа у Републици Србији 
(1.548.086 милиона динара) на акцијски капитал односи 349.143 милиона динара или 
22,6%, са повећањем од 73.805 милиона динара у односу на 2002. годину и већим 
учешћем у основном капиталу предузећа у Републици Србији за 4,1 структурни поен. 
 
 Структуру основног капитала предузећа у Републици Србији и 
структурна померања у 2003. години у односу на 2002. годину илуструје следећи 
преглед:  
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 2002  2003 
Структура основног  

капитала предузећа у РС 
Износ у 

 мил. дин. 
Структура 

 у % 
 Износ у 

мил. дин. 
Структура 

 у % 
Основни капитал 1.484.601 100,0  1.548.086 100,0 
- Акцијски капитал 275.338 18,5  349.143 22,6 
- Удели друштва с ограниченом 
   одговорношћу 

119.274 8,0  145.544 9,4 

- Улози 19.767 1,3  22.623 1,4 
- Државни капитал 688.014 46,4  688.447 44,5 
- Друштвени капитал 360.171 24,3  314.738 20,3 
- Задружни удели 2.410 0,2  2.493 0,2 
- Остали капитал 19.627 1,3  25.098 1,6 

 
 
 Код приватизованих предузећа, због кумулираних губитака је 
изгубљено 18.260 милиона динара или 25,0% нето сопственог капитала. 
 
 Нето обртни фонд ових предузећа је негативан за 4.767 милиона 
динара, а укупан недостајући дугорочни капитал износи 23.733 милиона динара. 
 
 
 

 Јавна предузећа 
 
 Укупно је обрађено 645 јавних предузећа (0,94% укупног броја 
предузећа обухваћених претходном обрадом). Најбројнија су ова предузећа у стамбено 
комуналној делатности (331 предузеће или 51,3% од укупног броја јавних предузећа). 
У јавним предузећима запослено је 195.077 радника или 16,0% од укупно запослених 
радника у предузећима у Републици Србији. 
 
 Код 53 велика јавна предузећа запослено је 147.001 радник или 75,4% 
од укупно запослених у јавним предузећима. 
 
 На јавна предузећа се односи петина укупног прихода и укупних 
расхода, 13,3% нето добитка, 15,8% нето губитка свих предузећа у Републици Србији. 
На ова предузећа се односи 44,0% кумулираних губитака или 335.543 милиона динара, 
од  762.467 милиона динара код предузећа у Републици Србији укупно. 
 
 У оквиру јавних предузећа текући нето губици су највећи у саобраћају 
и везама (12.814 милиона динара или 62,5%), док су кумулирани губици највећи у 
области индустрије и рударства (242.727 милиона динара или 72,3%). 
 
 На финансијске резултате пословања ових предузећа укузују следећи 
подаци: 
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 Износи у  

милионима динара 
% учешћа у предузећима 

Републике Србије 
Укупни приходи 480.924  20,0  
Укупни расходи 491.813  20,0  
Нето добитак 9.412  13,3  
Нето губитак 20.514  15,8  
Нето финансијски резултат - 11.102  18,6  

 
 Јавна предузећа располажу са 1.521.149 милиона динара средстава 
(35,1% од укупних средстава предузећа у Републици Србији), док се на пословну 
имовину односи 1.185.606 милиона динара, односно нешто више од трећине (33,4%). 

 
 Износи у  

милионима динара 
 % учешћа у предузећима 

Републике Србије 
Стална имовина 943.698   40,7  
Обртна имовина 227.745   19,2  
Губитак 335.543   44,0  
Остала средства 14.163   21,9  
Укупна средства 1.521.149   35,1  

 
 Укупан сопствени нето капитал јавних предузећа износи 1.031.709 
милиона динара, а изгубљено је током пословања 335.543 милиона динара или 32,5%, а 
у односу на укупно изгубљени капитал предузећа у Републици Србији од 762.467 
милиона динара чини 44,0%. 
 
 Негативан нето обртни фонд јавних предузећа износи 74.798 милиона 
динара, што чини 43,1% од 173.715 милиона динара негативног нето обртног фонда 
предузећа у Републици Србији. Укупно недостајући дугорочни капитал јавних 
предузећа износи 114.875 милиона динара (19,1% укупно недостајућег дугорочног 
капитала,  који износи  600.876 милиона динара  код свих предузећа у Републици 
Србији). 
 
 

• Предузећа у стечају и ликвидацији 
 
 Претходном обрадом података обухваћено је 761 предузеће у статусу 
стечаја и ликвидације, од тог броја се 231 или 30,3% односи на област индустрије и 
рударства, а 228 или 29,9% на трговину. 
 
 Највећи број предузећа у стечају и ликвидацији су мала предузећа (654 
или 85,9%). У приватној својини је 40,1% ових предузећа, а у друштвеној својини 
30,7%. 
 У овој групи предузећа запослено је 24.658 радника или 2,0% од 
укупног броја запослених. Највећи број запослених радника 17.518 или 71% је у 
области индустрије и рударства. 
 
 Посматрано по величини највећи број запослених је код средњих 
предузећа 10.387 или 42%. 
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 Према облику својине највећи број запослених је у друштвеној својини 
51,0% и у мешовитој својини 40,2%. 
 
 Основни финансијски резултати предузећа у стечају и ликвидацији 
дају се у прегледу: 
 

 Износи у  
милионима динара 

% учешћа у предузећима 
Републике Србије 

Укупни приходи 16.259  0,7  
Укупни расходи 23.589  1,0  
Нето добитак 1.166  1,7  
Нето губитак 8.500  6,5  
Нето финансијски резултат - 7.334  12,3  

 
 Укупна средства предузећа у стечају и ликвидацији износе 138.042 
милиона динара или 3,2% у односу на укупна средства предузећа у Републици Србији. 
На структуру средстава указују следећи подаци: 

 
 Износи у  

милионима динара 
 % учешћа у предузећима 

Републике Србије 
Стална имовина 62.191   2,7  
Обртна имовина 26.806   2,3  
Губитак 47.765   6,3  
Остала средства 1.280   2,0  
Укупна средства 138.042   3,2  

 
 Стопа изгубљеног нето сопственог капитала је 69,9% или 47.765 
милиона динара. 
 
 
Прилог:  
Табеле број: 8, 8.1, 8.1.а, 8.1.б, 8.1.в 
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III БАНКЕ  
  
 
1. Банке са дозволом за рад 
 
 Претходном обрадом финансијских извештаја банака за 2003. годину, 
обухваћено је 47 банака са дозволом за рад, док је у 2002. години било обухваћено 49 
банака. Повећан је број ангажованих радника у односу на 2002. годину, а такође је 
повећана билансна сума ових банака и остварени су повољнији финансијски резултати 
у пословању. 
 
 Банке су финансијске извештаје за 2003. годину први пут саставиле у 
складу са међународним рачуноводственим стандардима, а нису имале обавезу да 
изврше усклађивање података исказаних у 2002. години, због чега је отежано упоредно 
сагледавање финасијских резултата пословања и финансијског положаја банака у 2002. 
и 2003. години. 
 
 У 2003. години приходи по основу курсних разлика и по основу 
продаје хартија од вредности исказани су у нето износу, односно као разлика између 
прихода и расхода, што важи и за расходе по том основу, док су у 2002. години 
исказани у бруто износима. 
 
 У 2003. години за износ кумулираних губитака коригован је сопствени 
капитал, док су у 2002. години ови губици исказани у билансној суми банака. 
 
 Укупни приходи банака, по основу камата износе 23.273 милиона 
динара, док су расходи по истом основу износили 4.654 милиона динара. Каматна 
разлика у 2002. години била је позитивна у износу од 13.797 милиона динара, а у 2003. 
години у износу од 18.619 милиона динара, што је више за 4.822 милиона динара или за 
34,9%. Истовремено је раст укупних пласмана банака од 13,1% осетно спорији. 
 
 Приходи банака од накнада и провизија у износу од 16.571 милион 
динара већи су од расхода накнада и провизија (износе 4.094 милиона динара), за 
12.477 милиона динара, док су у 2002. години били већи за 5.865 милиона динара. 
Наведена кретања су резултат повећаног обима активности банака на пословима 
платног промета. 
 
 У свом пословању у 2003. години банке са дозволом за рад су 
оствариле 6.052 милиона динара добитка пре опорезивања и 7.118 милиона динара 
губитка пре опорезивања. Добитак после опорезивања износи 5.779 милиона динара а 
губитак 7.099 милиона динара, тако да је нето финансијски резултат негативан и 
износи 1.320 милиона динара. Према подацима из годишњих рачуна активних банака за 
2002. годину  негативан нето финансијски резултат је износио 27.438 милиона динара, 
пре свега по основу непословних и ванредних расхода, који су били већи од 
непословних и ванредних прихода за 12.978 милиона динара, док су у 2003. години 
ванредни приходи већи од ванредних расхода за 37 милиона динара. 
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 Код банака са дозволом за рад ангажовано је 22.290 запослених (на 
бази стања крајем месеца) што је за трећину (за 33,2%) више него у 2002. години када 
је било запослено 16.739 радника. 
 
 Укупна билансна сума банака износи 367.456 милиона динара, док је у 
2002. години, по искључењу кумулираних губитака, износила 313.819 милиона динара. 
У односу на 2002. годину билансна сума активних банака је повећана за 17,1%. 
 
 Пласмани банкама и клијентима са потраживањима за камату и 
накнаду у износу од 244.927 милиона динара повећани су за 12,0% у односу на 2002. 
годину, док су само пласмани клијентима повећани за 8,2%. Истовремено обавезе 
према банкама и клијентима са обавезама за камату и накнаду износе 263.386 милиона 
динара, према 210.033 милиона динара у 2002. години. Ове обавезе су у порасту за 
25,4%. Посматрано посебно, обавезе према клијентима у висини од 221.984 милиона 
динара номинално су веће за 26,5%, него 2002. године, а такође су веће од пласираних 
средстава клијентима (194.307 милиона динара). 
 
 Резервисања банака у 2003. години у износу од 6.209  милиона динара 
чине само петину износа резервисања, према подацима из годишњих рачуна банака у 
2002. години, када су износила 32.304 милиона динара. 
 
 Сопствени капитал банака износи 86.291 милион динара (по корекцији 
за 15.773 милиона динара кумулираних губитака) и већи је од упоредног износа 
сопственог капитала за 2002. годину (63.192 милиона динара) за 36,5% или за 23.099 
милиона динара.  
 
 
Прилог:  
Табеле број: 9, 9а 
 
 
 
2. Банке у стечају и ликвидацији 
 
 
 Према подацима из претходне обраде финансијских извештаја за 2003. 
годину обухваћено је 38 банака у стечају и ликвидацији (26 у 2002. години). 
 
 У овим банкама у просеку је, на бази стања крајем месеца, запослено 
1.205 радника (у 2002. години 1.353 радника). 
 
 Приходи од камата износе 1.789 милиона динара и чине 15,7% од ових 
прихода у 2002. години. Истовремено су расходи камата 6,6 пута већи него претходне 
године и износе 1.161 милион динара. Остали пословни расходи сведени су на трећину 
пословних расхода у претходној години али чине двоструки износ осталих пословних 
прихода. 
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 Банке у стечају и ликвидацији су исказале 970 милиона динара добитка 
после опорезивања и 5.127 милиона динара губитка, тако да је исказан негативан 
финансијски резултат у висини од 4.157 милиона динара. 
 
 Укупна средства банака у стечају и ликвидацији од 335.140 милиона 
динара у односу на упоредну билансну суму у 2002. години (482.974 милиона динара) 
мања су за 30,6%. 
 
 
 Потраживања по основу пласмана банкама износе 152.352 милиона 
динара, а по основу пласмана клијентима 148.367 милиона динара. 
 
 Ове банке располажу са 19.385 милиона сталних средстава од чега се 
на основна средства односи 13.429 милиона динара. 
 
 Банке у стечају и ликвидацији по основу депозита и узетих кредита од 
банака дугују више него што износе њихова потраживања од банака и то за 34.439 
милиона динара. Истовремено клијентима по основу депозита дугују 284.738 милиона 
динара што је за 136.371 милион динара више него што износе њихови пласмани 
клијентима. 
 
 Високе су и обавезе за камате и накнаде према банкама и према 
клијентима и износе 166.894 милиона динара, док потраживања по том основу износе 
само 2.839 милиона динара. 
 
 Укупне обавезе банака у стечају и ликвидацији у износу 739.145 
милиона динара чине више од двоструког износа укупних средстава у активи (која 
износе 335.140 милиона динара). 
 
 Кумулирани губици банака у стечају и ликвидацији износе 416.320 
милиона динара и већи су од билансне суме за 81.180 милиона динара или за 24%. 
  
 
Прилог:  
Табела број: 9.1. 
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IV ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
  
 
1. Друге финансијске организације без фондова 
 
 Претходном обрадом података у 2003. години обухваћено је 13 других 
финансијских организација без фондова, док је у 2002. години било обухваћено 25 ових 
правних лица. 
 
 На ниво и кретање финансијских резултата, у 2003. години у односу на 
претходну, пресудан утицај имала је поштанска штедионица која је током 2003. године 
из других финансијских организација прешла у банке. То је узроковало осетно 
смањење броја запослених у овој групи правних лица са 1.214 у 2002. години на 170 
запослених у 2003. години (на запослене у поштанској штедионици се односи 994 
радника), а такође је утицало и на ниво исказаних финансијских резултата, средстава и 
њихових извора. 
 
 Друге финансијске организације су приходовале у 2003. години 208 
милиона динара од камата, док су расходи камата осетно нижи (46 милиона динара), 
тако да је остварена каматна разлика од 162 милиона динара. Истовремено су приходи 
од накнада и провизија већи од одговарајућих расхода за 61  милион динара. 
 
 Укупан добитак после опорезивања од 34 милиона динара, већи је од 
губитка за 33 милиона динара, тако да је нето финансијски резултат позитиван за тај 
износ. 
 
 Од укупно 1.685 милиона динара пласмана 59,5% се односи на 
пласмане клијентима, а у односу на укупна средства других финансијских 
организација, ови пласмани чине 41,7%.   
 
 Расположиви сопствени капитал ових правних лица у износу од 1.619 
милиона динара у структури укупних извора учествује са 67,3%. 
 
 Захваљујући повољнијој структури извора средстава пласирано је 
клијентима 1.002 милиона динара, док су обавезе према клијентима осетно мање (474 
милиона динара). 
 
 Обзиром да кумулирани губитак износи 19 милиона динара стопа 
изгубљеног сопственог капитала у 2003. години је 1,2%. 
  
 
 
Прилог:  
Табеле број: 10, 10а 
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2. Фондови 
 
 
 
 Према подацима из претходне обраде финансијских извештаја фондова 
за 2003. годину обрађена су три фонда и то: Фонд федерације за кредитирање бржег 
развоја, Фонд за финансирање повећања запослености и Фонд за развој Републике 
Србије. 
 
 У овим фондовима је ангажовано 57 радника на бази стања крајем 
месеца што је за два радника мање него у претходној години. 
 
 Укупни приходи ових фондова у 2003. години износе 3.581 милион 
динара и за 3,9% су већи од прихода у претходној години. Највећи део ових прихода 
92,6% или 3.316 милиона динара односи се на приходе од камата. За исти период 
остварени су укупни расходи у износу од 1.142 милиона динара и за 17% су већи у 
односу на претходну годину. 
 
 Укупна средства фондова износе 109.724 милиона динара од чега се 
73,5% или 80.594 милиона динара односи на пласмане клијентима који су за 30,5% 
повећани у односу на претходну годину. Истовремено, у структури извора средстава, 
учешће обавеза према клијентима је минирно и износи свега 19 милиона динара. 
Обавезе према банкама су знатније и износе 20.704 милиона динара што је за 74,9% 
више у односу на претходну годину. 
 
 Расположиви сопствени капитал фондова у износу од 82.805 милиона 
динара у структури укупних извора учествује са 75,5% што указује на повољну 
структуру извора средстава. 
 
 Акумулирана добит фондова износи 17.258 милиона динара. 
 
 На комплетно исказане укупне финансијске резултате фондова 
опредељујући утицај имају подаци Фонда за развој Републике Србије који у укупним 
средствима и изворима средстава свих фондова учествује са 97,8%. 
   
 
 
 
 
Прилог:  
Табеле број: 10.1., 10.1.а 
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V  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ 

 
  
1. Организације за осигурање укупно 
 
 Тенденција повећања броја организација за осигурање из 2002. године 
настављена је и у 2003. години, уз благи раст броја запослених и раст  финансијских 
резултата у пословању, уз повећање нето добитка и смањење нето губитка. 
 
 У датим условима привређивања 68 организација за осигурање, 
исказало је по подацима из претходне обраде финансијских извештаја за 2003. годину 
29.909 милиона динара укупних прихода, 29.827 милиона динара укупних расхода, 388 
милиона динара добитка и 306 милиона динара губитака из текућег пословања. 
 
 По искључењу пореза и доприноса, нето добитак ових правних лица 
износи 359 милиона динара и номинално је већи за 15,1%, док нето губитак у износу од 
306 милиона динара бележи пад за 13,6%. 
 
 Нето финансијски резултат организација за осигурање (нето добитак 
минус нето губитак) је позитиван у износу од 53 милиона динара, док је у 2002. години 
нето финансијски резултат био негативан за 43 милиона динара. 
 
 Просечан број запослених на основу часова рада износио је 5.584, 
према 5.381 у 2002. години, што представља раст од 3,8%. 
 
 
 
 Организације за осигурање располажу са 37.594 милиона динара 
укупних средстава. У структури средстава највеће је учешће сталне имовине (52,7%), 
затим обртне имовине (43,9%). 
 
 Капитал ових правних лица износи 20.835 милиона динара од тога се 
61,2% или 12.746 милиона динара односи на основни капитал. 
 
 Кумулирани губици износе 635 милиона динара, тако да је стопа 
изгубљеног сопственог капитала организација за осигурање 3,0% (у 2002. години стопа 
изгубљеног капитала је 2,7%) 
 
 
 
Прилог:  
Табеле број: 11, 11а 
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VI БЕРЗАНСКИ ПОСРЕДНИЦИ  
  
 
1. Берзански посредници укупно 
 
 На основу претходне обраде података из финансијских извештаја 
берзанских посредника за 2003. годину евидентно је повећање броја просечно 
ангажованих радника и повећање обима активности, што се одразило и на повољније 
финансијске резултате пословања у 2003. години. 
 
 Претходном обрадом података из финансијских извештаја за 2003. 
годину обухваћен је 91 берзански посредник. 
 
 Код ових правних лица је запослено 516 радника (388 у 2002. години), 
што је за трећину (33%), више него претходне године. 
 
 Укупни приходи берзанских посредника у износу од 1.215 милиона 
динара номинално су већи за 20,6%, него у 2002. години, уз осетно бржи раст 
пословних прихода (46,3%), стагнирање финансијских прихода и смањење 
непословних и ванредних прихода за 11,1%. 
 
 Укупан добитак берзанских посредника у 2003. години износи 253 
милиона динара и за 64,8% је већи него претходне године. Истовремено је исказан 
губитак у висини од 45 милиона динара уз пораст од 30,7%. 
 
 Добитак је већи од губитка за 208 милиона динара, док је у 2002. 
години био већи за 120 милиона динара. 
 
 Укупна актива берзанских посредника износи 2.720 милиона динара и 
номинално је већа за 15,6%. Кумулирани губици износе 229 милиона динара, тако да 
ова правна лица располажу са 2.491 милион динара пословне имовине. 
 
 У структури пословне имовине доминира обртна имовина са учешћем 
од 71,0%. 
 
 Сопствени капитал берзанских посредника износи 1.237 милиона 
динара и у осетном је порасту у односу на 2002. годину (за 52,7%). 
 
 Као што је већ речено, током пословања, изгубљено је 229 милиона 
динара сопственог капитала или 18,5%, са наглашеном тенденцијом пада стопе 
изгубљеног капитала (у 2002. години ова стопа је 23,8%, а у 2001. години 32,8%). 
Наведена кретања су условљена повећаном активношћу и ефикасношћу у пословању 
берзанских посредника и повећаним усмеравањем средстава у сопствени капитал.  
 
Прилог:  
Табеле број: 12, 12а 
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