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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 

садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 

друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво“ НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ“ , БЕОГРАД, 

Булевар краља Александра 403, доноси годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о  остлом резлтау  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

        НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ АД 

1.2.  Седиште и адреса 

        БЕОГРАД, Булевар краља Александра 403 

1.3.  Датум оснивања 

        10.02.1947. 

1.4. Maтични број   

     07011369 

1.5. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

             BD 2306/2005   od 21.02.2005.     

1.6.  ПИБ – порески индетификациони број 

      100007026 

1.7.  Шифра делатности 

             9522  -поправка апарата за домаћинство, кућне и баштенске потребе 

1.8. Телефон и факс 

              011-3214500  

1.9.  Е-маил адреса 

www.ei-n tesla.rs 

1.10.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

                 Алфа банка а.д. Београд -180-1041210004376-14 

1.11. Име и презиме директора 

Бојан Крстић 

 

 

 



 

 

2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2015 ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва         

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ основано је 10.02.1947.године. Друштво је приватизовано  у 

складу са важећим Законом о приватизацији („Сл. Гласник РС“ 38/01;18/03;45/05) и одредбама 

Уредбе  о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Сл. Гласник РС“52/05) , када је Агенција за 

приватизацију  дана 08.08.2006. године закључила Уговор о продаји капитала методом јавне 

акукције са купцем друштвеног капитала Радославом Марићем. 

 

Скупштина Друштва „ Никола Телса ЕИ „  усвојила је дана 28.11.2006. године Уговор о 

организовању Друштва са ограниченом одговорношћу у Акционарско друштво . На основу тог 

Уговора основни капитал Друштва подељен је на 68.434 акије појединачне номиналне вредности 

500,00 динара. 

Скупштина акционара „Никола Тесла ЕИ „ АД дана 23.07.2007. донела је Одлуку о повећању 

основног капитала по основу обавезног инвестирања , а у складу са Уговором о продаји капитала 

методом јавне аукције . На основу тога издато је 8.568 акција , појединачне номиналне вредности од 

500,00 динара. 

 

Основни капитал друштва на данашњи дан се састоји од 77.002 акције номиналне вредности 500,00 

динара које  носе ознаку  CFI код: ЕSVUFR;  ISIN број: RSNITSE89499 и укључене су на тржишни  

сегмент –MTP Belex - Београдске берзе АД Београд.  

Подаци о члановима управе  

  

Директор Друштва : Бојан Крстић 

   Одбор директора :  

1. Бојан Крстић,  

2. Ненад Бурсаћ ,  

3. Селимир Васојевић, неизвршни директор и председник Одбора директора  

        

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   

              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2015.   1    

    Oд 29.10.2015. – нема запослених, једином запосленом је раскинут уговор као технолошком 

вишку. 

 

 



На дан састављања извештаја  ,а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 

вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

Бјелопетровић Душан 62.631 81,34% 

Акционарски фонд 3.360 4,36% 

ТIV PRODUKT  DOO 2.181 2,83% 

Дејановски Јовица  100 0,13% 

Тошић Милина 63 0,08% 

Тордај Дивна  61 0,08% 

Миличевић Стеван 60 0,08% 

Џунић Марица 54 0,07% 

Мирић Зорица 36 0,04% 

Јанићијевић Драгољуб 36 0,04% 

Танасковић Драгослав 36 0,04% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 04.04.2016. године. 

   

2.2. Резултати пословања у 2015. години 

Биланс успеха 

Структура прихода и расхода и оствареног резлтата пословања у 2015. години 

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА 2015 2014 

      

Пословни приходи 0,00 0,00 

Пословни расходи 4.109.000,00 4.030.000,00 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК -4.109.000,00 -4.030.000,00 



      

Финансијски приходи 0,00 0,00 

Финансијски расходи 157.000,00 1.000,00 

ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ ФИНСНСИРАЊА -157.000,00 -1.000,00 

      

Приходии од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Расходи од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Остали приходи 0,00 19.000,00 

Остали расходи 100.000,00 0,00 

      

ДОБИТАК/ГУБИТАК  ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА -4.366.000,00 -4.012.000,00 

Порески расход периода  0.00 0,00 

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК -4.366.000,00 -4.012.000,00 

 

 

Привредно друштво је у билансу успеха на дан 31.12.2015. године исказало губитак у износу од  

4.366.391,03 динара ,  с обзиром да није било пословне активности.   

Највеће учешће у висини исказаног губитка око 70% чинили су трошкови амортизације.Високо учешће 

амортизације у губитку је упозорење да привредно друштво није довољно профитабилно употребило 

сопствену имовину. 

 

Биланс стања  

У 2015. години у билансу стања није било значајнијих промена на позицијама основних средстава . 

Повећања су исказана на позицији краткорочних финансијских обавеза ( групе конта 42  и 43 ) , што се у 

потпуности одразило на пословни губитак, имајући у виду чињеницу, да у 2015 практично није било 

пословне активности довољне да покрије целокупне трошкове привредног друштва.  

 

 

 

 



 

Стање  имовине друштва 

 

Назив и врста  Место  Површина објекта (m2) 

Грађевинско земљиште 
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
2h 97a 26m2 

Пословна зграда  
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
360 

Зграда 1 Београд 79 

Зграда 2 Београд 28 

Зграда 3 Београд 835 

Зграда 4 Београд 649 

Зграда 5 Београд 354 

Зграда 8 Београд 193 

Зграда 9 Београд 120 

Зграда 10 Београд 108 

Зграда 14 Београд 16 

Зграда 15 Београд 12 

Зграда 16 Београд 12 

Зграда  17 Београд 7 

Постројења и опрема Београд  

 

           Вредност имовине  на дан 31.12.2015. године u динарима  износи 96.453.789,42 . 

 

 



 

 

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 

 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0068 

АОП 0442 

 

= 
0,00 

Ликвиднос II степена 

 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП0043-АОП0044 

АОП 0442 

 

= 
0,00 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП0043-АОП0442 

АОП 0043 

 

= 
0,00 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 0401 

АОП 0464 

 

= 
0,68 

Рентабилитет укупног 

капитала 

након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

Просечна посл.пасива 

 

= 

АОП 1064  

АОП 0464 

 

= 
0,0 

 

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ а.д. Београд , током предходне 2015. gодине, било је у блокади, 

и то од   31.10.2012. у непрекидној блокади, што је утицало како на пословну активност тако и на 

исказане резултате пословања. Привредно друштво још увек носи терет нерешених радних спорова из 

година  пре приватизације, али у много мањој мери него што је to билo у претходним годинама .Укупан 

износ блокаде без камате износи : 2,334,826.98 динара.  

2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на 

тржишту 

Привредно друштво због константне нe неликвидности и блокаде са којом се борило током 2015. године 

није довољно присутно на тржишту. 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је 

друштво изложено 

Очекује се повећање пословне активности, активирањем у судском поступку стечене имовине. Друштво 

је било под теретом наслеђених обавеза и спорова пре приватизације и било је неопходно ради даљег 

развоја поступно решавање проблема. 



2.5 .  Промене у пословним политикама друштва 

 Није било промена у пословним политикама друштва 

2.6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се   

  подноси извештај 

  Није било важнијих пословних догађаја насталих после протека године за коју се подноси извештај.    

  Значајнији послови са повезаним лицима  

Нема повезаних правних лица у пословном односу.  

2.7.  Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

Привредно друштво се још увек бори са блокадом и неликвидношћу , тако да нема активности на пољу 

истраживања и развоја. 

2.8.   Стицање сопствених  акција 

Није било стицања сопствених акција у предходној години. 
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NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA 
INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD 

 
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI 

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
ZA 2015. GODINU 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beograd, 14.4.2016. godine 
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NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA 
INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD 

 
 
 
 
 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI 
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

ZA 2015. GODINU 
 
 
 
 
 
 
 
Sadržaj 
 
  
 
 
 
Izveštaj nezavisnog revizora    
 
Finansijski izveštaji: 
 
 - Bilans stanja  
 
 - Bilans uspeha 
  
 - Izveštaj o ostalom rezultatu 
 
 - Izveštaj o tokovima gotovine  
 
 - Izveštaj o promenama na kapitalu  
 
 - Napomene uz finansijske izveštaje 
 
Godišnji izveštaj o poslovanju 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA 
INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Nikola Tesla 
Elektronska Industrija a.d. Beograd (u daljem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na 
dan 31.12.2015. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima 
gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu, za godinu koja se završava na taj dan, kao i 
pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.  
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne 
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled nedozvoljene radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o navedenim finansijskim izveštajima na osnovu 
izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i 
Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da 
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da 
finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.  
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih 
izveštaja, radi osmišljavanja revizijskih postupaka, koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali 
ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, 
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti 
računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije 
finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su pibavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 
izražavanje našeg revizijskog mišljenja sa rezervom. 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom 
 

1. U postupku revizije, utvrdili smo da se na dan 31.12.2015. godine protiv Društva vodi 
veći broj sudskih sporova, a koji se tiču vlasništva nad nepokretnostima Društva. 
Rukovodstvo Društva veruje da su vrednosti potencijalnih negativnih ishoda tih sporova 
takve, da nije potrebno izvršiti odnosna rezervisanja u finansijskim izveštajima za 
godinu koja se završava na dan 31.12.2015. Imajući u vidu značajan stepen 
neizvesnosti u pogledu ishoda ovih sporova, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo 
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efekat koji bi na Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine i Bilans uspeha za 2015. 
godinu, imale korekcije po osnovu rezervisanja za negativne ishode ovih sporova. 

 
 
 
 
2. U bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine, Društvo je iskazalo obaveze po osnovu 
kratkoročnih kredita i zajmova u zemlji u iznos od 1.079 hiljada dinara. Ove obaveze se odnose 
na dospeli kredit koji je u ranijim godinama Društvo dobilo od Fonda za razvoj Republike Srbije 
(u daljem tekstu Fond). Društvo na dan 31.12.2015. godine godine nije izvršilo usaglašavanje 
ovih obaveza sa Fondom, a budući da ne vrši njihovu isplatu već godinama, to bi moglo da 
prouzrokuje i dodatne obaveze Društva, čiji iznos nismo u mogućnosti da procenimo. 
 

 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA 
INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (nastavak) 
 
 
Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišlјenju, osim za potencijalne efekte koje na finansijske izveštaje mogu da imaju 
pitanja navedena u okviru podnaslova - Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji, 
istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj 
Akcionarskog društva Nikola Tesla Elektronska Industrija a.d. Beograd na dan 31.12.2015. 
godine, kao i rezultat njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa 
računovodstvenim propisima Republike Srbije.  

 
Skretanje pažnje 
 
1. Osnovni kapital priznat je u Bilansu stanja Društva na dan 31.12.2015. i na dan 31.12.2014. 
godine u iznosu od 99.306 hiljada dinara. U Agenciji za privredne registre ukupno upisani kapital 
iznosi 38.501 hiljadu dinara, što odgovara nominalnoj vrednosti 77.002 akcije registrovane kod 
Centralnog registra hartija od vrednosti po nominalnoj vrednosti od 500 dinara po jednoj akciji. 
Ovo ukazuje da postoji neusklađenost osnovnog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama i 
Bilansu stanja Društva sa stanjem osnovnog kapitala registrovanog u Agenciji za privredne 
registre.  
 
2. Na dan izdavanja ovog izveštaja tekući račun Društva je u neprekidnoj blokadi od 
31.10.2012. godine, Kratkoročne obaveze Društva u Bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine 
iznose 31.321 hiljadu dinara. U Bilansu stanja na isti dan – 31.12.2015. godine, Društvo nema 
iskazanu obrtnu imovinu. Društvo u Bilansu uspeha za 2015. i 2014. godinu, nije iskazalo 
poslovne prihode, usled čega je u 2015. godini ostvarilo gubitak od 4.366 hiljade dinara, a u 
2013. godini, gubitak od 4.024 hiljade dinara, pri čemu ukupan gubitak u Bilansu stanja na dan 
31.12.2015. godine iznosi 37.139 hiljada dinara. Prethodno navedeno, ukazuje na postojanje 
materijalno značajnih neizvesnosti, koje izazivaju značajnu sumnju da će Društvo biti u stanju 
da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti. 
 
Naše mišljenje ne sadrži rezerve, po ovim pitanjima. 
 

 



 
 
 
 

 
Danijelova br. 32 Tel.: (011) 3093-211,3093-212,3093-213,FAX: 3093-214 
  

 
 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom 
Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013). 
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa  
 
 
finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u 
skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i 
ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. 
 
Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji 
su bili predmet revizije. 
 
 
 
 
 
 
 
Beograd, 14.4.2016. godine     Licencirani ovlašćeni revizor 
 
 
        ______________________ 

 























































НИКОЛА ТЕСЛА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА АД 

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 403 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,  април, 2016. године 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 

садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 

друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво“ НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ“ , БЕОГРАД, 

Булевар краља Александра 403, доноси годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2015. ГОДИНУ. 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о  остлом резлтау  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

        НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ АД 

1.2.  Седиште и адреса 

        БЕОГРАД, Булевар краља Александра 403 

1.3.  Датум оснивања 

        10.02.1947. 

1.4. Maтични број   

     07011369 

1.5. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

             BD 2306/2005   od 21.02.2005.     

1.6.  ПИБ – порески индетификациони број 

      100007026 

1.7.  Шифра делатности 

             9522  -поправка апарата за домаћинство, кућне и баштенске потребе 

1.8. Телефон и факс 

              011-3214500  

1.9.  Е-маил адреса 

www.ei-n tesla.rs 

1.10.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

                 Алфа банка а.д. Београд -180-1041210004376-14 

1.11. Име и презиме директора 

Бојан Крстић 

 

 

 

http://www.ei-n/


 

 

2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2015 ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва         

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ основано је 10.02.1947.године. Друштво је приватизовано  у 

складу са важећим Законом о приватизацији („Сл. Гласник РС“ 38/01;18/03;45/05) и одредбама 

Уредбе  о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Сл. Гласник РС“52/05) , када је Агенција за 

приватизацију  дана 08.08.2006. године закључила Уговор о продаји капитала методом јавне 

акукције са купцем друштвеног капитала Радославом Марићем. 

 

Скупштина Друштва „ Никола Телса ЕИ „  усвојила је дана 28.11.2006. године Уговор о 

организовању Друштва са ограниченом одговорношћу у Акционарско друштво . На основу тог 

Уговора основни капитал Друштва подељен је на 68.434 акије појединачне номиналне вредности 

500,00 динара. 

 

Скупштина акционара „Никола Тесла ЕИ „ АД дана 23.07.2007. донела је Одлуку о повећању 

основног капитала по основу обавезног инвестирања , а у складу са Уговором о продаји капитала 

методом јавне аукције . На основу тога издато је 8.568 акција , појединачне номиналне вредности од 

500,00 динара. 

 

Основни капитал друштва на данашњи дан се састоји од 77.002 акције номиналне вредности 500,00 

динара које  носе ознаку  CFI код: ЕSVUFR;  ISIN број: RSNITSE89499 и укључене су на тржишни  

сегмент –MTP Belex - Београдске берзе АД Београд.  

 

Подаци о члановима управе  

  

Директор Друштва: Бојан Крстић 

   Одбор директора:  

1. Бојан Крстић,  

2. Ненад Бурсаћ,  

3. Селимир Васојевић, неизвршни директор и председник Одбора директора  

        

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   

              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2015.   1    

    Od oktobra 2015. nema zaposlenih. Sa jedinim zaposlenim je raskinut ugovor, kao sa tehnološkim 

viškom.   

   

 

 



На дан састављања извештаја, а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 

вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

Бјелопетровић Душан 62.631 81,34% 

Акционарски фонд 3.360 4,36% 

ТIV PRODUKT  DOO 2.181 2,83% 

Dејановић  Joвица 100 0,13% 

Taшић  Mилина 63 0,08% 

Toрдај Дивна 61 0,08% 

Mиличевић Стеван 60 0,07% 

Џунић  Maрица 54 0,07% 

Цветковић Миља 36 0,04% 

Јанићијевић Драгољуб 36 0,04% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра хартија од вредности дана  1.4.2016. године. 

   

2.2. Резултати пословања у 2015. години 

Биланс успеха 

Привредно друштво је у билансу успеха за 2015. годину исказало губитак у износу од 4.366.391,03 

динара.  Nije bilo ostvarenja prihoda no poslovnih ni neposlovnih. 

Највеће учешће у висини исказаног губитка od oko 70% чинили су трошкови амортизације. Високо 

учешће амортизације у губитку је упозорење да привредно друштво није довољно профитабилно 

употребило сопствену имовину. 

 

Биланс стања  

У билансу стања на дан 31.12.2015. године није било значајнијих промена на позицијама основних 

средстава у односу на 31.12.2014. Повећања су исказана на позицији обавеза (групa конта 48) што се у 

потпуности одразило на пословни губитак, имајући у виду чињеницу, да у 2015. практично није било 

пословне активности довољне да покрије tekuće obaveze привредног друштва, koje su uglavnom činile 

obaveze po osnovu javnih obaveza ( porez na imovinu kao najveća stavka ) i neisplaćenih zarada.  

 



Стање  имовине друштва 

Назив и врста  Место  Површина објекта (m2) 

Грађевинско земљиште 
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
2h 97a 26m2 

Пословна зграда  
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
360 

Зграда 1 Београд 79 

Зграда 2 Београд 28 

Зграда 3 Београд 835 

Зграда 4 Београд 649 

Зграда 5 Београд 354 

Зграда 8 Београд 193 

Зграда 9 Београд 120 

Зграда 10 Београд 108 

Зграда 14 Београд 16 

Зграда 15 Београд 12 

Зграда 16 Београд 12 

Зграда  17 Београд 7 

Постројења и опрема Београд  

 

           Вредност имовине  на дан 31.12.2015. године у динарима  96.453.789,42  

 

 

 

 



Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 

 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 019 

АОП 116 

 

= 
0,00 

Ликвиднос II степена 

 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 012-АОП 

013 

АОП 116 

 

= 
0,00 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 012-АОП 

116 

АОП 012 

 

= 
0,00 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 101 

АОП 124 

 

= 
0,71 

Рентабилитет укупног 

капитала 

након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

капитал 

 

= 

АОП 229  

АОП 101 

 

= 
0,0 

 

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ а.д. Београд , током претходне 2015. године, било је у блокади, 

и то од   31.10.2012. у непрекидној блокади, што је утицало како на пословну активност тако и на 

исказане резултате пословања. Привредно друштво још увек носи терет нерешених радних спорова из 

година пре приватизације, али у много мањој мери него што је тo билo у претходним годинама. Укупан 

износ блокаде без камате износи : 2.333.666,98 динара.  

 

2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на 

тржишту 

Привредно друштво због константне неликвидности и блокаде са којом се борило током 2015. године 

није довољно присутно на тржишту. 

 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је 

друштво изложено 

Очекује се повећање пословне активности, активирањем у судском поступку стечене имовине. Друштво 

је било под теретом наслеђених обавеза и спорова пре приватизације и било је неопходно ради даљег 

развоја поступно решавање проблема. 



   

2.5 .  Промене у пословним политикама друштва 

 Није било промена у пословним политикама друштва. 

 

2.6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се   

  подноси извештај 

  

 Није било важнијих пословних догађаја насталих после протека године за коју се подноси извештај.    

   

2.7. Значајнији послови са повезаним лицима  

Нема повезаних правних лица у пословном односу.  

   

2.8.  Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

Привредно друштво се још увек бори са блокадом и неликвидношћу , тако да нема активности на пољу 

истраживања и развоја. 

 

2.9.   Стицање сопствених  акција 

Није било стицања сопствених акција у предходној години. 
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