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ПРЕДМЕТ: Захтев за тумачење и појашњење поступања привредних субјеката и 
неопходних процедура приликом подношења захтева за издавање 
лиценце за превоз у смислу испуњавања услова финансијске 
способности привреног субјекта као и прихватљивих доказа 

 

 

Обраћамо Вам се у име привредних субјеката који обављају превоз путника односно 
превоз терета, са захтевом за стручно тумачење поступања у процедури подношења захтева 
за издавање лиценце за превоз у смислу испуњавања услова финансијске способности 
привреног субјекта. 

Законима је предвиђен услов у погледу финансијске способности да га испуњава 
привредно друштво, друго правно лице или предузетник ако располаже капиталом и 
резервама у дефинисаним износима. 

У Упутству за подношење захтева за издавање лиценце за превоз од 19.04.2017.године, 
у тасчки 5 прецизније су дефинисани поступци и докази о финансијског способности 
привредног субјекта који подноси захтев за издавање лиценце за превоз. 

Недвосмислено се долази и до закључка, а то је и упуство за подношење захтева 
апострофирало, да је извор података за утврђивање испуњености овог услова поред Решења 
о регистрацији привредног субјекта за новоформирана привредна друштва и биланс стања 
за годину која предходи датуму подношења захтева у складу чланом 33.  Закона о 
рачуноводству (Сл.галсник РС бр. 62/13), као и други докази који морају имати директну 
везу са висином капитала и резервама фирме, у складу са законом и потребне укупне 
финансијаке способности привредног субјекта.  

 

 

 



 

 

 

Потребан нам је Ваш став у следећим дилемама: 

- Како доказивати повећање капитала привредног субјекта као предуслов за већу 
финансијску способност у смислу Закона.  

- Који документ и доказ ће бити валидан за доказивање докапитализације 
привредног субјекта уношењем новчаног или неновчаног капитала у току године године 
чиме би се увећао капитал фирме.  

- Да ли докапитализација мора бити предходно спроведена у Агенцији за привредне 
регистре. 

- Који докази су валидни за повећање вредности имовине привредног субјекта 
(возила, грађевински објекти, опрема, инвентар, залихе ...) приликом ревалоризовање 
набавне и садашње вредности основних средстава, односно свођењем књиговодствене 
вредности на тренутну тржишну вредност, одређивањем фер вредности имовине. 
Ревоалоризација се по правилу може вршити само у складу са рачуноводственим 
међународним стандардом број 16. Ревалоризација у овом смислу се по правилу може 
вршити сваке године у склопу израде завршног рачуна. 

- Да ли је могућа ревалоризација имовине на описан начин у току године када се 
вредност имовине реално увећава, односно повећава капитал привредног субјекта, што 
оперативно треба одмах да се докаже и користи у смислу доказивања финансијску 
способност предметног субјекта у складу са законом. 

- Да ли процена возила и остале имовине, од стране овлашћеног проценитеља, за 
основна средства и имовину у власништву, мора бити унета у Биланс стања и приказана као 
укупан ревалоризована имовина фирме? 

- Да ли у току године, при набавци нових средстава и опреме мора бити израђен 
ванредан Биланс стања привредног субјекта, који би служио као доказ финансијске 
способности, а из разлога различитих могућих извора финасирања набавке. 

- Ко потписује и која институција оверава овакав извештај о финансијској 
способности привредног субјекта? 

- Да ли документ о ревалоризацији имовине може оверити овлашћени рачуновођа 
фирме, судски вештак економске струке или које друге институције и појединци? 

- Шта те институције и овлашћена лица морају да испуњавају да би таква њихова 
процена била валидна при свеобугватном сагледавању финансијске способности 
привредног субјеката? 

- Нејасна је улога независног ревизора,  с обзиром да независни ревизор има обавезу 
вршења ревизије завршног рачина и финасијских извештаја акционарских друштава. - Да ли 
се ту мисли да у овом случају извештај независног ревизора мора бити позитиван? - Да ли 
Друштва са ограниченом одговорношћу, Ортачка друштва, предузетници и други привредни 
субјекти морају имати извештај независног ревизора? 

 

Поштовани, молимо Вас дас нам по овом основу доставите прецизне одговоре на 
питања и тумачења која би била у интересу јединственог поступања и квалитетне припреме 
документације при подношењу доказа о испуњености финансијских услова привредног 
субјекта за добијање лиценце за превоз и извода лиценце за свако возило. 
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     Горан Алексић 

 


