Кратак профил „Крајинапетрол“ АД Бања Лука
Основни подаци:
Акционарско друштво за трговину нафтом, нафтиним
дериватима и течним гасом „Крајинапетрол“ Бања Лука
„Крајинапетрол“ а.д. Бања Лука
Босна и Херцеговина, Република Српска, 78000 Бања
Сједиште
Лука, Ивана Фрање Јукића број: 2.
Матични број
1494201
Претежна дјелатност
Трговина на мало моторним горивима 50500
Број регистарског улошка
1-7450-00
Број рјешења о упису у судски регистар
057-0-Reg-11-004101
Директор друштва
Милован Бајић, без ограничења овлашћења
Телефон
+387 51 212 914
Факс
+387 51 212 898
E/mail
krajinapetrol@blic.net
Web site
www.krajinapetrol.com
Број запослених на дан 31.12.2012.године
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Назив
Скраћено име

Структура власништва:
ВЛАСНИК
Акцијски фонд Републике Српске а.д., Бања Лука
Petrobart limited, Gibraltar
„ИНА“ д.д., Загреб
ПРЕФ а.д., Бања Лука
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д., Бања Лука
Фонд за реституцију Републике Српске а.д., Бања Лука
Цептер фонд а.д., Бања Лука
Полара инвест фонд а.д., Бања Лука
ЗИФ Актива инвест фонд а.д., Бања Лука
ЗИФ БЛБ-Профит а.д., Бања Лука
Остали акционари
УКУПНО: за 799 акционара на дан 31.12.2012. године

Број акција
5.865.136
3.505.201
1.348.252
902.292
562.583
451.146
355.894
175.078
121.643
117.161
471.985
13.876.371

Учешће %
42,267074
25,260214
9,716172
6,502363
4,054252
3,251182
2,564748
1,261699
0,876620
0,844320
3,401356
100,000000

Оснивање и хронологија статусних промјена:
Скупштина Аутономне регије Крајина, Српске Републике Босне и Херцеговине, 04.03.1992.
године, доноси Одлуку о оснивању Јавног предузећа за промет нафте, нафтиних деривата и
природног гаса „Крајинапетрол“, са п.о. Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци. У судски
регистар као оснивач уписана је Скупштина Самоуправне регионалне заједнице Општине
Бања Лука са оснивачким улогом од 50.000,00 динара. Упис Јавног предузећа извршен је
Рјешењем Основног суда удруженог рада Бања Лука 06.04.1992. године, број регистарског
улошка 1-3351-00, те ознака и број уписника У/И 1297/92. Исте године на основу одлуке
Кризног штаба Аутономне Регије Крајина врши се припајање Мјешовитог дионичког
друштва „Тргопетрол“ Бања Лука Јавном предузећу. Истом Одлуком је наложено ЈП
„Крајинапетрол“ да ревалоризовани уплаћени износ дионица МДД „Тргопетрол“ исплати
уплатиоцима у року од мјесец дана од дана припајања МДД „Тргопетрол“. Након

спроведеног поступка, упис припајања Јавном предузећу извршен је Рјешењем Основног
суда удруженог рада Бања Лука 26.05.1992. године, број регистарског улошка суда 1-3351-00
под ознаком и бројем уписника суда У/И 1800/92.
На основу члана 3. и 12. Уредбе о организацији предузеће од дијела радног процеса (Уредбу
је донијело Извршно вијеће АР Крајина 09.05.1992. године, број 03-319/92), а уз сходну
примјену одредби члана 3. став 2. и 3., члана 36. и 82. став 2. Закона о предузећима
(„Службени лист СФРЈ“, број: 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90) збор радника Пословне јединице
„Ина-плин“ Бања Лука као дио пословног процеса „Ина-трговина“ Загреб, односно
„Интерина“ Сарајево донио је Одлуку о оснивању (организовању) друштва са ограниченом
одговорношћу као предузеће у друштвеној својини „Крајина – Плин“ д.о.о. Бања Лука. Под
називом „Крајина-Плин“ Преузеће за трговину плином, нафтом и нафтиним дериватима
д.о.о. Бања Лука извршен је упис 04.08.1992. године код Основног суда удруженог рада Бања
Лука у судски регистар број регистарског улошка суда 1-3858-00 под ознаком и бројем
уписника суда У/И 2293/92.
Послије проведеног поступка организовања, рјешењем Основног суда Бања Лука број: У/И
1054/03 од 13.05.1993. године, у регистарском улошку број: 1-3351-00 врши се промјена
уписа те се уписује: Предузеће за трговину текућим гасом, нафтом и нафтиним дериватима
„Крајина-Гас“ д.о.о. Бања Лука, Рамићи бб.
Основни суд у Бањој Луци 16.08.1994. године, након проведеног поступка доноси Рјешење о
упису брисања Предузећа „Крајина-Гас“, број У/И 1310/94 у регистарски уложак број 13858-00 ради припајања Јавном предузећу. Припајање Јавном предузећу „Крајинапетрол“ (у
даљем тексту: Друштво) је извршено истог дана кад и брисање Рјешењем основног суда,
Бања Лука, број регустарског улошка регистарског суда 1-3351-00, те ознаком и бројем
уписника У/И 1311/94.
Имовински односи између правних предника „Тргопетрол“ и „Крајина-Гас“ те правног
сљедника ЈП „Крајинапетрол“ Бања Лука уређен је на основу универзалне сукцесије.
Након тога Друштво је мијењало више пута облик организовања, статус и власништво: као
самосталан субјект и зависно предузеће у систему, у државном и мјешовитом власништву.
Посљедњи упис је обављен 28.11.2012. године, кад је извршено усклађивање аката са
Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08 и
58/09) и усклађивање дјелатности са Законом о класификацији дјелатности и о регистру
пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске“, број: 74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 119/10), код Окружног привредног суда, Бања Лука.
Рјешење број: 057-0-Reg-11-004101, и број улошка суда: 1-7450-00.
Капацитет:
Друштво користи 15 бензинских станица капацитета резервоара од 1.370.000 литара и
складиште у Дервишима - Бања Лука – капацитета 4.600.000 литара. Поред тога Друштво
користи 3 резервоара за складиштење гаса, капацитета од по 150 м3, што укупно износи 450
м3, или 210.000 kg и једним продајним мјестом, све у Рамићима. У новом објекту „Градишка
2.“ изграђен је резервоар за складиштење гаса капацитета 14.000 кг или 30 м3.
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Финансијски извјештаји:
Биланс успјеха (у КМ)
Р/б
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ПОЗИЦИЈА
2.
Пословни приходи
Финансијски приходи
Приходи редовне активности (1+2)
Остали приходи
Остали добици периода
УКУПНИ ПРИХОДИ (3+4+5)
Пословни расходи
Финансијски расходи
Расходи редовне активности (7+8)
Остали расходи
Остали губици периода
УКУПНИ РАСХОДИ (9+10+11)

2009.
3.
25.256.028
29.388
25.285.416
246.888
25.532.304
24.714.551
163.493
24.878.044
262.383
25.140.427

2010.
4.
30.844.263
59.979
30.904.242
257.773
31.162.015
30.669.024
54.227
30.723.251
348.691
31.071.942

2011.
5.
44.738.170
525.975
45.264.145
161.426
283.443
45.709.014
45.342.480
27.936
45.370.416
316.706
45.687.122

Извор:Финансијски извјештаји Друштва.

Претходна табела показује структуру укупног прихода, односно колико процентуално
учешће у укупном приходу имају поједине ставке прихода са једне стране, те колико је
укупног прихода било потребно за покриће појединих ставки расхода, са друге стране.
У укупном приходу који је остваривало Друштво највећим дијелом учествују пословни
приходи преко 98%. Финансијски и остали приходи чине занемарив дио укупног прихода са
1,15%, односно 0,35 у 2011-ој години. Међутим, скоро комлетан остварени укупан приход
одлази на покриће само пословних расхода, у 2011-ој години чак 99,20%. На основу
апсолутних износа се види да је у задњој години, периода посматрања, пословни приход
мањи од пословног расхода, те да је у тој години Друштво остварило пословни губитак.
Бруто резултат је у истој години позитиван, захваљујући искључиво оствареним осталим
добицима утврђеним директно у капиталу. То је такође категорија, слична осталим
приходима, која је нередовна и непредвидива.
Биланс стања (у КМ)
ПОЗИЦИЈА
Стална имовина
Текућа имовина
ПОСЛОВНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
УКУПНА АКТИВА
Капитал
Резервисања
Обавезе
ПОСЛОВНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
УКУПНА ПАСИВА

2009.
16.769.883
5.540.197
22.310.080
441.490
22.310.080
20.552.565
31.857
1.725.658
22.310.080
441.490
22.310.080

2010.
16.418.367
5.523.856
21.942.223
21.942.223
20.595.344
32.197
1.314.682
21.942.223
21.942.223

2011.
16.943.075
5.563.786
22.506.861
152.885
22.659.746
20.316.505
31.857
2.158.499
22.506.861
152.885
22.659.746

Извор:Финансијски извјештаји Друштва.

Из претходне табеле се види да у пословној активи Друштва преовладава стална имовина
75,28%, што је за предузећа дате индустрије и карактеристично. Посматрано друштво у свом
билансу има укњижено земљиште у вриједности од 4.160.200 КМ, грађевинске објекте бруто
15.139.495 КМ исправка вриједности 7.120.667 КМ и нето 8.018.828 КМ, постројења и
опрему у износу од 8.689.962 КМ бруто, 3.983.796 КМ исправка вриједности и садашњу
вриједност 4.704.166 КМ, те инвестиционе некретнине 58.381 КМ. Удио обртне имовине у
пословној активи износи нешто мање од 25%. У укупној обртној имовини највеће
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процентуално учешће заузимају потраживања од купаца, која чине скоро половину обртне
имовине, а у нешто мањем проценту са 41,24%, у обртној имовини учествују залихе. У
пословној пасиви доминира капитал, чије учешће се кретало у интервалу од 92,12% колико
је износило 2009. до 90,27% у 2011-ој години. Највећи дио сопственог капитала чини
основни капитал, који у изворима финансирања учествује са 61,65%, а затим
ревалоризационе резерве са 22,73%. Дугорочне обавезе чине 4,35% пословне пасиве , а
односе се на дугорочни кредит који је подигнут на пет година ради инвестирања у нову
бензинску станицу у Градишци, те на финансијски лизинг чији је укупни рок доспијећа три
године. Краткорочне обавезе су веће од дугорочних и чине 5,24% пословне пасиве. У оквиру
њих преовладавају обавезе према добављачима, које чине 38,78% укупних краткорочних
обавеза.
Судски спорови:
Против Друштва као тужене стране покренуто је 15 судских спорова и то 11 по тужбама
„ИНА“ д.д., Загреб и 4 по тужбама физичких лица. У предметима у којима је тужилац „ИНА“
преовлађују власничке тужбе и тужбе за враћање у посјед. Вриједност покренутих спорова
процијењена је на износ од 1.390.000 КМ. Поступци трају од 2005. године и налазе се у
различитим фазама, а воде се пред мјесно надлежним окружно-привредним судовима
односно пред вишим привредним судом. У већини поступака донијето је рјешење о прекиду
поступка на основу члана 4. Закона о спровођењу анекса „Г“ Споразума о питањима
сукцесије на територији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
71/10). Друштво је у својству тужиоца против купаца због неплаћања или неблаговременог
плаћања покренуло 96 судских спорова у вриједности од 1.034.062,82 КМ. Прва тужба
датира из фебруара 2002. године, а најновија из јула 2012. године. Дио поступака је окончан
у корист тужитеља и пресуде су извршне, дио је ријешен судским поравнањем, а за дио се
очекује усвајање тужбеног захтјева. Дио тужених је дјелимично измирио обавезе тако да је
салдо неизмирених обавеза на дан 31.08.2012. године 907.094,05 КМ.
Напомена и контакт информације:
Овај профил Друштва је припремљен на основу података обезбјеђених од стране
руководства Друштва и других јавно доступних података. Инвестициона-развојна банка
Републике Српске АД Бања Лука је прегледала наведене информације али није извршила
независну провјеру или ревизију. Циљ овог документа је да потенцијалном инвеститору
обезбиједи увид у основне податке о Друштву те да га потакне на даље испитивање у циљу
доношења коначне инвестиционе одлуке.
За све датаљније информације можете се обратити:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Видовданса 2
78 000 Бања Лука,
Република Српска, БиХ
Телефон: + 387 (51), 334-777, 334-720
Факс: +387 (51) 347-770
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