




 

 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем 

тексту: Предузеће)  је основано Одлуком Скупштине града Ниша од 25.03.2011.године. У 

Агенцији за привредне регистре је регистровано дана 11.05.2011. године. 

Претежна делатност Предузећа је градски и приградски копнени превоз путника. 

Поред ове, Предузеће од оснивања обавља и комуналну делатност организације, контроле и 

реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на 

територији Града Ниша. Ове две делатности су дефинисане као делатности од општег 

интереса. 

После спроведеног поступка јавне набавке, Предузеће је, као јавно тело и наручиоц 

услуге, крајем августа месеца 2014. године, са превозницима закључило петогодишње 

уговоре о јавно-приватном партнерству у обављању градског и приградског превоза путника. 

Да би се створили услови за уредно обављање ове изузетно важне делатности, Град Ниш је 

Предузећу уговором поверио организацију и обављање ове делатности и при том му дао 

овлашћење да све или поједине активности у томе може да повери, односно пренесе на 

превознике. 

Предузеће је, почев од 01.01.2015.године, одлуком Скупштине Града Ниша од ЈП 

Аеродром Ниш преузело  делатност превоза путника на  линијама бр.34 кружна (смер А и Б), 

бр.12 Његошева-Доњи  Комрен и бр. 7 Калач Брдо-Сарајевска. На основу споразума 

закљученог са Градом Нишом, Предузеће је дана 30.06.2018. године престало са обављањем 

ове делатности. 

 

1.1. Дистрибуција и продаја месечних, полумесечних и појединачних карата и 

легитимација 

 

Предузеће сваког месеца организује штампање, дистрибуцију и продају месечних и 

полумесечних карата и легитимација за правна и физичка лица. Добром организацијом 

дистрибуције и продаје, значајно су смањене гужве и чекања у редовима. Продаја је 

организована на укупно осам продајних места која се налазе у свим деловима града Ниша. 

На основу уговора закључених са превозницима, појединачне карте које задужују од 

Предузећа, превозници продају путницима у аутобусима преко својих кондуктера и возача, а 

пазаре од продатих карата уплаћују на текући рачун Предузећа. 

Продајом свих врста карата је и у 2019. години обезбеђен стабилан и одржив систем 

јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, који се у највећој 

мери финансира средствима добијеним продајом месечних, полумесечних и појединачних 

карата. 

 

1.1.1. Дистрибуција и продаја месечних карата 

 

У 2019. години је продато укупно 309.289 месечних карата, што је за 1,01% више у 

односу на претходну, 2018. годину. У табели бр. 1 је дат преглед продатих карата по 

месецима у 2018. и 2019. години, а на слици бр. 1 графички приказ кретања продаје ових 

карата у 2019. години. Из приказаних података се јасно види да је, на месечном нивоу, због 

сезоне коришћења годишњих одмора и летњег распуста ученика, број продатих карата у јулу 

и августу месецу мањи у односу на остале месеце.  
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Табела бр. 1. Преглед броја продатих месечних карата у 2018. и 2019. год.  

 

 

 

Слика бр.1. Тренд продаје месечних карата у 2019. години 

 

 

 

1.1.2. Дистрибуција и продаја полумесечних карата 
 

 

Број продатих полумесечних карата је много мањи у односу на број продатих 

месечних карата. У 2019. години је продато укупно 20.411 полумесечних карата. Из табеле и 

слике бр.2 се закључује да је убедљиво највећи број продатих карата у јануару месецу 2019. 

године (3,78  пута више у односу на децембар месец), што је и логично, имајући у виду 

чињеницу да је, због већег броја празничних дана у првој половини јануара месеца, већи број 

запослених куповао само полумесечне карте за другу половину месеца.     
 

месец јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар укупно

2018 24.983 24.766 28.111 25.330 26.641 25.083 18.205 18.821 25.941 28.344 29.346 29.777 305.348

2019 25.027 25.301 29.604 28.639 27.314 25.790 18.674 18.238 25.685 27.526 28.678 28.813 309.289

разлика 44 535 1.493 3.309 673 707 469 -583 -256 -818 -668 -964 3.941

2019/2018 1,00 1,02 1,05 1,13 1,03 1,03 1,03 0,97 0,99 0,97 0,98 0,97 1,01
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Табела бр. 2. Преглед броја продатих полумесечних карата у 2018. и 2019. год. 

 

     
         

 

Слика бр.2. Тренд продаје полумесечних карата у 2019. години 

 

1.1.3. Дистрибуција и продаја појединачних карата 
 

У 2019. години је продато укупно 7.655.469 појединачних карата, што је на нивоу 

броја продатих карата и у 2018. години. У табели бр. 4 и на слици бр. 4 приказан је број 

продатих појединачних карата у 2018. и 2019. години, из којих се може видети да нема 

великих одступања у броју продатих карата по месецима, као што је случај са месечним и 

полумесечним картама. 

 

 

   Табела бр. 3. Преглед  броја продатих појединачних карата у 2018. и 2019. год. 

 

месец јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар укупно

2018 3.132 2.512 1.285 2.466 1.594 1.572 1.921 2.513 1.667 1.615 1.449 1.041 22.767

2019 3.744 1.448 1.081 1.176 1.472 1.237 1.879 3.098 1.514 1.552 1.219 991 20.411

разлика 612 -1.064 -204 -1.290 -122 -335 -42 585 -153 -63 -230 -50 -2.356

2019/2018 1,20 0,58 0,84 0,48 0,92 0,79 0,98 1,23 0,91 0,96 0,84 0,95 0,90

2019 

3,744 

1,448 
1,081 1,176 

1,472 

1,237 

1,879 

3,098 

1,514 

1,552 

1,219 

991 

месец јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар укупно

2018 606.236 585.189 661.110 628.205 665.573 624.721 643.786 668.627 648.642 711.989 655.540 664.692 7.764.310

2019 620.896 589.112 664.807 613.942 646.816 619.349 631.679 643.137 637.159 701.111 635.940 651.521 7.655.469

разлика 14.660 3.923 3.697 -14.263 -18.757 -5.372 -12.107 -25.490 -11.483 -10.878 -19.600 -13.171 -108.841

2019/2018 1,02 1,01 1,01 0,98 0,97 0,99 0,98 0,96 0,98 0,98 0,97 0,98 0,99
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Слика бр. 3. Тренд продаје појединачних карата у 2019. години 

 

1.1.4. Дистрибуција и продаја легитимација 
 

Путницима који купују месечне и полумесечне карте, или остварују право на 

бесплатан јавни превоз, Предузеће издаје одговарајуће легитимације, на основу којих 

остварују своја права и доказују свој идентитет у случају контроле путника у аутобусу. У  

2019. години издато је укупно 42.515 легитимација, што је за 4,7% више у односу на 2018. 

годину. Од овог броја, 16.501 легитимација припадају категорији општих легитимација, чији 

власници плаћају пуну цену превоза. Укупно 10.554 легитимација је издато лицима која 

карте за превоз купују по повлашћеним ценама ( ученици средњих школа, редовни  студенти, 

пензионери преко 70 година, итд.), а укупно 15.460 легитимација лицима која имају права на 

бесплатан превоз (ученици основних школа, особе са инвалидитетом, лица старија од 70 

година, труднице, треће и свако наредно дете у породици, добровољни даваоци крви који су 

крв добровољно дали више од 50 пута, итд.). 

 

 

1.2. Контрола путника и рада возног особља превозника 

 

Контрола путника и рада возног особља превозника представљали су једну од основних 

активности Предузећа и током 2019. године, са циљем да се продаја појединачних, месечних 

и полумесечних карата одржи на нивоу који ће обезбедити стабилно и несметано 

функционисање јавног превоза. Приликом вршења контроле практикује се сарадња са 

комуналном полицијом која пружа асистенцију приликом легитимисања путника без возне 

исправе. Ради повећане мобилности екипа контролора, свакодневно се користе два службена 

возила Предузећа.  

Преглед реализовани број контрола по месецима приказан је у табели бр. 4. На слици 

бр. 4 је дат графички приказ броја реализованих контрола путника и рада возног особља 

2019 

620,896 

589,112 

664,807 

613,942 

646,816 

619,349 

631,679 

643,137 

637,159 

701,111 

635,940 

[VALUE] 
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превозника, на годишњем новоу, по превозницима. У табели бр. 5 и на слици бр. 5 је дат 

преглед, односно графички приказ укупно планираних и реализованих контрола у 2019. 

години. 

 

Превозник/ месец 

2019. 

Нишекспрес 

Ниш 

Аррива Литас 

Пожаревац Укупно 

јануар 5.692 2.420 8.112 

фебруар 6.537 2.090 8.627 

март 7.270 2.997 10.267 

април 6.213 2.651 8.864 

мај 5.441 2.507 7.948 

јун 4.829 2.849 7.678 

јул 5.937 2.688 8.625 

август 4.931 2.031 6.962 

септембар 6.090 2.378 8.468 

октобар 6.999 2.672 9.671 

новембар 5.876 2.097 7.973 

децембар 6.495 2.956 9.451 

Укупно 72.310 30.336 102.646 

 

Табела бр. 4. Реализовани број контрола путника и рада возног особља превозника 
 

 
 

Слика бр. 4. Графички приказ реализованих контрола путника и рада возног особља 

превозника 

 

 

2019. 

год.  

Планирани 

број 

контрола  

Реализовани 

број 

контрола 

индекс 

3/2 

 1 2 3 4 

Укупно 123.380 102.646 0,83 

 

Табела бр. 5. Преглед планираних и реализованих контрола 

 

72,310 

30,336 

НИШЕКСПРЕС НИШ АРРИВА ЛИТАС ПОЖАРЕВАЦ 
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Слика бр. 5. Графички приказ планираних и реализованих контрола 

 

 

Строге одредбе уговора о јавно – приватном партнерству, закључених између 

Предузећа и превозника, о умањењу прихода од извршених услуга превоза путника у случају 

непоштовања преузетих уговорних обавеза, утицале су на смањење злоупотреба приликом 

продаје карата у возилу од стране кондуктера и на смањење других неправилности у раду 

превозника. О уоченим неправилностима, контролори Предузећа сачињавају записнике, на 

основу којих се превозницима умањују приходи. По овом основу, Предузеће је у 2019. 

години извршило  умањења прихода превозника у укупном износу од 2.851.793 динара. 

У табели бр. 6 је дат преглед извршених умањења прихода превозника у 2019. години. 

 

Месец 

2019. год. 
Ниш експрес 

Ниш 

Аррива 

Литас 

Пожаревац 
Укупно 

јануар 80.000 60.000 140.000 

фебруар 168.000 799.906 967.906 

март 30.000 10.000 40.000 

април 70.000 10.000 80.000 

мај 16.000 82.000 98.000 

јун 72.000 80.000 152.000 

јул 138.000 100.000 238.000 

август 100.000 203.887 303.887 

септембар 120.000 146.000 266.000 

октобар 64.000 54.000 118.000 

новембар 180.000 100.000 280.000 

децембар 48.000 120.000 168.000 

Укупно 1.086.000 1.765.793 2.851.793 

Табела бр. 6: Преглед извршених умањења прихода превозника 

 

 

123,380 

102,646 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ КОНТРОЛА  РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ КОНТРОЛА 
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Путницима затеченим у возилу без возне исправе наплаћују се доплатне карте, или се 

издају опомене за плаћање доплатних карата. У 2019. години је издато укупно 12.679 

опомена и 1.359 доплатних карата. Преглед броја издатих доплатних карата и опомена по 

месецима за 2019. и 2018. годину је приказана у табели бр. 7.  

Месец 

2019. година 2018. година 

Опомене Доплатне карте Опомене Доплатне карте 

јануар 1.071 118 1.097 121 

фебруар 1.299 153 1.042 103 

март 1.285 130 1.259 134 

април 1.063 90 1020 123 

мај 903 74 1.117 127 

јун 899 77 1.128 140 

јул 1.033 141 1256 152 

август 878 101 1031 124 

септембар 998 131 1.118 113 

октобар 1.209 123 1.305 160 

новембар 943 109 1.161 132 

децембар 1.098 112 1.129 157 

укупно 12.679 1.359 13.663 1.586 

Табела бр. 7. Преглед броја издатих опомена и доплатних карата  

 

1.3. Субвенционисање јавног превоза путника 

 Средства потребна за финансирање градског и приградског превоза путника се 

првенствено обезбеђују продајом месечних, полумесечних и појединачних карата 

корисницима услуга превоза. 

На основу одобреног пројекта јавно-приватног партнерства у обављању ове 

комуналне делатности и уговора закљученог између Града Ниша и Предузећа, Град Ниш се 

обавезао да, у случају када се, на месечном нивоу, продајом свих врста карата не обезбеде 

сва потребна средства за измирење обавеза према превозницима по обрачунима извршених 

услуга јавног превоза путника, недостајућа средства пренесе на текући рачун Предузећа, које 

је као јавно тело закључило уговоре о превозу путника са превозницима. Уплатама 

недостајућих средстава, Град Ниш практично субвенционише јавни превоз путника, уз 

напомену да се решењем Градског већа Града Ниша, одређеним категоријама путника 

(ученицима, студентима, пензионерима, лицима са посебним потребама и другим 

категоријама) омогућава бесплатан или повлашћени јавни превоз на територији града Ниша.  

Град Ниш је у 2019. години, на име субвенција јавног превоза путника, из буџета 

исплатио укупан износ од 209.233.141,17 динара. У 2018. години је исплаћен доста мањи 

износ субвенција, из разлога што су, превознику Ћурдић д.о.о. Београд, због грубог кршења 

уговорних обавеза, извршена велика умањења прихода.  Непоштовање уговорних обавеза је 

крајем 2018. године довело и до раскида уговора са овим превозником. 
 

 Месец 2018. год. 2019. год. 

јануар 7.469.672,00 11.390.404,33 

фебруар 

 

2.714.143,54 

март 

 

11.727.798,06 

април 

 

10.354.049,48 

мај 1.990.337,86 15.395.744,64 
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јун 10.725.556,97 17.938.734,87 

јул 17.864.853,00 30.532.536,40 

свгуст 12.410.628,00 28.153.349,34 

септембар 4.676.912,00 22.977.631,99 

октобар 3.968.131,00 21.656.488,56 

новембар 898.600,00 15.999.527,50 

децембар 6.267.992,00 20.392.732,46 

укупно 66.272.682,83 209.233.141,17 

Табела бр. 7. Преглед субвенција јавног превоза путника у 2018. и 2019. год.  

 

 

1.4.  Информисање грађана 

 

На web сајту Предузећа www.jgpnis.rs  се уредно објављују и ажурирају сви подаци и 

документи утврђени одредбама члан 71. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 15/2016 и 88/2019). 

Поред програма пословања, тромесечних извештаја о њиховој реализацији, годишњих 

финансисјких извештаја са мишљењима овлашћених ревизора, на напред наведеном web 

сајту Предузећа се редовно објављују све измене у функционисању градског и приградског 

превоза путника, све измене и допуне редова вожње, цене месечних, полумесечних и 

појединачних карата, категорије путника које имају право на бесплатан јавни превоз или на 

превоз по повлашћеним ценама, подаци о продајним местима где путници могу купити 

месечне и полумесечне картице за превоз и други подаци везани за градски и приградски 

превоз путника у Нишу. На тај начин се грађанима омогућава да добију све потребне 

информације о раду Предузећа и о функционисању јавног превоза путника у Нишу.  

 

 

2. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
  
            Предузеће  је у пословној 2019. години остварило приходе у укупном износу од 

1.456.607.265 динара. Остварени приходи су на нивоу планираних, а за 12% су већи  у односу 

на приходе остварене у 2018.години. 

Структура остварених и планираних прихода дата је у табели бр. 8. 

 
Ред. 

бр. 

Број 

конта 
Врста прихода  

Остварено 

2018. 
План  2019. 

Остварено 

2019. 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 61 
Приходи од услуга градског и приградског 

превоза путника 
1.132.960.229 1.267.654.545 1.266.949.987 1,12 1,00 

2 61 
Приходи од услуга организације и  контроле 

градског и приградског превоза путника 
137.500.000 155.000.000 155.000.000 1,13 1,00 

3 61 Приходи од легитимација 6.766.833 9.000.000 7.085.834 1,05 0,79 

4 61 Приходи од опомена и доплатних.карата 12.713.329 19.700.000 10.954.995 0,86 0,56 

5 61 Остали приходи 119.655   139.347 1,16   

6 65 Други пословни приходи 4.017.786 4.000.000 3.599.938 0,90 0,90 

7 66 Финансијски приходи  1.601.007 2.500.000 1.350.517 0,84 0,54 

8 67 Остали непоменути приходи 2.081.963 2.500.000 835.529 0,40 0,33 

9 68 Приходи од усклађивања вредности опреме      195.207     
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10 68 
Приходи од усклађивања вредности 

потраживања 
    104.925     

11 69 
Ефекти пром.рачунов.полит.који нису 

матер.знач. 
2.882.716   10.390.986 3,60 

 

    УКУПНО: 1.300.643.518 1.460.354.545 1.456.607.265 1,12 1,00 

Табела бр. 8. Структура остварених и планираних прихода 

Међу оствареним приходима посебно истичемо следеће: 

 У 2019. години су остварени пословни приходи у укупном износу од 1.443.730.101 

динара (ред. бројеви 1–6). 

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од услуга превоза у градском и 

приградском превозу путника на територији града Ниша. По том основу остварени су  

приходи у износу од 1.266.949.987 динара, који су на нивоу планираних прихода, а за 

12% су већи у односу на остварење у 2018. години. До тог повећања је дошло 

првенствено из два разлога: 

а) у складу са уговорима дефинисаним критеријумима за повећање цена, почев од 01.06.2019. 

године су цене превозника за извршен јавни превоз путника по пређеном километру 

повећане за око 5,5%; 

б) у 2018. години су приходи једног од превозника, Ћурдић д.о.о. Београд, приликом израде 

коначних обрачуна извршених услуга јавног превоза путника, умањени за преко 100.000.000 
динара, због грубог  непоштовања уговорних одредби. Крајем те године је и раскинут уговор 

са овим превозником.   

Значајно је и учешће прихода по основу организације, контроле и реализације 

интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на 

територији града Ниша. По том основу остварен је приход у износу од 155.000.000 

динара. 

У 2019. години  остварен је приход од легитимација за  кориснике услуга превоза 

путника у износу од  7.085.834 динара. 

Путницима у аутобусима који у моменту контроле нису имали исправну возну карту 

или исправу, су издаване доплатне карте или опомене за њихово плаћање и по том 

основу су остварени приходи у укупном износу од 10.954.995 динара. 

 Надзорни одбор Предузећа је усвојио  процену вредности дела имовине у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) за мала и средња 

предузећа (МСП), коју је извршило привредно друштво регистровано за послове 

вештачења и процене вредности имовине и капитала, на основу које је, складу са 

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа бр. 

2796/14 од 29.12.2014. године, извршено повећање вредности дела имовине у 

укупном износу од 195.207 динара. 

 Приликом спровођења годишњег пописа имовине и обавеза Предузећа са стањем на 

дан 31.12.2019. године, извршена је процена наплативости потраживања по основу 

издатих опомена и осталих потраживања чија наплативост није извесна. Том 

приликом је извршено приходовање дела претходно отписаних потраживања у 

укупном износу од  104.925 динара. 

 Током 2019. године су утврђени и приходи који се односе на претходне године, у 

укупном износу од 10.390.987 динара (0,71% укупних прихода Предузећа). Највеће 

учешће у њима имају приходи по основу потраживања по   поднетим захтевима за 

рефакцију плаћених акциза, за период од 01.01.2015. године до 30.06.2018. године. У 

складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа, 

којим је утврђен праг материјалности грешака из ранијих периода  на нивоу од 4% 

укупних прихода обрачунског периода (пословне године), ови приходи су књижени 

на рачуну 692 – Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису 

материјално значајне.   
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3. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

 

У 2019. години су остварени расходи у укупном износу од 1.454.455.498 динара,  што 

је на нивоу планираних, а за 11% су већи у односу на остварене расходе у 2018. години. 

Структура остварених и планираних расхода дата је у табели бр. 9. 

  

Ред. 

бр. 

Број 
конт
а 

Врста расхода 
Остварено 

2018. 
План  2019. 

Остварено 

2019. 

Индек

с 6/4 

Индекс 

6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 512 Трошкови осталог режијског материјала 2.597.227 2.900.000 2.850.796 1,10 0,98 

2 512 Трошкови канцеларијског материјала 255.464 400.000 252.398 0,99 0,63 

3 512 Трошкови потрошног материјала 1.387.303 1.000.000 982.574 0,71 0,98 

4 512 
Трошкови материјала за текуће и инвестиционо 

одржавање основних средстава 
2.019 10.000 0 0,00 0,00 

5 513 Трошкови горива 22.767.138 1.800.000 1.582.011 0,07 0,88 

6 513 Трошкови електричне, топлотне и друге енергије 1.595.678 950.000 1.010.498 0,63 1,06 

7 513 Трошкови мазива 123.700   4.800 0,04 
 

8 514 Трошкови резервних делова 3.396.278 200.000 218.506 0,06 1,09 

9 515 Трошкови алата и инвентара  695.693 1.700.000 555.820 0,80 0,33 

10 515 Трошкови ауто гума 81.269 300.000 178.367 2,19 0,59 

11 520 Трошкови зарада 105.067.219 105.166.800 93.541.839 0,89 0,89 

12 521 Трошкови доприноса на терет послодавца 19.117.816 18.824.857 16.003.044 0,84 0,85 

13 522 Трошкови по основу уговора о делу 68.829 270.000 9.494 0,14 0,04 

14 525 
Трошкови накнада физичким лицима по основу 

осталих уговора (закуп посл. простора) 
601.103 650.000 653.664 1,09 1,01 

15 526 Трошкови накнада члановима Надзорног одбора  923.006 1.013.947 948.869 1,03 0,94 

16 529 Трошкови службених путовања 208.243 520.000 392.447 1,88 0,75 

17 529 Трошкови превоза запослених на посао и са посла 2.993.483 2.750.000 2.299.399 0,77 0,84 

18 529 
Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног 

материјалног положаја запослених 
5.201.777 5.715.000 5.155.333 0,99 0,90 

19 529 

Трошкови за помоћ, одмор и рекреацију 

запослених, поводом Нове године, Божића и 

остало 

1.071.180 1.300.000 1.091.239 1,02 0,84 

20 530 Трошкови производних услуга за вршење услуга 1.076.966.330 1.265.454.545 1.266.949.992 1,18 1,00 

21 531 Трошкови ПТТ услуга 2.067.702 2.400.000 2.223.474 1,08 0,93 

22 532 Трошкови одржавања основних средстава 1.117.882 500.000 188.092 0,17 0,38 

23 533 Трошкови закупнина 5.470.081 6.000.000 5.459.672 1,00 0,91 

24 535 Трошкови рекламе и пропаганде 1.494.959 3.700.000 3.771.469 2,52 1,02 

25 539 Трошкови осталих услуга 6.618.968 7.100.000 6.672.285 1,01 0,94 

26 540 Трошкови амортизације 8.731.655 3.000.000 8.108.727 0,93 2,70 

27 545 Резервисања за отпремнине и јубиларне награде 708.031 1.500.000 3.495.979 4,94 2,33 

28 550 Трошкови  непроизводних услуга 5.893.311 6.000.000 5.746.874 0,98 0,96 

29 551 Трошкови репрезентацијe 413.996 440.000 466.664 1,13 1,06 

30 552 Трошкови премија осигурања 1.227.965 500.000 343.112 0,28 0,69 

31 553 Трошкови платног промета  991.742 1.000.000 1.079.237 1,09 1,08 

32 554 Трошкови чланарина 565.147 565.008 566.676 1,00 1,00 

33 555 Трошкови пореза 2.892.779 1.500.000 285.870 0,10 0,19 

34 559 Остали нематеријални трошкови 5.823.403 5.500.000 3.594.626 0,62 0,65 

35 562 Расходи камата 227.944 200.000 1.474 0,01 0,01 
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36 563 Негативне курсне разлике 402 10.000 976 2,43 0,10 

37 564 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 38     0,00 
 

38 570 Губици по основу расходовања опреме 748.803     0,00 
 

39 576 
Расходи по основу директних отписа 

потраживања 
256.778 300.000 3.397.686 13,23 11,33 

40 579 Остали непоменути расходи 14.495.001 8.200.000 2.802.172 0,19 0,34 

41 582 Обезвређење некретнина, постројења и опреме     6.479.061 
  

42 585 
Обезвређење потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 
3.858.717 500.000 5.084.049 1,32 10,17 

43 592 
Ванредни расходи по основу исправки грешака из 

ранијих година које нису материјално значајне 
2.592.503   6.233 0,00 

 

    УКУПНО 1.311.318.562 1.459.840.157 1.454.455.498 1,11 1,00 

Табелa бр. 9. Структура остварених и планираних расхода 

 

Из наведене структуре расхода, посебно издвајамо следеће податке: 

 Трошкови горива су са остварењем у износу од  1.582.011 динара за 12% мањи у 

односу на планиране, а за 93% мањи у односу на остварене трошкове у 2018. години. 

До овако великог пада ове врсте трошкова у односу на остварење у 2018. години, је 

дошло из разлога што је Предузеће у првој половини 2018. године обављало и део 

градског и приградског превоза путника са укупно 14 аутобуса и, с тим у вези, имало 

далеко веће трошкове горива. Почев од 01.07.2018. године, Предузеће више не обавља 

јавни превоз путника у Нишу.  

 Због релативно старог возног парка, остварени су трошкови резервних делова у 

укупном износу од 218.506 динара, што је за  9% више у односу на планиране 

трошкове. У односу на 2018. годину, ови трошкови су мањи за чак 94%, пошто је 

Предузеће само у првој половини 2018. године обављало јавни превоз путника, када је 

за одржавање аутобуса далеко већа средства утрошило за набавку резервних делова. 

 Остварени трошкови зарада у укупном износу од 93.541.839 динара су за 11% мањи у 

односу на планиране трошкове у 2019. години, а за исти проценат су мањи  и у односу 

на остварене трошкове у 2018. години 

 Укупни трошкови службених путовања у 2019. години износе  392.447 динара, што је 

за 25% мање у односу на планиране трошкове. 

 Највеће учешће у укупним расходима предузећа имају трошкови производних услуга 

за вршење услуга, где су књижени трошкови по рачунима превозника Ниш – експрес 

Ниш и Аррива Литас Пожаревац, за извршене услуге градског и приградског превоза 

путника на територији града Ниша. Са остварењем у укупном износу од 1.266.949.992 

динара, ови трошкови су на нивоу планираних трошкова за 2019. годину. У односу на 

остварене трошкове у 2018.години, они су већи за 18%. До тога је дошло првенствено 

зато што је Предузеће у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године и само обављало 

преко 10% јавног превоза путника, тако да за тај део превоза Предузеће није имало 

трошкове производних услуга за вршење услуга превоза, али је зато имало далеко веће 

друге трошкове везане за обављање ове делатности (трошкове горива, резервних 

делова, услуга одржавања и премија осигурања возила и друге трошкове).  Поред тога, 

у складу са унапред дефинисаним критеријумима за повећање цена, почев од 

01.06.2019. године, дошло је до повећања уговорене цене превоза по пређеном 

километру за око 5,5%, тако да је и то разлог због чега су ови трошкови у 2019. години 

већи у односу на 2018. годину. 

 Трошкови рекламе и пропаганде су за 2% већи у односу на планиране трошкове за те 

намене. До овог одступања је дошло због повећаних трошкова оглашавања јавне  

продаје основних средстава која Предузећу више нису потребна за обављање 
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делатности, као и трошкова оглашавања у Службеном гласнику Републике Србије, 

извршених у складу са Законом о јавним набавкама.  
 Трошкови осталих производних услуга су, са остварењем у износу од 6.672.285 

динара, за 6% мањи у односу на планиране трошкове за те намене. На овом рачуну су 

евидентирани трошкови продаје месечних карата за јавни превоз путника преко других 

правних лица, трошкови комуналних услуга, трошкови одржавања рачуноводственог 

програма, ГПС система и софтвера за евиденцију карата, доплатних карата и опомена 

и система за продају карата, као и други трошкови производних услуга. 

 Значајније одступање у односу на планиране трошкове је остварено у трошковима 

амортизације, који су са остварењем у укупном износу од 8.108.727 динара за 2,7 пута 

већа од планираних. До овог одступања је дошло зато што Предузеће није успело да 

реализује планирану јавну продају основних средстава (првенствено аутобуса) која му, 

после престанка обављања делатности јавног превоза путника, више нису потребна за 

обављање преосталих делатности, тако да је обрачун амортизације вршен за сва 

средства до краја 2019.године. 

 Остварени трошкови резервисања у износу од 3.495.979 динара су већи  2,33 пута  у 

односу на планиране трошкове У складу са Међународним рачуноводственим 

стандардима (МРС), Предузеће је у обавези да врши обрачун резервисања за 

отпремнине и јубиларне награде. Обрачун резервисања је вршио овлашћени, односно 

лиценцирани актуар  на основу утврђених параметара (дисконтна стопа, стопа раста 

зарада, просечна бруто зарада и други параметри), чија висина у време израде 

програма пословања није била позната. Зато је и дошло до већег одступања остварених 

трошкова резервисања, у односу на планирани износ. 

 Остварени трошкови платног промета су за 8% већи у односу на планиране трошкове. 

Ове трошкове је тешко унапред прецизно утврдити, а и већина пословних банака у 

току године мења опште услове пословања, па и тарифе накнада за своје услуге. 

 Трошкови премија осигурања су, са остварењем у износу од 343.112 динара,,мањи у 

односу на планиране трошкове за 31%, а за 62% у односу на остварене трошкове у 

2018. години. У 2018. години су ови трошкови били много већи, с обзиром да су за 

аутобусе којима је обављан јавни превоз путника, приликом регистрације возила, 

плаћане премије осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, 

као и премије осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима. После 

прекида обављања делатности јавног превоза путника, аутобуси више нису 

регистровани, тако да нису ни плаћане премије осигурања. 

 Приликом пописа имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2019. године, вршена је 

детаљна анализа и процена вероватноће наплате потраживања по основу издатих 

опомена за плаћање доплатне карте, као и анализа трошкова вођења поступака 

принудне наплате потраживања. Том приликом је извршен дефинитивни, односно 

директни отпис вредности сваког појединачног потраживања по основу опомена за плаћање 

доплатне карте издатих физичким лицима, које није веће од 1.000,00 динара и за које није 

покренут поступак утужења, пошто би трошкови утужења сваког од тих дужника били већи од 
укупног износа потраживања. Дефинитивно су отписана и потраживања по основу опомена за 

плаћање доплатне карте од физичких лица према којима су покренути, па у међувремену 

обустављени поступци принудних наплата, због немогућности наплате, или смрти тих лица. 

Укупна вредност свих расхода по основу директних отписа потраживања је 3.397.686 динара. 
Пошто приликом израде програма пословања није планиран директни отпис свих потраживања 

која нису већа од 1.000,00 динара, остварени расходи по овом основу су 11,33 пута већи од 

планираних.  

 У делу овог извештаја везаном за остварене приходе је, између осталог, наведено да је 

Надзорни одбор Предузећа усвојио процену вредности дела имовине, коју је извршило 

привредно друштво регистровано за послове вештачења и процене вредности имовине 

и капитала и да је по том основу извршено повећање вредности дела имовине у 

укупној вредности од 195.207 динара.  За већи део имовине је истом проценом 

утврђено да им је вредност мања у односу на вредност по којој је та имовина 
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евидентирана у пословним књигама Предузећа. Укупан збир свих разлика између већe 

књиговодственe вредности и мање вредности дела имовине утврђене овом проценом је 

6.479.061 динара. Овај износ је у циљу усклађивања књиговодствене вредности са 

стварном вредношћу тог дела имовине, исказан на рачуну 582 – Обезвређење 

некретнина, постројења и опреме.     

 Приликом спровођења годишњег пописа имовине и обавеза Предузећа са стањем на 

дан 31.12.2019. године и у складу са усвојеним Правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама, извршена је процена наплативости потраживања по 

основу издатих опомена и осталих потраживања Предузећа. У складу са одлуком 

Надзорног одбора Предузећа о усвајању извештаја пописних комисија, којом је, 

између осталог извршена исправка вредности, односно индиректни отпис дела тих 

потраживања, на рачуну 585 – Обезвређење потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана је исказан износ од 5.084.049  динара.   

 

 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

  Предузеће, у складу са одредбама Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, 

бр. 62/2013), доставља Агенцији за привредне регистре следећи сет финансијских извештаја 

за 2019. годину: 

 

- Биланс стања на дан 31.12.2019. године, 

- Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, 

- Извештај о осталом резултату за период од од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, 

- Извештај о токовима готовине за период од од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, 

- Извештај о променама на капиталу  за период од од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. и  

- Напомене уз финансијске извештаје за 2019. годину. 

  

14



flonyruaBa npaBHo flNue - npefly3erHrtK

ffiKIJIAhfiC CTAhbA
Ha AaH 31.L2.20t9. roal4He

- y x!4rbaAaMa ArHapa -

nh6 107073107MarhqHx 6poj 24736674 tllr4opa aenarHo6h 5221

HA3rB ]AVNO KOMU${ALI{O PRCOUZECC DIREKCLIA ZA JAVITT PREVOZ GR,ADI NTSA IT5

CeAlu.rTe Hnu!, l-eHepana Mr{rojKa neuJjaHlxa I

l-pyna paqyHa, pai{yil noSuL[]lJA AOn FlanoMeHa 6poj

MSHoc

Texyha roA[Ha

nperxoAHa roAhHa

l@ajrbe crabe 

-
20_.

noqerHo cralb€
01.0x.20_.

1 2 3 4 5 6 7

AKT',IBA

00
A. YNUCAHT A HEYN,,'!A6EH!{
KAN}!TA.,'I

0001

E. CTMHA UMOBmHA (0003 + 0010 +
0019+0024+0034)

0002 19372 35140 56,'l,7

01
I. HEMATEPI4TAJIHA !4MOBI4HA (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

:l

0 0

010 x aeo 019 1. Ynaralba y pa3Boj 0004 ll

011, 012 x Aeo 019
2. KoHqeclje, nareHnt, nrqeuqe, po6se u

ycnpHe MapKe. co$rsep ra ocrana npaBa
0005

013 r Aeo 019 3, TyABM 0006

014 r Aeo 019 4. Ocrana HeMarep[janHa r4MoBriHa 0007

015 il aeo 019 5. HeMarepxjanHa xMoB14Ha y npMnpeMrl 0008

016 n aeo 019 6. ABaHcx 3a HeMarepxjanHy hMoBl'lHy 0009

02

II. HEKPETHI4HE, NOCTPO]EI-bA 14

onPEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +

0015+0016+0017+0018)
0010 2587? 562ii

020, 021 r aeo 029 1. 3eMrLl,ruJTe 0011

022 vi A@ 029 2. fpaDeBHBcM o6jefiH 0012

023 ,,| Aeo 029 3. nocrpojelba }r onpeMa 0013 7.\ Z5B 3SL}79 562L7

024 r,r Aeo 029 4. 14HBecr[uloHe HeKPerHxHe 0014

025 x Aeo 029
5. Ocrane HeKP€THIHe, nocrpojeba tr

onpeMa
0015 0

t*,..

026 r Aeo 029
6. HeKperHnHe, nocrpojerba h onpeMa y

npInpeMu
0016 7.1

61

027 $ A@029
T.Ynarar+f xa ryluu rerPerrnuaua,
nocrpojeruuma H onPeM[

0017

028 B Aeo 029
8. Agaxcu 3;l HerperHriHe, nocrpojelba r'l

oflpeMy
0018

03
rII. 6T4OIOIUKA CPEACTBA (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0019 0

030, 031 r Aeo 039 1. tuyMe u Bt4uleroAr'lllJtbx 3acaAtl 0020

032 r Aeo 039 2. OcHoBHo craAo 0021
I

0

b!

0

15



Ilp€rxo.qHa roAHHa

Iloo{erHo c"atbe
01.01.20_.

Texyha roADlHa
Kpajlbe qrat5e 

-
20_,

6 7I 5 4 5

00??037 r Aeo 039 3. SuonouJxa cpeAcrBa y npunpeM[

038 r Aeo 039 4. ABaHc!,r 3a 6uonouJKa cpeAcrBa 0023

004, oct M O47

IV. AvrOPOqH14 (DhHAHCI4JCKt4

nIACMAHI4 (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 7.2 35CC

040 x Aeo 049
1. Yveuha y ranurany 3aBqcHhx npaBHux

nhqa
0025

041 il Aeo 049
2. y,reuJha y Kanxrany npHApyxeHtrx

npaBHt1x nxqa x 3ajeAHl1,{rxM noAyxBarvMa
0026

042 tr Aeo 049
3. yqeuha y KanHTany octan[x npaBH[x
nxqa I Apyre xaprvje oA Bpe4Hocn{
pacnonox[8e 3a npoaajy

0027

Aeo 043, Aeo 044 tr Aeo
049

4. Ayropo,.rHx nnacMaHH Marl4qHuir 14

3aBHCHXM npaEHXM nnqlMa
0028

aeo 043, aeo 044 ,r aeo
M9

5. Ayropo,{Hx nnacMaHI ocranrM
no8e3aHIM npaEHlrM fl xqIHa

0029

0030Aeo 045 !4 Aeo 049 6. AyropoqH[ nflacMaH[ y 3eMrbr4

Aeo 045 r Aeo 049 7. Ayropo,iHx nnacMaHtr y MHocrpaHcrBy 0031

046 r Aeo 049
8. Xapruje oA BpeAHocru Koje ce Apxe Ao

aocneha
0032

0033048 r Aeo 049
9. Ocranlr .qyropo.iru QrxaHcrjcru
nnacMaHu

0034 (l05

v. Ayropor{HA noTPAxrlBAl-bA (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0035050 ,r Aeo 059
1. norpaxxBalba oA MarHcHor u 3aBtrcHl,rx

npaEHBx nuqa

....'.:
:

0036051 h Aeo 059
2. norpaxfiBa]ba oA ocranr4x noBq3aHrx

nuqa

0037052 r aeo 059
3. norpax[Ba]ba no ocHoBy npoAaje Ha

po6Hr{ KpeArr

0038053 H Aeo 059
4. norpaxuBabe 3a npoAajy no yroBopl4Ma

o QmuaHcrjcxor.r nuarxry

5
::054 u Aeo 059 5. norpax{Ba}ba no ocHoBy jeMcrBa 0039

0040055 r aeo 059 6. CnopHa I cyMrbxBa norpax[Baba

7. Ocrana Ayropor{Ha norpax{Ba}ba 0041056 r Aeo 059

0M2 ?r28288 B. OAflOx(EHA nOPECKA CPEgCTBA

243698 14r8850043 265575

r. oEPTHA ]{MOAIHA (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + oo5tr + 0062 + 0068 +
0059 + 0070)

936 36900,14 976Knaca 1
I.3An'1XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

7l79510
1. Marep[jan, peepBHtr AenoB[, anar u

curaH xHBeHrap
0045

2. HeAoBpueHa npor3BoAba I HeaoBpueHe

ycnyre
004611

3. foroB[ npo]r3BoAx 004772

fpyna paqyHa, paqyH n03&!tlMJA AOn llanoMeHa 6poj

I

7.1 3500

il

[*,

6EC

7.4

16



fpyna pai{yHa, pacyH n03Mr.lMJA AOR FlanolreHa 6po,
nperxoAHa roAHHa

noqerHo cFalbe
01.01,20_,

Texyha !-oArHa
Kpajrbe qrat5e 

-
20_.

763 4I 2

4, Po6a 004813

00495. CranHa cpeAcrBa HaMe$eHa npoaajlt14

2981ri 100506. nnaneH[ aBaHcn 3a 3anhxe I ycryre15

69485+ttE511 17C100s120

II. nOTPpKt4BAlbA nO OCHOBy nPOpgS
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

00s7 + 0058)

00521. Kynql y 3e],trbx - $ar[qHa x 3aBlcHa

npaBHa nxqa
200 r aeo 209

00532. Kynllt1 y rHocrpaHcrBy - Maru'{Ha ,l

3arB[cHa npaBHa nlqa201 14 aeo 209

4396823479905210054
7.5

3. Kynqx y 3eMrbr - ocrana noBe3aHa

npaBHa nxqa
202 r Aeo 209

00554. Kynqx y lrHocrpaHcrBy - ocra^a

noBe3aHa npaBHa nlqa203 r Aeo 209

?5617?i. r0000565. Kynql y 3eMrb[204 r Aeo 209

00s76. Kynqx y [HocrPaHcrBY
205 fl aeo

209

00587, Ocrana norpaxlBalba no ocHoBY

npoAaje
206 H aeo 209

114-1.53511-rcu!00s9 7.6
rrr. noTPDKl4BAt-bA 143 CnEUUOI4qHt4x

nocrl0BA
2t

I5fr6{)i8rr67167860060IV. APyTA noTPAXt4 BAIbA22

0061
v. o[4HAHCI,1]CKA CPEACTBA KOIA CE

BPEAHYJY NO OEP BPEAHOCTI4 KPO3

6r4rAHC vcnEXA
236

12i94854?0062
VI. KPATKOPOqHh OI4HAHCI4]CKI4

nlACMAHl4 (0063 + 0064 + 0065 + 0066

+ 0067)
23 oct M236 u2i7

.i'

0063l. KparKopot{Hx KpeaHT}l t1 ruacMaH}l -

Mar[r]Ha il 3aBlcHa npaBHa nl4qa230 r Aeo 239

00642" KparKopo,{Hx KpeAfi}'l t1 nnacMaHM -

ocftina noBe3aHa npaBHa nllqa231 x Aeo 239

t?294a(J7
45CC006sKpailopo.{Hr4 KPe{xrx 11 3ajMoB]1 Y

Z32n A@239

00564. KparKopoqHtr xpermr'l t4 3ajMoBtr Y

IlHOCTpaHcrBy
233 r Aeo 239

00675. Ocranlr Kpar(opoqHx QtlHaHc,ticKx

nnacMaHI,l
234,?35,238t A@

239

tllu)
0068rOTOBI4HCKI4 EKBt'lBAfl EHTI4 t4

TOTOB'1HA
24

t0095
'-_----- a

1C1990069UII. NOPE3 HA AOAATY BPEAHOCT27

9b)826s8828710070 ?."\.AKTI4BHA BPEMEHCKA PASTPAHHqEtbA28 ocl4M 288

1 AnTR)
28013029?8750071A, YKYnHA AKTUBA = nOCnOBHA

lrMoEmHA (ooo1 + 0002 + 0042 +

0(H3)

20:,406187"1631771 9-10072E. BAHSMTAHCHA AKTIIBA88

5

107

1q

1,7

45007.8

34741

17



[pyna pavyra, pasyx n03Hqt4JA AOn HanoMeHa 6poj nperxoAHa roAuHa

flo,{erxo crarue 01.01.20_.

TeKyha roArHa

Kpajrse crarue 

- 

20_.

1 5 6 72 3 .t

nAcraA

A. KAn]{TA,l (0402 + (N11 - 0412 +
0413 + 0414 + 04r.5 - 0416 + A4L7 +
0420. 0421) > O = (0O71 - 0r$24 -
0441 - 0442)

0401
3843.r 28754 39402

500030

I. OCHOBH!4 KAnTTA/I (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 tcc0

I300 1. AKqxjcKx Kanxran 0,103

301
2. YAenl,l ApyuJTaBa c orpaHrqeHoM

o4roeoprouhy
0404

302 04053. Yno3t'l

303 4. ApxaBH[ Kanrran 01106 lluut) 5000

304 5. ApyujrBeHh Kanrran 0407

305 6. 3aApyxHtr yAeir4 0408

306 7. EMxcxoHa npefinja 0409
,",

309 8. Ocran[ ocHoBH[ Kan]rran 0410

31 II. ynilCAHrl A HEyr]I|AIEHII KAnilTAII 0411

047 a237 0412
t..

lIIL OTKvnTbEHE COnCTBEHE AKr.lr4JE

33618 -5-t ! 5a32 IV- PE3EPBE 0413
.

330

v. PEBATIOPI43AUI4OHE PE3EPBE nO
ocHoBv PEBAnOPU3AUI4JE

HEMATEP'IJMHE t4MOBt4HE,

HEKPETHI4HA" NOCTPO]EI-bA U ONPEME

Mt4
t***

L**33 ocxM 330

vL HEPEAnTOBAHT4 AO614qh nO
ocHoBv XAPTI4JA OA BPEAHOCTT4 H

APyrrx KoMnoHEHTl4 OCTAIOT
CBEOEyXBATHO| PE3YTITATA (norpaxHa

canAa paqyHa rpyne 33 ocxM 330)

0415 0

041633 ocxM 330

vII. HEPEAfl[43OBAHU rvSUqU nO

ocHoBv XAPTT4JA OA BPEAHOCT]4 t4

APvrrx KoMnoHEHTI4 OCTAIOT
CBEOSID(BATHOT PByITATA (ayroBHa

cnnAa paqyHa rpyne 33 ocrM 330)

VTTL HEPACnOPEEEHT4 AOErlrAK (0418 +
0419)

0417 , ld -rAAn34

340 l. HepacnopeDeHh Ao6uraK paH,lj]rx roAxHa 0418

258C .
0419341 2. HepacnopeDeHr Ao6hraK reKyhe roAxHe

IX. YqEUfiE 6E3 NPABA KOHTPOflE 0420

r) 10064::
x. rvEhTAK (0422 + 0423) o42L 7.!435

04223s0 1. Ty6xraK paHxjxx roAxHa

10c642. ly6rrax rexyhe roAnHe 0423 7.14351

?054 ,709 12839
E. AyroPoqHA PE3EPBllCAtbA l'l
osaBE3E (0425 + 0432)

0424

12000

s000

?3754

1168

0

0

7.!5

18



fpyna paryua, pavyr n03Hut4JA AOn HanoMeHa 6poj nperxoAHa roA[Ha

TeKyha roAxHa

Kpaj$e crabe 

- 

20-. no,{erHo crabe 01,01,20_.

71 2 3 4 5 6

559940
I. AYTOPOqHA PE3EPBI4CAIM (0426 +
0427 + 0428 + M29 + 0430 + 0431)

0425
7.15 9054

400
l. P$epBxcalba 3a rpourKoBe y rapaHTHoM

poKy
0426

401
2. Pe3epBt'lcatba 3a rpourKoBe ooHaBrbaBa

nplpoAHnx 6orarcraBa
0427

403 0428
3. P$epBucalba 3a rporirKoBe
pecrpyKryphpatba

404
4. PeepBlcr$a 3a HaKHaAe u Apyre
6exe$uqrje sanocneHrx

0429 t, L) 5?C9 5599

405
5, PeepBhcaba 3a rpour(oBe cyAcKxx

cnopoBir
0430

402 u 409 6. Ocrana AyropoqHa pe3epBlcalba 0431

72144l
II. AyTOPOIIHE OEABE3E (0433 + 0434 +
0435 + 0435 + 0r'.37 + 0438 + 0439 +
04.{0)

a$2

410
1. O6aB$e Koje ce Mory KoHBeprosarx y
KANTTAN

0433

411
2, O6aBee npeMa Marr'{Hl4M 14 3asllcHrM

npaBHI4M nriqhMa
0434

412
3. O6aBee npeMa ocranrM noBe3aHilM

npaBHIM nrqxMa
0435

4, O6aaee no eMhroBaHr{M xaprljaMa oA

BpeaHocrv y neploay ayxeM oa roa,lHy

AaHa

0436

7;r4C4t4 5. Ayropo,{H[ KpeA[T]1 ri 3ajMoB!4 y 3eMrbrl 0437

415
6. AyropoqHx KpeAur[ t4 3ajMoBu y

rHocrpaHcrBy
0438

0439416
7. O6aBee no ocHo8y OvHaHclrjcKor
nx3xHra

419 8. Ocrane 4yropovxe o6agee 0440

498 8. Ofly'TOTKEHE nOPECKE 06ABE3E 044t

24s667 ga54l
r. KPATKOP1OIIHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0451 +
0462)

0442 25038742 Ao 49 (oc,4M 498)

?133044342
I. KPATKOPOqHE Ol,lHAHCh]CKE O6ABE3E
(u44 + 0{45 + 0446 + 0447 + 0M8 +
0449)

420
1. KparKopo.rHx KpeAnn4 oA Mar['.iHr4x h

3aErcH,lx npaBHhx nIqa
4444

0445421
2. KparKopoyHH KpeArrx oA ocTanl{x

noBe3aHrx npaBHhx nHqa

422
3. KparKopoqHx KpeArinl 11 3ttjMoBtl y
3EMAX

0446

423
4. KparKopo,.rHx KpeAvfix l1 3ajMoBtr y

trHOCTpaHCTBy
0447

5799

9C54

0

413

(!

(l 0

19



fpyna paqyHa, paqyH n03ilt_lhJA AOn HanoMeHa 6poj

O6pa3aq nponucaH npaBrnHuKoM o caapxxHx r,l @pMx o6pa3aqa Quraxoajcxrx useeuraia 3a nphBpeAHa ApytlJrBa, 3aapyre u npeAy3erHxKe ("GyxdeH,,r rnacxnx PC", 6p. 95120L4 u 14412074)

nperxoAHa roAxHa

f]oqerHo cralbe 01.01.20-.Kpajbe crabe 

- 

20-.
TeKyna roAI4Ha

653 41 ?

I
i,,...-.,,... .,.-npoaajn

5. O6aBe3e no ocHoBy cranHxx cpeAcraBa I
cpeAcraBa o6ycraBDeHor nocnoBalba427

2t33
*-.ll

6. Ocrane KparKopo{He OtrHaHcljcKe
o6aBe3e

0449424, 4?5, 426 u 429

6314840450 7.16430
II. nP]tMrbEHl4 ABAHCi4, AEnO3]lTl4 14

KAvrll4JE

,-la3l>
1 43ti980451 7.t743 ocxM 430

III. O6ABE3E rc nOCrlOBAlbA (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0455 + 0457 +

04s8)

.*J
431

1. Ao6aBrbacx - Marl4gHa t,,t 3aBficHa npaaHa

y 3ei'ubx

0453 i432
2. Ao6aBrbactr - MarhcHa tr 3aBrcHa npaaHa

y HHOCTpaHCTBy

3. Ao6aBrbaq( - ocrana noBe3aHa npaBHa

nxqa y 3eMrbH
433

0434
4. Ao6a8rba,{r1 - ocrana noBe3aHa npaBHa

nxqa y xHocrpaHCrBy

1.r.18980456 7.t75. Ao6aBJbaqx y 3eMrbtr435

04576. Ao6aBrba,{fl y r,tHocrpaHcrBy436

0458439 7. Ocrane o6aBBe l13 nocnoBalba

129u97.18IV. OCTAIIE KPATKOPOqHE O6ABE3E44, 45 v 46

l'17:"V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAATY BPFIHOCT
47

469290461 7.2048
OSABE3E 3A OCTAflE NOPE3E,

I APvrE A )l(EtlHE

9t600 \UUUI.t0462VII. NACUBHA BPEMEHCKA

PP3TPAH14IIEI.bA
49 ocxM 498

::,, . , ,.... .,., .,. ..,,,.. , ,..,,...,..,..,,i
00463

A. ryEHTAK l,l3HAfl Btlcl,tllE
KAnffiAIA (0412 + 0415 + (}]t21 -
0420 - a4L7 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) > 0 = (0441 + 0424 +
0442. 0071) : o

1987822978750464
0441 +O/l{l1 -0463)e0

YlgnHA nACllBA (10424 + 04d2+

i05406!bJIUJ177C940465E. BAHFI,UIAIICHA ]IACUIBA89

7

0448

450

1.4c650

140550

15433

1t74

280130

m
v

AAHA

JABHTA

M.n.
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HonyruaBa npaBHo JINHe - npeAyBerHNK

ffiM,ruAHC YCTNffiXA
Ba nepmog og 01"01.2019. Ro 31.12"2019. roAml{e

- y xmrbaAaMa ANFNapa -

nu5 107073107I'larx,{Hr 6poj 207 3 667 4 tll}jopa aerarHocrn 522 1

HA3[B ]AVNO KOMUNALTTO PRTOUZTCC DIREKCI]A ZA .,AV]TI PREVOZ GRAOA NTSN NTg

CeAri[-ne tluur, N'eHepana Mxrojxa rleuja0rrHa 8

l'pyna paqyHa, pa.{yn noSmqHJA AOtI HanoMena 6poi

$'l3iloc

T€(yha roAmHa tlperxoAHa roAr!Ha

t 2 3 4 5 6

nPxxoAl,t 1,t3 PEAoEHOT fIOCJ|OBATbA

60 Ao 65, ocuM 62 14 63
A. nocfloBHlt nPfixoAtt

(1002 + 1009 + 10r.6 + 1017)
1001 1443731) L294u78

60
r. nPflxoAr4 oA nPoA JE PO6E

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0

600
1. np[xoA]r oA npoAaje po6e uaruuHur'r t1 3aBrcHr4M

npaBHr4H nxql,tMa ra 4ouaiem rpxllurry
1003

601
2. nprxoAh oA npoAaje po6e uaruqnvu l.r 3aBlcHr4M

npaBHlM nl1qMMa Ha uHocrpaHoM rpxxury
1004

602
3. npl,txoax oa npoaaje po6e ocranru noBe3aHlM

npaBH[M nILlhMa Ha AoMaheM Tpxr4u.rry
1005

603
4, nplxoAx oA npoAaje po6e ocranlM noBe3aHlM

npaBHtrM nrqrMa Ha xHocTpaHoM Tpxhury
1006

604 5, npxxoAx oA npoAaje po6e Ha 4omaheu rpxuury 1007

605
5. npxxoat4 oA npoAaje po6e Ha fiHocrpaHoM

TpxxuJry
1008

61
rr. nPhxoAr4 oA nPolwE nPoh3BoAA 14 vcrvrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 14-1t,130 1290060

610

1. npxxoAx oA npoaaje npo!.r3Boaa I ycnyra

Mar[qH]1M ,{ 3aBHcHrlM npaBHxM n}ruxMa xa Aonaheu
rpxxury

1010

611

2. npl.rxoall oa npo4aje nporsao4a I ycnyra

Mar['{Hr,rM t1 3aBt4cHlM npaBH[M nhquMa Ha

T4HOCTpaHOM TpX[,rUry

101 1

672
3. nprixoA,r oA npoAaje npox3BoAa h ycflyra ocran[M
noBejDHHM npaBHxM nxqxMa Ha AoMaheM Tpxt1uJry

1012 347 i 1i] 202674

613

4. np[xoAtr oA npoAaje npox3BoAa x ycnyra ocranlM

nose3aHuM npaBHlM nl4qxMa Ha l4HocrpaHoM

Tpxr,rury

1013 c

614
5. npuxoAr{ oA npoAaje npox3BoAa x ycryra Ha

4ouaheu rpxru:ry
1014 1093020 1087446

615
6. npfixoAtr qA npoAaje roroBux npott3BoAa x ycnyra

Ha [HOfipaHOM Tp)KxUrry
1015

il ur. nPhxoAtl oA nPEMvrJA, CyEBEHUHJA,

AOTAU'IJA, AOHAq'1JA &1 CN.
1016

65 rv. APvTr4 nocfloBHl4 nPHxoArl 1017 6.: 360C 4018

i

6.1

6.1
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fpyna paqyHa, paqyH no3uqr,uA AOn Hanofielia 6poj
Teiqfia roanHa [IperxoAHd roAKHa

61 2 3 4 5

PACXOAIt t43 PEAOBHOT nOCiiOBAtbA

128913?

1018

1436684

50 Ao 55, 62 r 63

E. nocfloBHh PAcxoAN

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + r.026 + 1027 + r.028 + 1029) > 0

50 I. HASABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019

II. nPhXOAr,l OA AKTI4BhPAT-bA vqr,lHAKA t4 PO6E 1020
a

62

III. NOBEhAI-bE BPEAHOCTI4 3A'IXXA
HF{OBPUJEHT4X U TOTOBT4X nPOH3BOA H

HEAOBPTUEHI4X vCnvTA
1021630

631

IV. CMATbEI-bE BPEAHOCTI4 3MI4XA
HEAOBPUJEHT4X h rOTOBr,lX nPO[3BOAA u
HEAOBPIUEHT4X vcnvrA

1022

84151023 503951 ocuM 513 V, TPO1UKOBI4 MATEPI4]MA

2597 24497513 VI. TPOI.IIKOBI4 TOPI4BA I,I EHEPTI4JE t0z4 il

135253
VII. TPOIIJKOBX 3APAAA, HAKHMA 3APAIIA I,1

ocIAflt4 I t4r|Hyl PAcxoAr4
1025 12009552

,:

10937351026 b.5 128525553 VIIL TPOUJKOBT,I nPOil3BOAHl4X vCrlvTA

87316.t'540 rx. TPoruKoBr4 AMoPTI43AU[4JE t027

3496 7C8x. TPOulKOEt4 AvTOPOtrHl4X PE3EPBI4CAIbA 1028 6.3541 Ao 549

12083 178C8XI. HElt4ATEPt4lAIlHt4 TPOLtlKOB!4 102955

49391030 7445B, nocnoBH!,t AoSmTAx (1001 - 1018) > 0

r. noCnOBHl,l ryErTAK (r.018 - 1001) > 0 1031

1350 16C1
A. Ol,rHAHClrrCKm nPlrXOA]{ (1033 + 1038 +
1O39)

103266

u0

r. oI4HAHCHJCK]4 nPUXOAT4 OA nOBL3AHHX AhUA

H OCTAII4 OHHAHChJCKT4 nPhXOAl4 (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033
1:

66, ocl4t4 662, 663 n 664

1034660
1. OHHaHcrjcKx np6xoAl1 oA Mar!4'.rHrx r 3aBxcH]4x

npaBHlx nxqa

1035661
2. OxHaHcxjcKx nphxoAx oA ocranrx noBe3ilHrx

npaBHt4x nrqa

1036665
3. npxxoAx oA yqeuha y ao6Nrxy nplApyxeHxx
npaBHlrx n[qa ]4 3ajqAHHcKl,rx noAyxBara

10374. Ofianh OxHaHc[jcK[ npvxoA[569

158:l1-1501038 6.10662 I1. nPUXOAh OA KAMATA (OA TPEh!4X nrUA)

1039 6.1 1

III. NO3ilTI4BHE KYPCHE PP3'II4KE h NO3UTI4BH[4

EOEKTI4 BAnyTHE KnAy3vnE (nPEMA TPEht4M

nuql/rMA)
663 A 6@

104056
6, {OmHAHC[,UCKlil PAc)(oA]! (1041 + 

'.046 
+

LA47)

1041

L Ot4HAHCr4lCKl4 PACXOAI4 143 OAHOCA CA

NOBE3AH',IM NPABHL1PI II[4UI,1MA h OCTA'II4

oT4HAHChJCKH PAC(OAI4 (1042 + 1043 + 1fi4 +
104s)

56, ocxM 562, 563 u 554

t042560
1. O]lHaHcHJcKx pao(oAx x3 oAHoca ca Mar{qH[M ]'l

3irBrlcHrlM npaBHxM nt1qxMa

6q

8109

6.9

?-28)

()
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fpyna paqyHa, paqyH rr03uqfiJA HanoneNa 6poj
llperxoAHa roAhHaTemyha roArma

63. 2 3 4 5

561
2. OuHaHcujcKx pao(oAr1 r13 oAHoca ca ocrarlr4M

noBe3aHHM npaEHlM n}1urMa
1043

565
3. Pao(oAx oA yqeuJha y ry6rrKy nphAplD(eH[x
npaBHux nhqa t1 3ajgAHx.{Kl.lx noAyxBara

1044

1045566 r 569 4. ocranx Quarcrjcx[ pao<o4n

1046 O,TZ 1 728562 II. PACXOAI4 KqMATA (nPEMA TPE6I,1M flMUHMA)

1047 I563 tr 564

III. HETAThBHE KYPCHE PA3NilKE 14 HETATI4BHI4

EOEKTI4 BANYTHE KNA}BYIIE (NPEMA TPEF]4M

nuur,lMA)

1048 1343 1373
E, AOE14TAK r43 (DMHAFrCr4PAlbA (1032 -
1040)

1049
x. ryEITAK t{3 O}iHAHCyTPA}bA (1(l4O -
1O32)

583 i4 685

3. npuxoAu oA vcKnAE,,rBAlbA BPEAHOCTU
(rcTA'TE I,TMOEHHE KO'A CE I,TCI(tr}Y.,E NO
oEP BPEAHOCTvT XpO3 6r{rAHC vCnEXA

1050 6.14

1051 6.15 5C84 3859583 r 585

m. PACXOAT4 OA yCl(xABUBATbA EPEATNOCTII
(rcTArlE l,ll,lo8llHE KOJA CE HCKA:tvlE nO
OEP BPEAHOCTI,I l(PlO3 EUrlAtlC vCnExA

208?67 u 68, @aM 683 H 685 J. OCTATIIi nPMXOflh 1052 6.16 t03l

1053 12b7,) 1550057 x 58, ocl,il.r 583 v 585 K OCTAIT!4 PAO(OA!{

Il. AOEUTAK Dr3 PEAOBHOT nOCnOBAIbA nPE
onoPEI{BArbA (1030 - 1031 + 1048 - lO49 +
1050-1051+1052-1053)

1054

8233 10965

,b, |YEuTAK h3 PEAOBHOT nOCrlOBAlbA nPE
onopE3&rBAFbA (1031 - 1030 + 1049 - !048 +
1051-1050+1053-1052)

1055

1C385 ?90

M. HETO AOEyITAK nOCnOBAIbA KOIE CE

oEycTABrDA, EOEKTII nPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nOJll,tTMKE lt UCnPAEKA
TPEUIAKA 1,I3 PAHII'MX NEPIOAA

1056
6.lB69-59

0

I{. HETO ryEl/fTAK NOC'TOBA}bA KOJE CE

o6y(rABrbA" PACXOAI,I nPOMEHE
PAqYHOBOACTBEHE NOfl !,IT}IKE }I TCNPABKA
TPEUAKA 0,13 PAHII UX fiEPUOAA

105759-69

21s2
[b, AoETTAK rrPE OnOPE3l,tBAIbA (1054 -
1055+1055-1057)

1058
b.1v

-**

106/51059
o, rvEl4TAK rrPE OnOPEllt4BAthA (1055 - 1054
+ 10s7 - 1056)

fl, noPE3 HA AOE,,ITAK

11081060 6.1972t I. noPECKl4 PACXOfl nEPhOAA

I1061II. OMOXEHI4 NOPECKI4 PACXOAI4 NEPI4OAAA@722

tuJr1062Aeo 722 rrl. oMoxEHh noPEcKl4 nPilxoAn nEPuoAA

1063723
P. UCNNANEFIA'"IflI.N}IA [IP'{MATbA
nocrloAABqA

6,13

tul

6!li 6.19
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fpyna paqyHa, paqyH n()3!rqvrJA Hanorema 6poj

AAl
O6paru nponucau npaBxnHlKoM o caApxr,rHx t,i OopMx o6pa3aqa QuxaHcrjcux 3a npuBpeAHa ApyurrBa, 3aApyre h npeAf3erHnKe ("Olyx6eHr rnacHlr( PC", 6p, 95120t4 u L4412074)

nperxoAHa roAlrxaTerylu rogrxa

5 61 a 3 4

zQJ' i
c. HETOAOSIiTAK

(10s8- 1059 - 1060 - 1061 + 1052 - 1063)
1off

6.19

i(1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)

T. TiETO ryE}iTAI(
1065

*
IJ

1066 ffiI. HETO AOEI,ITAK KOlr nPrnMA MAt-bt4HCKl4M

vrurAqrMA

I1067 r -"-"*-i
I

II, HETO AO6}ITAK KOJ}I NPXNMA BEhI,IHCKOM

BNACHI,,IICY

il_:1068

I
III. HETO ryEhTAK KO]I4 NPTNMA MATbI4HCKI4M

YNATAq}IMA

1069
IV. HETO ryEITAK KOJU nPUnAAA BEF]4HCKOM

MACH]4KY

v. 3APAAA nO AKr-lilJr4

1070 r r*
t

**1 il*1. OcHoBHa 3apaAa no aKqHjx

.J
2. yMa$eHa (pa38oalbeHa) 3apaAa no aKqxjn 1071 ffi:: ::

v

AAHA

PEf(
AI^o M.n.j- o3Be

ff,
a

10064
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ffionyNraBa mpaBHo ,nNHe - npefl)rcerHmK

KflSBHMTAJ CI OCTAJIOM Pffi3Y/ITAW
3a nepuoA oa 01.01.2019. Ro 31.12"2019. roanHe

- y xr4rbaAaMa AuHapa -

nil6 107073107MarHqHr 6poj 29736674 tlJr4opa AenarHocrlr 52?1

Ha3rs JAVNO KOMUNALNO PREOUZTCe OrnrXCr,rA ZA TAVNT pneVOZ CnnOl rursa ltrs

Ceatrure Hqlu, feHepara MHnoixa neurjaraxHa 8

N'pyna paqyHa, paqyH moSt!uuJA A0n HanoMeHa broj

YBHoc

TeKyha roAillxa llpetr)(oAHa roArHa

1 7. 3 4 5 6

A. }IETO PE3Y'lTAT H3 NOCJ1OBATbA

r. HETO AO6r4rAK (AOn 1064) 2001 2080

rr. HETO ryErTAK (AOn 1065) 2002 LD06.r

E. OCTATIU CBEOEYXBATIII,! AOEI{TAK N{rlU

ryE]{TAK

a) CraBxe r(ore H€he 6Hyx pernacu$nxoaaxe y
Err,laHcy ycnexa y 6yAyltxn n€pxoAliHa

330

1. npoMeHe peBanop6aqlje HeMarep[janHe
l,rMoBr4He. HeKperHr4Ha, nocfpoje6a ri onpeMe

a) noBenalbe pe8anopx3aqxoHr4x pBepBr 2003

6) cuarueue peaanop(3aquoHt.tx pe3epBx 2004

331

2. AKryapcKr, Ao6[qu rnr ry6rqr no ocHotsy nnaHoBa

aeorHr4caHl,lx nprilalba

a) ao6xqr 2005 i

6) ry6nqv 2006

332

3. Ao6rqu uan ry6yl.lx no ocHoBy ynaraba y

BnacHlqke xHcrpyHeffre Kanrrana

a) ao6rqu 2007 I

6) ry6rqtl 2008

333

4. Ao6tlqx tlnx ry6xq]r no ocHoay yAena y ocnuloM

c8eo6yxBarHoM Ao6rrxy rnr ry6[rKy npqpyxeHHx

apyuJritBa

a) Ao6xql 2009

6) ry6rqn 2010

6) Cmare roje naxHaAHo Mory 6$Tx
peKnacH@HKoBaHe y 6hraHcy Ycnexa y
6ygyhru nepxoglrlia

334

1. Ao6}lq}r unu ry6y,qu no ocHoBy npepacyHa

oxHaHcljcrux rcBeurraja xHocrpaHor nocroBalba

a) Ao6uqu 2011

6) ry6ruN 20t2

25



fpyna paqyHa, paqyH n03$qxrA tlanoileHa bloj
Texyta roA!{lra npeYxoAHa roAhHa

1 3 4 5 62

2. Ao6lrun mu ry6uqt oA xHcrpyMeHara 3auJure
HeTO ynaraba y [HocTpaHo nocnoBa]be

a) ao6xqH 2013
'l33s

6) ry6uun z0L4

3. Ao6xq[ uau n6uqu no ocHoBy lrHcrpyxeHara
3aujTlre p,(rxKa (xeuhHra) HoBqaHor ToKa

a) Ao6Hqr 2015
336

6) ry6rqr 2016

4. Ao6ilq[ nnn .y6n!n no ocfloBy xapruja oA

BpeAHocrr{ pacnonoxrBxx 3a npo4ajy

a) ao6hql1 2017

2018

337

6) ry6rllh

r. ocTMr4 6PyTO CBEOByXBATHH AOEHTAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2072 +
2014+2016+2018)>0

2019 r
II. OCTM!4 SPyTO CEEOEyXBATHU rvsrlTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 20LZ + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020

2021
,""."-"J

ilt. noPE3 HA OCTAII4 CBEOETXBATH!4 AO6!4TAK
vnnw5ArAK nEPuoAA

2022
ry. HETO OCrAril CBEOSyXBATHI4 AOSI4TAK (2019
- 2o2o - 2021) > 0

v. HETO OCrAnh CBEOSyXBATHX ryEUTAK (2020 -

2019+2021)>0
2023

B. YIC'NAH HETO CBEOEYXBATHI{ PE3Y.,TTAT

nEPlloAA

2630
I. vr(ynAH HETO CBEO$X8ATHI4 AOE]4TAK (2001 -
2m2+2022-2023)>0

2024

L4054z025rr. vKvrlAH HETO CBEOSyXBATHH rvsHTAK (2002 -

2001+2023-2022)>0

2026
r. yronAH HETo CBEOEyXBATHH AO5fiAK
l,trllt rvErTAK (2027 + 2028) = AOII 2O24 > 0
r{nx AOn 2025 > 0

20271. npHnxcaH aeit1xcxlM BnacHxulMa KanBTana

20282. nplnxcaH Mao{[qxMa Koj}1 He[ajy KoHrpony

M.n.

v

*r" 6 o'l ,o-LQ-roanae
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l-'tronyruaBa npaBHo flNUe - npe6y3erHmK

MSBEIJ.ffAJ O TOKCtsKNMA TOTOtsMHffi
3a nepr,,roA on 01"01.2019. no 31.12"2019. roA,lHe

- y x!4rbaAaMa ArN-Napa -

nl,16 107073!.07MarxqHr 6poj 20736674 tlhopa AenarHocrh 5221

Ha3rB IAVNO KOMUNALI{O PREOUZECE OTnTXCUA ZATAVNI pnrVOZ ennOl nrsa rr5
CegNu:te iNnu , N-eHepana MMroJKa rtreulraHlHa I

no3Hr.NKja AOI'I

m3Hoc

TeKyha !'oAllHa nperxoA!.ra roAHHa

I 2 ? {

A. TOKOBI{ I'OTOBylltE }13 IlOCrIOBFll,lX AKTMAHOCT}'I

3001 1552.139 1453912

I. nprmxBx roroBr4He [3 nocjroBHl1x aKr[BHocr[ (1 Ao 3)

1. npoAaja ,r flprlilrbeHx aBaHclr 3002 1540673 1454043

2. npxMrbeHe KaMare H3 nocnoBHlx aKTuBHocrIl 3003 i 135i 1601

3, Ocranx np,lnfiBx r13 peAoBHor nocnoBalba 3004 4415 8258

II. OArxsr4 roroBrHe I13 noc.noexnx arrxaHocru (1 4o 5) 3005 1512974 142C964

1, l4cnnare Ao6aBrhaqi4Ma r Aarx aaaHcr 3006 t436177 t245354

2, 3apaAe, HaKHaAe 3apaAa x ocranx nt4qHx pao(oail 3007

3. nnaheHe KaMare 3008 3122 2318

4. nope3 Ha AoSr4TaK 3009

5, OAnl4sl,r no ocHoBy ocEnHx jaBHxx npffioAa 3010 29010 26991

III. Hero npxnlB roroBtrHe l13 nocJloBHtrx axrrlBHocrx (l-II) 3011 4?948

IV. Hero oMr4B roroBHHe rc nocno8Hlx aKr[BHocnl (U-l) 3012 39635

6, IOKOB'I TOTOEMT{E T43 AKIUBHOfiYI }.IHBECTMPAISA

3013 569 4003

I. npHnHBtr roroBhHe tr3 aKTlrBHocrx HHBecruParba (1 Ao 5)

1. npoaaja aKquja u yaeia (Hero npHntrBr) 3014

2, npoAaja HeMarepr4janHe r1MoBfiHe, HeKperH!,lHa, nocrpojerua. onpeMe x

6ronourlx cpe{crasa
3015

3. Ocranx O[4HaHctrjcKu nnacMaHu (Hero npunxBx) 3016 569 4003

4. npr.rMrbeHe KaMare l13 aKTxBHocrh ]lHBecrtrpaba 3017

5. nptrMrbeHe A}lBl1AeHAe 3018

II. OAn}lBr.r roroBr,rHe t,t3 a(T]tBHocru rHBecr]rparba (1 ao 3) 3019 519ti 1913

1. KynoBlHa aKqlja I yAena (Hero oMrBx) 3020

2. KynoBhHa HeMarepxjanHe hMoBlHe, HeKperH[Ha, nocTpojeba, onpeMe I
6[onoujKrlx cpeAcraBa

3021 5198 1913

3. ocran[ OxHaHcxjcKx nnacMaH[ (tero o4nrar) 3022

III. Hero npHn[B roroBflHe 13 aKrrlBHocr]4 rHBec-n4pa$a (I-II) 3023 209r1

IV. Hero oAnh8 roroBt4He 113 aKrt,lsHocru [HBecr[paLba (II-I) 3024 46?9

123765 1"4$207

94

0
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nogxqxra AOn

TeKyha roAxHa nperxoAxa roAxHa

41 2

B. TOKOB}T TOTOEUHE U3 AKTT{BHOCTT{ OI{HAIICSIPATbA

I. npxnuBx roroBr4He l13 aKruBHocr[ SxHaHcuparua (1 4o 5)

3025

1. YBehabe ocHogHor Kanrrana 3026

2. AyropoqHx xpeguru (xero npunxsr) 3027

3. KparKopo,{H[ xpe4mu (xero npunrar) 3028

4. Ocrane Ayropo,{He o6aB€e 3029

30305. Ocrane KparxopocHe o6aBqle

IL OA,lnBn roroBriHe Kl aKrxBHocru oHHaHcrpalba (1 Ao 6) 3031

30321. OTxyn concrBeHsx 6xqnja r ypena

2. Ayropo,{Hr,r xpe4mr (oaauau) 3033

30343. Kparopoqnh xpearmr (oaaragr)

30354. Ocrane o6aB$e (oAnfiBu)

30365. @xHaHcHJctr nrcr{Hr

3037l,lcnnaheHe [t1BHAeHAe

3038III. Hero npfinhB roroBHHe rc aKrltBHocrx O]lHaHct1paba (I-U)

3039Iv. Hero oMilB roroBHHe ll3 aKrrBHocrlr ouHaHcnpatba (II-I)

3040r. cBErA nPtulltB ToToBHHE (3001 + 3013 + 302s)

3041A. CBErA OAnr,rE TOTOB]IHE (3005 + 3019 + 3031)

3042E. HETO nPlr,lr,tB roToBltHE (3040 - 3041)

3043E. HETo OA,lilB TOTOBI,IHE (3041 - 3040)

3fi4roroBltHA HA noqETKv oEPAqyHcKor nEP9loAA

3fi53, NO3YIT}IBHE ISPCHE PA3'I}IKE NO OCTIOBY NPEPAqYHA

TOTOB14HE

3046h, HETATTBHE KYPICHE PA3'I14KE NO OCHOBY NPEPAT{YHA

TOTOB]IHE

3047
,. TOTOB]IHA HA KPA'Y OSPAqYHCKOT NEP'IOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 30216)

M.n.

v

au,.. O?-91-zo@--row*e

3

700c 0

7000

i)9380

9354

0

!;84

7C00

9938

1.16791s156C0C8

14i28i51597272

J5 lUU

37'r54

3690572005

720C53474L

IP

Er

AVlP
3A

lo3
HI^UIA
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ilonyruaBa npaBHo Jrmue - npegy3erHmK

K'I3MffiUJTAJ O MPOMHhf;AMA HA KATXKNTAJ]Y
3a nepmofl oA 01"01.2019. Ao 31.12"2019. ronhHe

- y xhjbaAaMa Ar{FNapa -

Marra'1HH 6poj 2A7 3 567 4 tljnopa AenarHocil 5221 nA6 LAVO73LA7

Ha3rB JAVI,IO K0MUITALI{O PREOUZeee OtnrrC['A ZA ]AV[{I PREVOZ CnAOa nrSA lttS

CeAxuJre [NHu, N-eHepana Mrroixa neuliaHr{Ha 8

PeAHlr

6poj
onuc

l(oMnoHeHre kanxrara

AOn
30

AOn
31

A0n
32

OcHoBHn xanmxefl YnxeaH}l a HeynraheHn Kanrra.4 Pe3epBe

1 2 3 4

1

[IoqerHo cra]be nperxoAHe roAilHe Ha AaH
01.01._

a) Ayrogxr canAo paqyHa 4001 4019 4037

6) norpaxHx canAo paqyHa 4002
5000

,r020 4038
s3;i34

2

S4cnpaa!6 ilarepitjalHo snarajaux rpeulara r
npo64eHa paqyHoBoAcTBeH0{X nor}1il{Ka

a) racnpaBKe Ha Ayrosxoj crpaur palyna 4003 402t 4039

6) tlcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHra paqyHa 4AA4 4022 4040

3

Kopxrosaxo noverr{o crabe nperxo4He roArdile
Ha AaH 01,01. _

a) kophroBaHx AyrosH!4 canAo pavyna (1a + Za - 26)
>0 4005 4023 404t

0

6) kopxroBaH[ norpaxH[ canAo pa,ayHa (16 - 2a +
26)>0 4006

5Crl0
4024 4042

33?34

4

npol,reHe y nperxoAroj _ rogrxn

a) npouer ra 4yroBHoj srpaHfi paqyHa 40a7 4025 4043

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHq paqyHa 4008 4026 4044
584

5

C!-alh@ ma xpajy nperxogme roAl{He 31,12._

a) 4yroanN canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4009 4027 4c/5

6) norpaxxn canAo par{yHa

(36-4a+46)>0 4010
50c0 4028 4046

6

Tlcnparxa HarepujanHo 3Haqajliux ryreurara r
npor.{eHa paqyr{oaoacTBeHHx no,rr{Tt{xa

a) rcnpaBre Ha AyroBHoj crpaH!4 pa,{yHa 4011 4047

6) rcnpaaxe ra norpaxHoJ crpaH[ paqyHa 4072 4030 4048

7

KoprroBaHo noqerxo crah€ yeryhe roA!.!H6 Ha
Aax 01.01. _

a) xoprroaaxu 4yrooHr4 crnAo paqyHa (5a + 5a - 66)
>0 4013 4031 4449

6) xopuroeail.r norpaxHfi canAo paqyHa (56 - 6a +
66)>0 40t4

5000
4032 4050

338i8

5

29



onuc
6poj

3230 31

AOn
PesepBe

AOn

Ynl.rcaHH a HeynnaheHh xanuTaJt

AOn

OcHoBHr t(anrfia,l

4 51 2 3

npol4eHe y reryhoi _ roAriHH

4051 1C0644015 4033a) npouer Ha AyroBHoj crpaHl paqyHa

40524034

8

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHH pa,{yHa 4016 7000

Cralh€ Ha xpajy teryte roArxe
3r..12. _

40534017 4035a) pyroanu can4o pauyxa
(7a+8a-86)>0

40544036

9

6) norpaxr[ caaao pa,{yxa

(76-8a+86)>0 23754i_2C00

30



on!{c
PeAHh

6po,
3435 A47 u237

AOn

oTxyrubeHe concrBeHe aKuHje

AOn

liepacnopeDeHm A06]{rak
AOfl

l-y6HraK

7 81 ? 6

noqefiHo c:f:d]b€ nperxqAHe roAmHe ]ia AaH
0r..01._

4091a) AyroBHr4 canAo paqyHa 4055 4073

4074 4092 1168

1

6) norpaxxr canao paqyHa 4056

IcnpaBla r,rarepxrarHo 3HaqaiHlrx rpeuaka x
npoHeHa paqyHoBoAcrBeHrx nortlrrxa

4093a) xcflpaBKe Ha AyroBHoj crpaH[ pa,{yHa 4057 4075

4076 4094
.',

2

6) HcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHx paqyHa 4058

KopuroaaHo noqeD@ cra$e nperxoAHe roAxHe
Ha AaH 01.01. _

a) xoprroeaxu 4yroBHr4 canAo paqyHa (1a + 2a - 26)
>0

4059 4077 4095

4060 4078 4096
1168

3

6) (opxroBaHx norpaxHr canAo pa'{yHa (16 - 2a + 26)
>0

npoileH€ y nperxoAHoj _ roAnHn

1168a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH[ pa,{yHa 4061 i0454 4079 ! 4097

4098

4

6) npouer m norpaxHoj crpaH!4 paqyHa 4062 4080

Crabe Ha Kpajy npsrxoAlie roAmHe 31.1?._

4099a) gyroaxr canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4063
1C064

I
4081

6) norpaxxu canAo pa'{yna

(36-4a+46)>0 4064 4082 4100

5

llcnpaa!(a rarepliarHo 3HaqajHnx rpeuaKa x
npoxeHa paqyHoaoAcrBeHilx no,lrrrrKa

4101a) xcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh paqyHa 4065 4083

4084 4102

6

6) ficnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHfi paqyHa 4066

KopxroBaxo no.{gtHo cTarte rexyhe roafi}re Ha

AaH 01,01, _

4103a) roprroaaxr 4yroBHtr canAo paqyHa (5a + 6a - 66)

>0
4067 i0064

4085

41046) ropurosaru norpaxH[ canAo paryxa (56 - 5a + 56)
>0

4068 4085

7

31



OTIMC
6poj

047 ut237 3435
AOn

[NepacnopeDeHm Ao6f, rae(

AOn

l-y6nraK

A0n
oTKynbsE{e con(rBeHe aKqnje

7 81 2 5

I

npoMeHe y re!ryho, _ roArHil

4105a) npoMer Ha AyroBHoj cTpaH[ paqyHa 4069 4087

100644070 4088 4106 i6t\06) npouer Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa

Crane xa rpajy re[yhe roanHe
31.12.

4071 4089 4107a) gyroaxr canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0

4090 4108 2684

9

6) norpaxH[ canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4072

RU0rrunEn rG ila!!, ldrrd

32



onHc
PeAH&r

6poj

332338 33r.

AOn
floSuqm nar ry6xqtr no ocHoBy yraralba y

ana€Hfi i{Ke nHcrpy$f eHTe kanuranaPeBarIopHBalNT{o}re pe3epBe

AOn
Arryapcrx Ao6xqx Hnx

ry6xqil

aon

10 1191 2

[IoqgrHo Cfa]te npsrxoAH€ roAr{He Ha AaiH

01.01._

4t454t274109a) AyroBHH canAo pa,ryHa

414647286) norpaxrr canAo paqyHa 4110

1

l'lcnpaBxa marepuJaaxo sxa|{aJxux
!'p€ual(a x npor{eHa PaqyHoBoAcrBeHxx
norrrrl(a

4t4741294111a) xcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh pacyHa

414841304tlz

2

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoj crpaH[ paqyHa

KopxroBaHo noqerHo cralt€ nperxoAHe
roAr{He Ha AaH 01.01' 

-
414941314113a) KopxroBaH[ ayroBHt4 canao pavyxa (1a + 2a -

26)>0

41504t3241746) xoprroaanu norpaxHll canao pa'{yHa (16 - 2a

+26)>0

3

npoileHe y npem(ogxoj 

-_ 
rogxrllt

415141334115a) npoMer Ha AyroBHoJ crpaH[ paqyHa

4r5241344116

4

6) npouer xa norpaxHoj crpaHh pa'lyHa

crah€ xa xpajy nPerxoExe roanxe
31.12._

415341354177a) ayroBH[ canao paqyHa

(3a+4a-46)>0

4154413641186) norpaxHfi carAo PaqYHa

(36-4a+46)>0

licnpaaKa narep]{jaaxo exalaj}lmx
rpeuraKa u nPoi'teHa pai{vHoBoAdEeHUX

norlrrxxa

415547314119a) ucnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHn pa.|yHa

415641384L20

6

6) hcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaH[ paqyHa

KopxroBatro norretxo crane re*yhe
roADrHe Ha AaH 01.01' 

- 415741394Lzra) roprroaaxu 4yroBHu canAo paqyHa (5a + 5a -

66)>0

4158414047226) KopxroBaHx norpaxHrl can4o pavyxa (56 - 5a

+66)>0

7

i
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33?330 33r.

AOn
#[o6uqB r,!rx ryouqu no oc$oBy yrxaralba y

BrracHxcKe xHcTpyileHT€ kanHTara

AOn AOn
AKryap€lfl AoSrqo{ mnn

ry6xqlr

10 1!1 2 9

npoHeHe y reKyhoj _ rogrNu

4159a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH{ paqyHa 4t23 4L4L

4t42 4160

8

6) npoiler Ha norpaxroj crpaxn paryHa

Cralb€ Ha t<pajy rerryhe rogxme
31.12. _

4161
E

,.-'}
4125a) AyroBHx canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0

4t624144

9

6) norpaxH[ canao pa'{yHa

(76-8a+86)>0 4t26

onilc
PeAH]l

6poj

!
:

34



PeEHfi
onlrc

6poi

336334 r 335333

AOn
I[o6xq}1 uJlvr ry6ilqir no ocHoay

x€ug{Hra HosqaHor roKa

AOn Ao6rqr uar ry6xqh no oct{oBy
!{t{o€TpaHor nocroBa}64 I
npepaqyna OrHaxcujcxrx

rsBeulTaia

AOTI Ao6uqx xrH ry6ilqx no ocHoBy
yAena y ocranoH go6mrry mnr

ryf xr!ry nplrApweH[x ApyuraBa

1413121

[Io.terTHo cra]6€ np€TxoArG roAuHe
ma aax 01,01.-

419941814763a) AyroBHr4 canAo pa,{yHa

42A0418247eA

1

6) norpaxxr carAo paqyHa

l'icnpaBKa marepmlanxo sxalaj*trx
rpeuaKa 1l npoH€Ha
paqyHoBoacTBoHrx norfiTilka

4Z0t41834165a) ncnpaaxe xa 4yroanoj crpanu pavyra

420241844t666) ucnpaBKe Ha norpaxHoi crpaHr4

paqyHa

2

Kop{roBaHo noqer$o cra}b€
nperxoEHe roalrH€ Ha AeH 01.01.

420341854167a) KoplroBaHH ayroBHx 6nAo PaqYHa

(la+2a-26)>0

420441864168

3

6) Kop[roBaHu norpaxH]l cariAo pa'{yHa

(16-2a+26)>0

npoxeHe y nperxoaHoi 

-
roehHu

424541874169a) npouer Ha AyroBHoj crpaH[ paqyHa

420641884L7A

4

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa

ma xpaly nPerxogme roAt{He

420741894L7ra) AyrogHra canAo PaqYHa

(3a+4a-46)>0

420841904172
(36-4a+z16)>0

noTpaxH[ cdnao paqyHa

5

mcnpaa!@ natePuiaano sxalaimux
x npolreHa

paqyHosoAdrB€Hnx n(vlt{Tlf Ka

424941914773a) rcnpasxe ra 4yroBHoj crpaHx pa'{yHa

42104t9241746) [cnpaBKe Ha norpaxHoi crpaHu

paqyHa

6

Kop(roBaHo noqerno clane rerYhe

roAure ua Aam 01.01' 

- 4zlt41934175
(5a+6a-66)>0

KOPt4rOBaHr AyroBHu canAo paqyHa

42124t9441766) xopuroeaxr norpaxH[ canAo pa'{yHa

(56-5a+66)>0

7

?
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336333 33/0 r 335

xeurHra HoBqaHor toKa

AOn Ao6xqr n x ry5[qH noocHoBy
yaena y ocrarolr Ao6!4Tr(y !4ru

ry6xT!{y npxApyr(eHrx APyuTaBa
,€BeuJTaJA

Ao6[q!,! rrrx ry6Hqn no ocHoBy
uHocTpaHor nocnoBalSa r

1 13 147 L2

npolreHe y reKyhoi _ roAriHu

a) npor.{er Ha AyroBHoj crpaH[ paqyHa 4195 aa!J8

6) npouer xa norpaxHoj crpaHr paqyHa 4196 4214

Cralb€ Ha rpajy reryfte roAmxe
31,t 2. _

4197 42t5a) AyroBHx canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 41799

6) norpaxHx canAo paqyHa

(76-8a+86)>0
4216

AUE.TUnEETC VLrdrrur PE5rr! rd rd

PEAHH

6po,
OftH€

36



ru! Psyrrrcrd

Pe

AHX

6poj
onmc

YkynaH Kan!,rran [:(peA 16 kon 3
ao Korr 15) - :(peA r.a Kor{ 3 Ao K(,JI

1s)l > 0

l-y6hrax r€flaA xanurara [>(peA
1a Kon 3 ao kor 15) - t(psA 16

xor 3 Ao Krrr 15)l > 0

337

AOfl
Ao6Hqn ,rnn ry6mqH no ocHoBy xOB

pacf, ofl oxtlErx 3ir npoAajy

L71 2 15 16

[IoqerHo gfarr€ nparxof,He roArHe
Ha AaH 0r..01,_

a) AyroBHu canAo paqyHa 4217

42444235 39402

1

6) norpaxxu carao paqyHa 42t8

D{cnpaBra rrarep{anmo sxavajxux

a) HcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4279

4236 4245 ']

2

6) Ncnpaexe na norpaxHoj crpaHl
paqyHa

4224

KopxroBaHo nocerHo cra]6€
nperxoAH€ noAxHe Ha AaH 01.01,

a) KoplroBaHx AyroBHt4 canao pa'{yHa

(1a+2a-26)>0
42ZL

42464237 39402

3

6) KoprroBaHr norpaxHu canAo pacyHa

(16-2a+26)>0 4222

np0meHe y lrperxo4xoj 

-
roAilHh

4238a) npoMer Ha ayroBHoj crpaHfi paqyHa 4223
4247

4224

4

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHx pa'{yHa

cralbe Ha rpajy nperxoAHe roAt{He
31.12._

4225a) AyroBHr,r canAo paqyHa

(3a+4a-46):0
42484239 28754

4226

5

6) norpaxH[ canAo pa'{yHa

(36-4a+46)>0

!,lenpaBxa D.rarepHiarHo 3HacajHHx
rPe!.lJaKa X nPOIt{€Ha

paqyHoBoAdBeH{x notrxrl{l(a

4227a) trcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx pa.{yHa

42494240

4228

6

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoi crpaHn
paqyHa

KoprroBaHo nocerno crarte texyhe
roAHHe Ha eaH 01.01' 

- 4229a) KopnroBaHu AyroBHx canAo pa'4yHa

(5a+6a-66)>0
42504241 78754 i

4230 r'6) KoprroBaHH norpaxHt4 canAo pa'{yHa

(s6-6a+66)>0

7

rpeuaxarl nPor€Ha

PaqyHoBoac[B€Hrx no,lhrr{xa

0

37



^uirrudEilrs 
Qrdrur lEyrr rd.d

Pe

al{x

6poj
onttc

YrynaH xanrran [I(peA 16 xon 3

Ao t(o, 15) - I(peA la xo,l 3 Ao ro,l
ls)l > 0

fy6xra( x3rlaA xanrrala [t(p€A
la xor 3 Ao xon f5) - :(peA 16

Ko,l 3 Ao xor 15)I E 0

337

aon
Ao6nqr uar ry6t{qx no ocHoBy xOB

pacnoroxxBrx sa npoAaiy

L7161 2 15

npolreHe y rexyhoj 

- 

roArxr

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHx paqyHa 4231
425t

I4242

4232

8

6) npoMer Ha norpaxhoj crpaHx paqyHa

crabe xa xpajy rexyhe roAxre
31.12, _

4233a) AyroBHx @nAo paqyHa

(7a+&-86)>0

N

4243

4?34 I
L

9

6) norpaxH[ canAo pa!ry]la

(76-8a+86)>0

dt

l4
M.n.

I,IJA
HN

v

AAHA

O6paaaq nponucan npaBxnHuKoM o caApxrlHtl r oopMu o6pa3aqa OrHaHcljcKtrx ApyrnBa,3.tApyre x npeA)EerHrKe ("Cnpx6exu rnacnrr PC",6O' 95l20L4tt 144120t4)

3A$4

m
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Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш                                                                                                                                                                                                       

Напомене уз финансијске извештаје за 2019.годину 

 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

1.1. Општи подаци о Предузећу 

Пун назив предузећа 
Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша, Ниш 

Седиште Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 

Матични број 20736674 

Шифра и назив 

делатности 

5221-услужне делатности у копненом саобраћају (претежна 

делатност) 

ПИБ 107073107 

 

Просечан број запослених у 2019.години је 112 (2018.године је био 133). 

 

1.2. Историјат Предузећа 
 

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: 

Предузеће),  са седиштем у Нишу,  је основано Одлуком Скупштине града Ниша од 

25.03.2011.године. ( Сл.лист града Ниша бр.15/2011). Предузеће је регистровано код Агенције за 

привредне регистре 11.05.2011. године. 

 

У периоду од оснивања до краја 2014. године, Предузеће је обављало делатност организације, 

контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу 

путника на територији Града Ниша. У склопу ове делатности су и следећи послови: 

1. штампање и дистрибуција легитимација за превоз појединачних,  месечних и 

полумесечних превозних карата,  

2. израда и контрола остваривања реда вожње,  

3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

4. контрола превозних карата, исправа путника у возилима као и наплата доплатних карата 

5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

функционисање јавног превоза,  

6. предлагање изгледа и дизајна информационих ознака истакнутих на возилима,  

израда идентификационих ознака за возно особље, као и легитимација за превоз, месечних и 

полумесечних карата и појединачних карата, 

7. организовање постављања обавештења путницима на стајалиштима и терми-нусима,  

8. пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

9. пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима.  

 

Предузеће је крајем 2013. године преузело и послове организације рада приградске аутобуске 

станице. 

 

У периоду од 01.01.2015. године до 30.06.2018.године Предузеће је обављало и комуналну 

делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, на пакету линија 

4 у Нишу. На основу Споразума бр. 1292/18 од 11.06.2018. године, закљученог са Градом Нишом, 

Предузеће је дана 30.06.2018. године, престало са обављањем делатности превоза путника на 

овом пакету линија у Нишу. 

  

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству, разврстано у средња правна 
лица. 
 

 

 

 

 

40



Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш                                                                                                                                                                                                       

Напомене уз финансијске извештаје за 2019.годину 

 
 
 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са важећим прописима у Републици 

Србији заснованим на Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013, односно 

Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за 

МСП). 

 

Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је  

рачуноводствени стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од 

Одбора за међународне рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило 

Министарство финансија. Предузеће (не)изражава експлицитну и безрезервну изјаву о 

усаглашености финансијских извештаја са МСФИ за МСП, који се примењује на периоде 

приказане у приложеним финансијским извештајима. 

  

Финансијски извештаји су састављени у складу са концептом историјског трошка и начелом 

сталности Предузећа. 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми 

образаца финансијских извештаја за привредна предузећа, задруге, и предузетнике („Сл. гласник 

РС“, бр. 95/2014). Према Закону о рачуноводству редован годишњи финансијски извештај 

правних лица која примењују МСФИ за МСП обухвата: биланс стања, биланс успеха, извештај о 

осталом резултату,  извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине  и 

напомене уз финансијске извештаје. 

 

3. РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 

 
При састављању финансијских извештаја Предузећа уважена су следећа начела: 

• Начело сталности, 

• Начело доследности, 

• Начело опрезности, 

• Начело суштине изнад форме, 

• Начело узрочности прихода и расхода и 

• Начело појединачног процењивања 

 

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 

имовински, финансијски и приносни положај Предузећа, као и економска политика земље и 

економске прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг 

Концерн“ принцип).  

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 

обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин 

процењивања билансних позиција Предузећа, не мења у дужем временском раздобљу. 

  

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 

финансијских извештаја Предузећа, које треба да резултира да имовина и приходи нису 

прецењени, а да обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности 

не треба разумети на начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала Предузећа; то јест 

свесног, нереалног увећања расхода и обавеза Предузећа. Наиме, у Оквиру за припрему и 

презентацију финансијских извештаја је потенцирано да уважавање начела опрезности не сме да 

има за последицу значајно стварање скривених резерви, намерно умањење имовине или прихода, 
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или намерно преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том случају финансијски извештаји не 

би били неутрални и, стога, не би били поуздани.  

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Предузећа, а 

тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање 

треба да се врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не само 

на основу њиховог правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и других 

догађаја у Предузећу није везано за моменат када се готовина или готовински еквиваленти, по 

основу тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за моменат када се догоде. 

Таквим приступом омогућено је да се корисници финансијских извештаја не информишу само о 

прошлим трансакцијама Предузећа које су проузроковале исплату и примања готовине, већ и 

обавезама Предузећа да исплати готовину у будућности, као и о ресурсима који представљају 

готовину које ће Предузеће примити у будућности. Другим речима, уважавањем начела 

узрочности прихода и расхода обезбеђује се информисање о прошлим трансакцијама и другим 

догађајима на начин који је најупотребљивији за кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања 

различитих билансних позиција Предузећа (на пример, имовине или обавеза), ради 

рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања. 

 

4. ГРЕШКЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, МАТЕРИЈАЛНОСТ ГРЕШКЕ 

И КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА 

 
Грешке из претходног периода су изостављени или погрешно исказани подаци из финансијских 

извештаја Предузећа за један или више периода који произилазе из неупотребљавања или 

погрешне употребе поузданих информација које су биле доступне када су финансијски извештаји 

за дате периоде били одобрени за издавање и за које се могло разумно очекивати да буду добијене 

и узете у обзир при састављању и презентацији тих финансијских извештаја.  

 

Материјално значајна грешка откривена у текућем периоду, која се односи на претходни 

период је она грешка која има значајан утицај на финансијске извештаје једног или више 

претходних периода и због које се ти финансијски извештаји не могу више сматрати поузданим.  

 

Предузеће врши ретроспективну корекцију материјално значајних грешака у првом сету 

финансијских извештаја одобреном за објављивање након откривања тих грешака, тако што ће 

преправити упоредне износе за презентован(е) ранији(е) период(е) у којем(има) су се грешке 

догодиле; или, ако се грешка догодила пре најранијег презентованог претходног периода, 

преправити почетна стања средстава, обавеза и капитала за најранији презентовани претходни 

период.  

 

Ако је неизводљиво утврдити ефекат грешке из одређеног периода на упоредне информације за 

један или више презентованих претходних периода, Предузеће преправља почетна стања 

средстава, обавеза и капитала за најранији период за који је ретроспективно преправљање 

података изводљиво (што може бити текући период).  

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, 

односно у корист прихода период а у којем су грешке идентификоване.  

 

Материјалност грешке се процењује сходно релевантним одредбама из Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, по којима материјалност имплицира да изостављање, или 
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погрешно књиговодствено евидентирање пословне трансакције, може утицати на економске 

одлуке корисника донете на основу финансијских извештаја.  

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у кумулативном износу са осталим 

грешкама већа од 4% укупних прихода обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка 

односи. 

 

 

 

5. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 
5.1. Коришћење процењивања 
 

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП и 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Предузећа 

коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе 

исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.  

 

Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан биланса 

стања.  

 

Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске 

имовине, признавање одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за судске спорове 

и дефинисање претпоставки неопходних за актуарски обрачун накнада запосленима по основу 

отпремнина, и исте су обелодањене у одговарајућим рачуноводственим политикама и/или 

напоменама уз финансијске извештаје. 

 

Упоредне информације чине финансијски извештаји Предузећа за 2018. годину, који су били 

предмет ревизије. 

 

У складу са Одељком 10 „Рачуноводствене политике, процене и грешке“, Предузеће је извршило 

усклађивање упоредних података на основу Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 

контном оквиру за привредна предузећа, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 95/14).  

 

5.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 

курсних разлика и ефеката валутне клаузуле 
 

Ставке укључене у финансијске извештаје Предузећа одмеравају се коришћењем валуте 

примарног економског окружења у коме Предузеће послује (функционална валута). Финансијски 

извештаји приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну и извештајну валуту 

Предузећа. 

 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања прерачунавају у 

њихову динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке 

Србије важећим на тај дан. Пословне промене у страним средствима плаћања током године 

прерачунавају се у динарску противвредност применом званичних девизних курсева Народне 

банке Србије важећим на дан пословне промене. 

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних у 

страним средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу 

успеха, као финансијски приходи, односно финансијски расходи. 
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Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, 

настали применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских прихода, односно 

финансијских расхода. 

 

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања 

у функционалну валуту су били следећи: 

 

Валута: 2019.  2018.  

ЕУР 117.5928  118.1946  

USD       104.9186  103.3893  

CHF 108.4004  104.9779  

GBP    137.5998     131.1816  

 

5.3. Пословни приходи 
 

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја 

обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - поверилачки однос и да 

је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или 

потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које 

Предузеће одобри.  

 

Приход од продаје робе се признаје онда када су задовољени сви следећи услови: 

а) Предузеће је пронело на купца све значајне ризике и користи од власништва над робом; 

б) Предузеће не задржава учешће у управљању продатом робом у мери која се обично повезује 

са власништвом, нити задржава ефективну контролу над продатом робом, 

ц) износ прихода се може поуздано измерити; 

д) вероватан је прилив економске користи повезане са том трансакцијом у Предузеће; 

е) трошкови који су настали или ће настати у вези са трансакцијом могу се поуздано измерити. 

 

Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан билансирања. 

 

5.4. Пословни расходи 
 

Укупне пословне расходе чине: трошкови материјала; трошкови горива и енергије; трошкови 

зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; трошкови 

амортизације; трошкови дугорочних резервисања; нематеријални трошкови. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

а) расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских 

користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се 

измери; 

б) расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 

узрочности); 

ц) када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају 

путем поступка системске и разумне алокације; 

д) расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа 

до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове 

за признавање у билансу стања као средство; 

е) расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања 

средства.  
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5.5.Трошкови позајмљивања 

 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови у вези са позајмљивањем средстава. 

Предузеће  све трошкове позајмљивања признаје као расход периода у коме су настали.  

 

5.6. Финансијски приходи и расходи 
 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата - према трећим 

лицима (независно од тога да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања 

или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне 

клаузуле – према трећим лицима; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим 

повезаним правним лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

 

5.7. Остали приходи и расходи 
 

У оквиру осталих прихода (који укључују и приходе од усклађивања вредности остале имовине 

која се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих прихода, исказују 

се добици који могу, али не морају да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Добици 

представљају повећања економских користи Предузећа и као такви, по природи, нису различити 

од других прихода. Добици укључују, на пример, добитке од продаје некретнина, постројења и 

опреме; по већој вредности од књиговодствене у моменту продаје. 

 

У оквиру осталих расхода (који укључују и расходе по основу обезвређења остале имовине која 

се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих расхода, исказују се и 

губици који могу, али не морају, да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Губици 

(на пример, мањкови или губици настали продајом средстава по нижој вредности од 

књиговодствене) представљају смањење економских користи и, као такви, по својој природи, 

нису различити од других расхода. 

 

5.8. Лизинг 
 

Лизинг је уговор  којим давалац лизинга преноси на корисника лизинга, у замену за једну или 

низ рата, право да користи предмет лизинга на временски период за који су се договорили.                                          

 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг уколико се њим суштински преносе сви ризици 

и користи повезани са власништвом.  

 

Закупи некретнина  и опреме код којих се потпуно  преносе сви  ризици и  користи које проистичу 

из власништва над средством рачуноводствено се обухватају као финансијски лизинг. У моменту 

закључивања уговора  финансијски лизинг се признаје као средство у билансу стања по фер 

вредности и као финансијска обавеза, искључујући износ камате, за плаћање будућих закупнина. 

Отплата закупа дели се на  камату и враћање главнице према израчунатим ануитетима. Трошкови 

камате терете расход периода, односно биланс успеха на пропорционалној основи, на преостали 

салдо закупнине. Разлике између будуће вредности минималних плаћања закупа и њихових 

садашњих вредности представља будуће плаћање закупа, који се евидентира као финансијска  

разлика по основу закупа. 

 

Приликом иницијалног признавања, предмет финансијског лизинга се признаје као средство у 

висини његове фер вредности или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је 

она нижа. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је 

признат као средство. 
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Пословни лизинг је лизинг односно закуп средстава код којег су све користи и ризици у вези са 

власништвом задржани код закуподавца, односно нису пренети на закупца.  

 

Код пословног лизинга, плаћања лизинга се признају као расход, по праволинијској основи током 

трајања лизинга, осим ако неки друга систематска основа није примеренија за представљање 

временске структуре користи за корисника. 

 

5.9. Некретнине, постројења и опрема 
 

Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе за коришћење у производњи 

производа или испоруци добара или услуга, за изнајмљивање другима или за административне 

сврхе, и за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода. 

 

Предузеће признаје набавну вредност неке некретнине, постојења и опреме као средство ако, и 

само ако: 

•     је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством приливати у 

Предузеће,  и 

•    се набавна вредност /цена коштања тог средства може поуздано одмерити, односно на дан 

стицања/изградње набавна вредност /цена коштања је већа од РСД  40 хиљада. 

 

Алат и ситан инвентар који задовољавају услове из става 1. признају се као опрема, а ако не 

задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 

 

Резервни делови који не задовољавају наведене услове, приликом уградње, исказују се као 

трошак пословања. 

 

Улагања која имају карактер текућег одржавања некретнина, постројења и опреме представљају 

расход периода у коме су настала. 

 

Некретнине,  постројење  и  опрема,  који  испуњавају  услове  да  буду  признати  као  средство, 

одмеравају се по својој набавној вредности/цени коштања. Набавна вредност се састоји од 

набавне цене увећане за све зависне трошкове набавке, а умањене за трговинске попусте и рабате. 

Ставке некретнина, постројења и опреме израђене у сосптвеној режији, признају се у висини цене 

коштања уз услов да она не прелази нето тржишну вредност. 

 

Након почетног признавања ставке некретнина, постројења и опреме се вреднују по набавној 

вредности умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке 

због умањења вредности. 

 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на 

основу  процењеног  корисног века употребе средстава.  

 

Основица за амортизацију средства је набавна вредност/цена коштања.   

 

Преостала вредност, односно нето износ који Предузеће очекује да ће добити за средство на крају 

његовог корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења, сматра се једнаком 

нули. 

 

Амортизација средства започиње када је оно расположиво за коришћење, односно када се налази 

на локацији и у стању које је неопходно да средство функционише на начин који руководство 

Предузећа очекује. 
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Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако 

се не користи. 

 

Амортизационе стопе, утврђене на основу процењеног корисног века употребе средстава, су 

следеће: 

 

Опис 

Корисни век 

трајања  

(у годинама) 

Стопа  

амортизације   

Рачунари и припадајућа опрема 4-7 14,29-25% 

Путничка возила 8-10 10-12,5% 

Аутобуси 6-8 12,5-16,67% 

Остала средства 3-8 12,5-33,33% 

 

Корисни век трајања некретнина, постројења и опреме, односно амортизационе стопе и метод 

обрачуна амортизације, преиспитују се на крају пословне године и ако су очекивања заснована 

на новим проценама значајно различита од претходних онда се она  рачуноводствено обухватају 

као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и будући 

период се коригују. 

 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или 

када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве 

будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења некретнина, постројења и 

опреме утврђују се као разлика између процењених нето прилива од  продаје и исказаног износа 

средства и признају се као приход или расход у билансу успеха.  

 

5.10. Залихе 
 

За залихе робе и материјала трошкови прибављања подразумевају: фактурну вредност и 

директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују 

фактурну вредност. Фактурна вредност се утврђује на основу износа садржаног у фактури 

добављача.  

   

За вредновање залиха материјала и робе користи се метод просечних пондерисаних цена. 

 

5.11. Умањење вредности имовине 
 

На сваки датум извештавања, некретнине, постројења и опрема, нематеријална имовина се 

проверавају да би се одредило да ли постоје неке назнаке да је дошло до умањења вредности тих 

средстава. Ако постоји назнака да је дошло до умањења вредности, процењује се надокнадива 

вредност тих средстава и упоређује се са књиговодственом вредношћу. Ако је процењена 

надокнадива вредност мања, књиговодствена вредност средстава се смањује на надокнадиву 

вредност, а губитак због умањења вредности се признаје као расход периода. 

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена  надокнадиве вредности тог средства. 

Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се као приход 

периода, а књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 
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Слично, на сваки датум извештавања, процењује се и умањење вредности залиха тако што се 

упоређује књиговодствена вредност сваке ставке залиха са продајном ценом умањеном за 

трошкове довршења и продаје. Ако је залихама умањена вредност, књиговодствена вредност се 

своди на продајну цену умањену за трошкове довршења и продаје, а губитак због умањења 

вредности се признаје као расход. 

 

Ако се губитак због умањења вредности накнадно сторнира, књиговодствена вредност се 

повећава на измењену процењену надокнадиву вредност (у случају залиха то је продајна цена 

умањена за трошкове довршења и продаје), али не више од износа који би био одређен да у 

претходним годинама није био признат губитак због умањења вредности. Сторнирање губитка 

због умањења вредности се признаје као приход.  

 

5.12. Финансијски инструменти 
 

Основни финансијски инструменти су: 

 (а)  готовина; 

 (б) дужнички инструмент (попут рачуна потраживања и обавеза, потраживања и обавеза по 

основу меница и зајмова); 

 (ц) обавеза за узимање зајма која не може да се измири у готовини, и када се обавеза изврши, 

очекује се  да задовољи услове из параграфа 11.9; 

 (д) инвестиција у неконвертибилне преференцијалне акције и обичне акције или 

преференцијалне акције без обавезе пновног откупа од стране емитента. 

 

При почетном признавању финансијског средства или финансијске обавезе, Предузеће их 

одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног 

одмеравања финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер 

вредности кроз добитак или губитак), осим уколико аранжман у ствари представља 

финансијску трансакцију. 

 

Финансијска трансакција може настати у вези са продајом робе или услуга, на пример ако 

се плаћање одлаже ван уобичајених пословних услова или се финансира по каматној стопи 

која није тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће 

одмерава финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој вредности будућих 

плаћања дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

На крају сваког извештајног периода, Предузеће  треба да одмерава финансијске 

инструменте на следећи начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да 

има током продаје или другог отуђења: 

 

 (а) Дужнички инструменти под (б) треба да се одмеравају по амортизованој вредности 

коришћењем метода ефективне камате. Дужнички инструменти класификовани као 

краткорочна средства или краткорочне обавезе треба да се одмеравају по недисконтованом 

износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да буде плаћена или примљена (односно, 

нето од умањења вредности) осим ако аранжман у ствари представља финансијску 

трансакцију. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће треба да одмери 

дужнички инструмент по садашњој вредности будућих плаћања дисконтованих по тржишној 

каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

 (б) Обавезе за добијање зајма - под (ц) треба да се одмеравају по набавној вредности (која је 

понекад нула) од које се одузима умањење вредности; 
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На крају сваког извештајног периода Предузеће треба да оцени да ли постоји неки објективан 

доказ о умањењу вредности финансијског средства које се одмерава по набавној или 

књиговодственој вредности. 

 

Ако је надокнадиви износ финансијског средства мањи од његове књиговодствене вредности, 

Предузеће треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење 

представља губитак због умањења вредности. Предузеће треба одмах да призна губитак због 

умањења вредности финансијског средства као расход периода.    

  

5.13. Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје производа, робе и 

услуга повезаним друштвима и осталим правним и физичким лицима у земљи и иностранству, 

као и потраживања по другим основама (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од 

запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу 

преплаћених пореза и доприноса и друго), за које се очекује да ће бити реализована у року од 12 

месеци од датума билансирања.  

 

Краткорочна потраживања по основу продаје мере се по вредности из оригиналне фактуре, а 

накнадно по фактурној вредности умањеној за исправку вредности по основу ненапативих 

потраживања. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у 

функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од 

датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист 

прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути се на дан биланса стања 

прерачунавају према важећем средњем курсу, а курсне разлике се признају као приход или 

расход периода.  

 

Краткорочни финансијски пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале 

краткорочне финансијске пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од датума 

биланса стања. У оквиру краткорочних финансијских пласмана исказује се и део датих 

дугорочних кредита Предузећа чија се наплата очекује у року од годину дана од датума биланса 

стања. 

 

Као и за друга средства која се исказују као краткорочна, у оквиру краткорочних финансијских 

пласмана исказују се и хартије од вредности Предузећа чија се реализација (наплата) очекује у 

периоду од годину дана од датума биланса стања. Тако се, на пример, као краткорочни 

финансијски пласмани исказују хартије од вредности које су класификоване као хартије од 

вредности које се држи до доспећа - део који доспева до једне године. 

 

Процењивање краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода 

на основу ризика наплативости. Потраживања која нису наплаћена до краја обрачунског 

периода процењују се на следећи начин:  

 

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода 

периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од 

рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. 

 

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко 

рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних 

пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис 

потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 
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5.14. Обавезе 
 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса) Предузећа да би се задовољио захтев друге стране. 

 

Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: 

• када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за 

резултат измирење садашње обавезе и 

• када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе 

или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба да резултира стварањем 

скривених резерви (на пример, као последица намерно прецењених обавеза или трошкова), 

обзиром да у том случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били 

поуздани. 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од 

вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне 

финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни 

кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других 

обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне 

обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до 

годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају 

наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у дужем 

року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши 

прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене 

курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. Обавезе у 

страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а курсне разлике 

се признају као приходи или расходи периода. 

 

5.15. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 
 

Резервисање се признаје када: 

• Предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

• је вероватно да ће се од Предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом 

измирења; и 

• износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Резервисања су вршена на терет расхода периода по основу: 

- резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију и+ 

- резервисања за јубиларне награде. 

 

5.16. Примања запослених 
 

Примања запослених су сви облици накнада које Предузеће даје у размену за услуге запослених, 

укључујући директоре и руководство. Примања запослених обухватају: 
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a) краткорочна примања запослених су примања запослених (осим 

отпремнина) која доспевају за плаћање у року од дванаест месеци након завршетка периода у 

коме су запослени пружали релевантне услуге; 

b) примања по престанку запослења су примања запослених (осим 

отпремнина) која треба исплатити по престанку запослења; 

. 

5.16.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе 

на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 

прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса 

из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 

одговарајућих државних фондова. Предузеће није у обавези да запосленима након одласка у 

пензију исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. 

Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на 

који се односе. 
 
 

5.16.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 

75/2014), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије („Службени гласникмРС“, бр. 27/2015) и Колективним уговором  

код послодавца Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 2486/15 

и 1881/16 од 12.07.2016. године, Предузеће је у обавези да запосленима, приликом одласка у 

пензију исплати отпремнине у висини износа три зараде које су запослени остварили за месец 

који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици 

Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, 

уколико је то повољније за запослене.  

 

Такође, у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије и Колективним уговором  код 

послодавца јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Предузеће је у 

обавези да исплати јубиларне награде запосленима који наврше 10, 20 или 30 година непрекидног 

рада у Предузећу. 

 

5.17. Порез на добитак 
 

Порески расход периода је износ обрачунатог пореза на добитак за плаћање, који је утврђен у 

пореској пријави за порез на добитак, у складу са пореским прописима. 

 

Износ текућег пореза који није плаћен признат је као обавеза текуће године. 

 

Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање 

признаје се као средство (потраживање). 

 

 

5.17.1. Порески расход периода 

 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама 

Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 

43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 
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91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на 

пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске 

кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у 

складу са пореским прописима Републике Србије. 

 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 10 година од године у којој је то право на порески кредит 

утврђено.  
 
Губици утврђени у пореском билансу, изузев капиталних добитака и губитака који су утврђени 

у складу са овим законом, могу се пренети на рачун добити утврђене у пореском билансу из 

будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

 

5.17.2. Одложени порез       

 

Одложени порез представља износ који је повратив или платив у будућем периоду, а који је 

настао као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу 

разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања тих 

износа од стране пореског органа, и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских 

кредита. 

 

Одложено пореско средство је признато по основу: 

• сталних средстава која подлежу амортизацији, када је књиговодствена вредност мања од 

пореске основице за обрачун амортизације; 

• резервисања за отпремнине и јубиларне награде, када расход није признат у периоду у 

ком је обрачунат, али ће бити признат у будућем периоду у ком ће отпремнине и јубиларне 

награде бити исплаћене; 

  

Одложена пореска обавеза утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа 

примењује на одбитне привремене разлике. 

 

Одложене пореске обавезе настају по основу сталних средстава која подлежу амортизацији, када 

је њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице. 

 

У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и 

обавеза.Уколико је резултат пребијања нето одложена пореска обавеза, она се обавезно признаје 

у финансијском извештају.Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно 

се признаје до износа у којем се у будућем периоду очекује добитак (односно опорезиви добитак). 

 

5.18. Државна давања 
 

Државно давање је помоћ државе у облику преноса ресурса Предузећу по основу испуњених 

извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Предузећа. 

  

Предузеће признаје државна давања на следећи начин: 

а) давања која не намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход приликом признавања потраживања по основу давања; 

б) давања која намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход само када се испуне услови у вези са резултатима; 

ц) давања добијена пре испуњавања критеријума признавања признају се као обавеза. 

 

Предузеће  одмерава давања по фер вредности добијеног или потраживаног средства. 
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6. БИЛАНС УСПЕХА 
 

6.1. Приходи од продаје производа и услуга 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

347.110  202.614 

Приходи од продаје производа и услуга  1.093.020  1.087.446 

Свега 1.440.130  1.290.060 

Укупно 1.440.130  1.290.060 

 

6.2. Други пословни приходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина    

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи 3.600  4.018 

Укупно 3.600  4.018 

Највеће учешће у осталим пословним приходима имају приходи остварени наплатом 

адвокатских услуга у поступцима принудних наплата. 

 

6.3. Трошкови материјала 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду    

Трошкови осталог материјала (режијског) 4.086  4.242 

Трошкови резервних делова  219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.396 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 734  777 

Укупно 5.039  8.415 

 

6.4. Трошкови горива и енергије 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 2.597  24.487 

Укупно 2.597  24.487 

Од укупно остварених трошкова горива и енергије у 2019 години у износу од  РСД 2.597   хиљадa, 

трошкови горива износе РСД 1.587 хиљадa, трошкови енергије и паре износе РСД 983 хиљадe, 

док тошкови гаса износе РСД 27 хиљадa. 

 

6.5. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  93.542  105.067 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

16.003  19.118 

Трошкови накнада по уговору о делу 9  69 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 
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Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

654  601 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

949  923 

Остали лични расходи и накнаде 8.938  9.475 

Укупно 120.095  135.253 

Закључно са 30.06.2018. године Предузеће је престало да обавља јавни превоз путника на пакету 

линија 4 у Нишу, а као последица тога дошло је до смањења броја запослених, као и до самањења 

трошкова зарада у 2019. години, у односу на 2018.годину. 

Предузеће је током 2019. године ангажовало одређени број лица по уговорима о делу. 

Трошкови превоза на посао и са посла остварени у укупном износу од РСД 2.299 хиљадa и 

трошкови на име солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног 

положаја у укупном износу од РСД 5.155 хиљадa, чине највећи део осталих личних расхода и 

накнада. 

 

6.6. Трошкови производних услуга 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака 1.266.950  1.076.966 

Трошкови транспортних услуга 2.224  2.068 

Трошкови услуга одржавања 188  1.118 

Трошкови закупнина 5.460  5.470 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 3.771  1.495 

Трошкови истраживања    

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 6.672  6.619 

Укупно 1.285.265  1.093.736 

Највеће учешће у трошковима производних услуга имају трошкови услуга на изради учинака, 

односно трошкови градског и приградског превоза путника на територији града Ниша по 

рачунима превозника, који су остварени у укупном износу од РСД 1.266.950 хиљадa. 

 

Структура трошкова услуга на изради учинака: 

Назив превозника 2019. % 2018. % 

Ниш-експрес а.д., Ниш 945.436 74.63% 679.684 63,11% 

Арива Литас д.о.о., Пожаревац 321.514 25.37% 270.770 25,14% 

Ћурдић д.о.о., Београд - - 126.512 11,75% 

УКУПНО: 1.266.950 100,00% 1.076.966 100,00% 

Из предње табеле се може закључити да је у 2019. години, у односу на претходну 2018. годину, 

дошло до повећања трошкова по рачунима превозника за износ од РСД 189.984 хиљада. У складу 

са унапред дефинисаним критеријумима за повећање цена, уговорене цене по пређеном 

километру су почев од 01.06.2019. године, повећане за око 5,5%, што је довело до повећања 

трошкова у 2019. години.   

Поред тога, 2018. годину је посебно обележило и доста велико умањење прихода у укупном 

износу од преко 100.000 хиљада динара, које је примењено према превознику Ћурдић Београд, 

због грубог непоштовања уговорних одредби, као и раскид уговора са овим превозником, дана 

07.12.2018. године. У спроведеном постуку јавне набавке, уговори о јавном превозу путника на 

пакету линија 3, су додељени превозницима Ниш-експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац, тако 

да су ова два превозника и реализовали комплетан градски и приградски превоз путника на 

територији града Ниша у 2019. години. 

Овом приликом поново истичемо да је превозник Ћурдић покренуо судски спор против 

Предузећа, због извршених умањења прихода. Привредни суд у Нишу је одбио тужбени захтев 
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Ћурдића. Овај превозник је покренуо поступак и пред Привредним апелационим судом који је у 

току. Ћурдић је такође, због једностраног раскида уговора, дана 18.01.2019. године, покренуо и 

судски спор за поништење одлуке о раскиду уговора и накнади штете. И овај спор и даље није 

окончан. 

 

6.7. Трошкови амортизације 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 8.109  8.732 

Амортизација започиње да се обрачунава почев од првог дана наредног месеца у односу на месец 

када су основна средства доступна за употребу. Обрачун амортизације врши се 

пропорционалном методом. 

 

6.8. Трошкови дугорочних резервисања 
Трошкови дугорочних  резервисања односе се на: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 3.496  708 

Остала резервисања    

Укупно 3.496  708 

 

 

6.9. Нематеријални трошкови 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 5.747  5.893 

Трошкови репрезентације 466  414 

Трошкови премија осигурања 343  1.228 

Трошкови платног промета 1.079  992 

Трошкови чланарина 567  565 

Трошкови пореза 286  2.893 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 3.595  5.823 

Укупно 12.083  17.808 

У оквиру трошкова непроизводних услуга исказани су: трошкови адвокатских услуга у износу 

од РСД 4.169 хиљадe, трошкови ревизије финансијских извештаја у износу од РСД 373 хиљадa, 

трошкови услуга чишћења просторија у износу од РСД 348 хиљаде, остали непрозводни 

трошкови у износу од РСД 766 хиљаде, трошкови консалтинг услуга у износу од РСД 45 хиљадa 

и трошкови стручног образовања и усавршавања у износу од РСД 46 хиљада. 

Трошкове премија осигурања чине трошкови осигурања опреме, комбинованог осигурања 

рачунара и рачунарске опреме, колективног осигурања запослених, каско осигурања моторних 

возила, осигурања путника у возилима, обавезног осигурања путника у јавном превозу и 

осигурања од ауто адговорности. 

Од укупних трошкова платног промета и банкарских услуга износ од РСД 899 хиљада односи се 

на трошкове банкарских провизија . 

Највеће учешће у осталим нематеријалним трошковима имају разлике које је Предузеће 

уплаћивало у буџет Републике Србије на основу Закона о привременом уређивању основица за 
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обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава у укупном износу од РСД 2.360 хиљадa. 

 

6.10. Приходи од камата (од трећих лица) 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата (од трећих лица) 1.350  1.582 

Укупно 1.350  1.582 

Најзначајнији део прихода од камата односи се на приходе од камата по другим финансијским 

пласманима у износу од РСД 914 хиљада, на приходе од затезних камата  у износу од РСД 409 

хиљаде, док приходи по датим зајмовима износе РСД 27 хиљадa. 

 

6.11. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Позитивне курсне разлике    

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

  19 

Укупно   19 

                                                        

6.12. Расходи камата (према трећим лицима) 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Раходи  камата (од трећих лица) 1  228 

Укупно 1  228 

 

6.13. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Негативне курсне разлике  1   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

   

Укупно 1   

 

 

6.14.Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 

105   

Укупно 105   

 

6.15. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 

хартија од вредности расположивих за продају 
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Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана 

5.084  3.859 

Укупно 5.084  3.859 

Руководство Предузећа сматра да исказане вредности остале имовине у финансијском извештају 

одговарају њиховој фер вредности на дан 31.12.2019. године 

 

6.16. Остали приходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

376   

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    

Добици од продаје материјала    

Вишкови   251 

Наплаћена отписана потраживања    

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Приходи од смањења обавеза    

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 

152  1.741 

Остали непоменути приходи 308  90 

Свега 836  2.082 

Приходи од усклађивања врдности имовине    

Приходи од усклађивања вредности опреме 195   

Свега 195   

Укупно 1.031  2.082 

 

6.17. Остали расходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

  749 

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких 

средстава 

   

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

   

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања 3.398  256 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе    

Остали непоменути расходи 2.802  14.495 

Свега 6.200  15.500 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    
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Обезвређење некретнина, постројења и опреме 6.479   

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега    

Укупно 12.679   15.500 

Надзорни одбор Предузећа је, на предлог Комисије за попис потраживања, обавеза, готовине и 

готовинских еквивалената, донео одлуку да се изврши дефинитиван отпис: 

- вредност сваког појединачног потраживања које није веће од 1.000,00 динара и за које није 

покренут поступак утужења, односно принудне наплате потраживања по основу опомена за 

плаћање доплатне карте издатих физичким лицима у периоду од 01.07.2011. до 31.12.2018. 

године, пошто би трошкови утужења сваког од тих дужника били већи од укупног износа 

потраживања од тог дужника. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања је РСД 10.322 хиљаде, од чега је износ од РСД 7.387 хиљаде индиректно отписано 

по попису потраживања на дан 31.12.2018. године. 

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима за које предузеће 

поседује податке да су у међувремену преминули.Укупан износ дефинитивног отписа вредности 

појединачних потраживања је РСД 120.хиљаде, од чега је износ од РСД 30.хиљада индиректно 

отписано по попису потраживања на дан 31.12.2018. године и  

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима према којима су 

покренути, па обустављени поступци наплате потраживања преко извршитеља због 

немогућности наплате. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања је РСД 461хиљада, од чега је износ од РСД 88 хиљаде индиректно отписано по 

попису потраживања на дан 31.12.2018. године. 

 

Надзорни одбор Предузећа је усвојио  Процену вредности дела имовине, коју је 

извршило Предузеће за рачуноводство и консалтинг „Мега Дата“ д.о.о. Лесковац у 

складу са МСФИ за МСП и у складу са чланом 36. Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама бр. 2796/14 од 29.12.2014. године и том приликом је 

извршено обезвређење дела имовине у укупном износу од РСД 6.479 хиљада. 
 

6.18. Нето добитак/(губитак) пословања које се обуставља, приходи/расходи 

промене рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља    

Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика    

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

10.391  2.882 

Губитак пословања које се обуставља    

Расходи по основу ефеката промене рачуноводствене 

политике 

   

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

(6)  (2.592) 

Укупно 10.385  290 

 
Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне су 

настали по   поднетим захтевима за рефакцију плаћених акциза, за период од 01.01.2015. године 

до 30.06.2018. године и износе РСД 10.391 хиљаде. 

6.19. Порез на добитак 
 2019.  2018. 
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 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (губитак /добитак 

пре опорезивања) 

2.151  (10.675) 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу    

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 12.969  2.942 

Опорезиви губитак/ добит 15.120  (7.733) 

   Умањење за износ губитка из ранијих година 7.733   

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 7.387   

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ)    

Обрачунати порез (15%) 1.108   

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 

подстицаја и ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)    

Одложени порески расход периода 1.108   

Одложени порески приход периода 1.636  611 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима. Врши се 

усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се умањује за губитке 

ранијих година. 
 

7. БИЛАНС СТАЊА 

 
7.1. Некретнине, постројења  и  опрема       

 

Грађевински 

објекти 

Постројења и 

опрема 

Некретнине, 

постројења и 

опрема у 

припреми 

Укупно 

Набавна вредност     

Стање на 01.01.2019.  65.223 61 65.284 

Нове набавке   5.125 5.125 

Пренос са једног облика 

на други 

  

5.125 

 

(5.125) 

 

Процена     

Отуђивање и 

расходовање 

 (923)  (923) 

Остало     

Стање на 31.12.2019.  69.425 61 69.486 

     

Исправка вредности     

Стање на почетку 

године  

 30.144 

 

 30.144 

Корекција почетног 

стања 

    

Амортизација 2019. 

године 

 8.109  8.109 

Процена     

Отуђивање и 

расходовање 

 (923)  (923) 

Обезвређења  6.284  6.284 
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Остало      

Стање на крају године  43.614 

 

 43.614 

Неотписана вредност 

31.12.2019.  25.811 61 25.872 

Неотписана вредност 

31.12.2018.  35.079 61 35.140 

   
7.2. Дугорочни финансијски пласмани 

7.3. Одложена пореска средства и обавезе 
 

Одложена пореска средства у износу од РСД 1.358 хиљада, по основу резервисања за отпремнине 

приликом одласка запослених у пензију и резервисања за јубиларне награде, обухватају износе 

пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних 

привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и кредита. Признају се у мери у којој 

је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен. 

 

Одложене пореске средства у износу од РСД 1.570  хиљада, по основу разлике између неотписане 

књиговодствене и пореске вредности основних средстава на дан 31.12.2019. године, обухватају 

износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих 

привремених разлика. 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 2.928  1.292 

Одложене пореске обавезе    

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 2.928  1.292 

 

7.4. Залихе 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 45  43 

Гориво и мазиво 61  61 

Резервни делови  670  670 

Алат и ситан инвентар 12.904  12.977 

Алат и ситан инвентар у употреби (12.885)  (12.922) 

Плаћени аванси за залихе и услуге 181  107 

Укупно 976  936 

За вредновање залиха материјала користи се метод просечних пондерисаних цена. 

Алат и ситан инвентар чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада исказују се као залихе. 

Резервни делови чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада приликом уградње исказују се 

као трошак пословања. 
 

7.5. Потраживања по основу продаје 

 2019.  2018. 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Дугорочни пласмани у земљи    

ЈКП Горица 3.500   

Укупно 3.500   
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 РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Потраживања од осталих повезаних правних лица у 

земљи  

90.521  23.070 

Град Ниш 89.048  23.033 

Градска управа града Ниша 1.279  9 

Остали 194  28 

Потраживања од купаца у земљи 45.969  52.127 

Пчелица 1.615  1.614 

Нискоградња доо 818  818 

МД Градња инжењеринг транспорт доо 297  297 

Префабрикати Морава доо 185  185 

Остали  43.054  49.213 

Свега потраживања од купаца 136.490  75.197 

Исправка вредности потраживања од купаца    

Исправка потраживања од матичних и зависних правних 

лица 

   

Исправка потраживања од осталих повезаних правних лица    

Исправка потраживања од купаца у земљи (24.789)  (27.314) 

Исправка потраживања од купаца у иностранству    

Исправка потраживања осталих потраживања    

Свега исправка вредности (24.789)  (27.314) 

Укупно 111.701  47.883 

У оквиру осталих потраживања износ од РСД 36.484 хиљадa се односи на потраживања од 

физичких лица на име  издатих опомена за плаћање доплатних карата. Одлуком Надзорног 

одбора, извршена је исправка вредности опомена за плаћање доплатних карата старијих од 60 

дана у висини од 70 - 97% у износу од РСД 23.449 хиљада. 

Сама наплата потраживања од издатих опомена за плаћање доплатних карата је иначе доста 

отежана и дуго траје. Одређени број корисника услуга јавног превоза путника плаћа опомене у 

валути, односно у року од 8 дана од дана издавања. Други део корисника плаћање врши у 

додатном року, који им се дозволи доставом опомена на кућне адресе. 

Уколико путник ни у додатном року не изврши плаћање по примљеној опомени, покреће се 

поступак принудне наплате преко приватних извршитеља. У тим случајевима је процедура 

наплате потаживања по правилу доста дуга, а врло често траје и по неколико година. Одређени 

број предмета после приговора извршних дужника прелази у парничне поступке, чиме се ионако 

дугачак рок наплате додатно продужава.  

Од  укупних потраживања од купаца на дан 31.12.2019. године усаглашено је  65 % потраживања.  

Неусаглашена потраживања се односе, углавном, на потраживања од градских управа, установа 

и школа Града Ниша. Неусаглашеност је настала  углавном као последица неодазивања на 

захтеве за усаглашавање, као и различитог начина евидентирања фактура за испоручене картице 

за превоз путника.  

Значајан проценат неусаглашених потраживања се односи на потраживања од физичких лица на 

име издатих опомена за плаћање доплатних карата  са којима је практично немогуће вршити 

усаглашења, пошто они и не воде пословне књиге. Ако би зато за утврђивање процента 

усаглашења искључили ова потраживања, проценат усаглашених потраживања би био 89%. 

 

7.6. Потраживања из специфичних послова 
Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања од извозника    
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Потраживања по основу увоза за туђ рачун    

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    

Остала потраживања из специфичних послова 3.801  3.511 

Минус: Исправка вредности потраживање из 

специфичних послова 

   

Укупно 3.801  3.511 

Остала потраживања из специфичних послова односе се на принудне наплате потраживања 

преко јавних извршитеља. Ради се о потраживањима по основу предујма и других трошкова које 

извршитељи наплате од Предузећа као извршног повериоца, одмах по доношењу закључака о 

извршењу, а наплата тих трошкова од извршних дужника траје понекад и дуже од годину дана. 

Са стањем на дан 31.12.2019. године, укупна вредност ових потраживања износи РСД 3.801 

хиљада. 

 

7.7. Друга потраживања 
Друга потраживања обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених 206  2 

Потраживања од државних органа и организација 10.360   

Потраживања за више плаћен порез на добитак   212 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 

 

37 

  

115 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 692  95 

Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 10.672  22.824 

Минус: Исправка вредности других потраживања (5.181)  (5.181) 

Укупно 16.786  18.067 

 

7.8. Краткорочни финансијски пласмани 
     2019.  2018. 

 Ознака  

валуте 

 Каматн

а стопа 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Краткорочни 

кредити и зајмови у 

земљи 

       

ФК Раднички РСД  Без 

камате 
   1.542 

ЈКП Горица РСД  Без 

камате 
 3.500  7.000 

Одбојкашки клуб Ниш РСД  Без 

камате 
 1.000   

Укупно     4.500  8.542 

ЈКП Горица је дата позајмица у укупном износу од РСД 7.000 хиљада. 

 

7.9. Готовински еквиваленти и  готовина 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 33.954  70.541 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 787  1.464 
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Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена 

   

Свега 34.741  72.005 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена  

   

Свега    

Укупно 34.741  72.005 

Предузеће је током 2019. године платни промет обављало преко текућих рачуна код Уникредит 

банке, Директна банке, Банке Интеса и Банка Поштанска штедионица, као и преко наменског 

рачуна (подрачуна) код Управе за трезор. Стање новчаних средстава на текућим рачунима на дан 

31.12.2019. године у укупном износу од РСД 33.954 хиљада, који је Предузеће исказало у својим 

пословним књигама, усаглашено је са банкама. 

 

7.10. Порез на додату вредност 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

општој стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по општој стопи у примљеним фак.који се не 

признаје у пореском периоду 

175  74 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

посебној стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по посебној стопи у примљеним фак. Који се не 

признаје у пореском периоду 

10.022  10.022 

Порез на додату вредност у датим авансима по општој 

стопи 

   

Порез на додату вредност у датим авансима по посебној 

стопи 

   

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

општој стопи 

   

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

посебној стопи 

   

Порез на додату вредност обрачунат на услуге 

иностраних лица 

   

Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – 

страним држављанима 

   

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима    

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 2   

Укупно 10.199  10.096 

 

7.11. Активна временска разграницења 
Активна временска разграничења чине: 

 2019.  2018. 
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 РСД хиљада  РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза      338       180 

Остала активна временска разграничења 82.533  82.479 

Укупно 82.871  82.658 

 

7.12. Основни капитал 
Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2019.  2018. 

 %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Акцијски капитал      

Удели предузећа са ограниченом одговорношћу      

Улози      

Државни капитал   12.000  5.000 

Укупно   12.000  5.000 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне 

самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом располагању одлучује 

оснивач.  

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 17.12.2018.године донела Одлуку да се 

Предузећу повећа ночани капитал у износу од РСД 7.000 хиљада. Уплата је изшрена 

04.02.2019.године 

Основни капитал у износу од РСД 12.000 хиљада, који је Предузеће исказало у својим пословним 

књигама, усаглашен је са Агенцијом за привредне регистре. 

 

7.13. Резерве 
Резерве обухватају следеће облике резерви: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Законске резерве    

Статутарне и друге резерве 23.754  33.818 

Укупно 23.754  33.818 

 

7.14. Нераспоређени добитак/губитак 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година    

Нераспоређени  (губитак) добитак текуће године 2.680  (10.064) 

Укупан (губитак) добитак 2.680  (10.064) 

Одлуком Надзорног одбора од 17.06.2019. године извршена је покриће губитка на терет резерви  

Предузећа у укупном износу од РСД 10.064 хиљада.  

 

7.15. Дугорочна резервисања 
 

Резервисања се признају када: 

 

-  предузеће има обавезу на датум извештавања која је настала као резултат прошлог догађаја; 

- је вероватно да ће се од Предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом 

измирења; и 

-  износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Дугорочна резервисања обухватају: 
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 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисања за трошкове у гарантном року    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 9.054  5.709 

Резервисања за трошкове судских спорова    

Остала дугорочна резервисања    

Укупно 9.054  5.709 

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и повећана су у 2019. години за 

РСД 3.345 хиљаде у односу на 2018. годину. 

  

7.16. Примљени аванси, депозити и кауције 
 2019  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси, депозити и кауције 450  484 

 

7.17. Обавезе из пословања 
Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе према добављачима у земљи    

Ниш-експрес а.д. Ниш 102.576  87.939 

Аррива литас доо Пожаревац 38.723  32.561 

Ћурдић доо Београд   17.388 

Бус Логик   981 

Остали 2.599  1.781 

Свега 143.898  140.650 

Укупно 143.898  140.650 

Од  укупних обавеза према добављачима, са стањем на дан 31.12.2019. године усаглашено је  98% 

обавеза.  Све обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима и у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

7.18. Остале краткорочне обавезе  

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе из специфичних послова    

Обавезе према увознику    

Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова 3.223  3.143 

Свега 3.223  3.143 

    

Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 

које се рефундирају 

5.068  4.813 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

617  581 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

1.567  1.487 
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Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

1.311  1.281 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 65  34 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

28  12 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

17  8 

Свега 8.673  8.216 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања    

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 182  202 

Обавезе према директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

50  50 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 26  21 

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже 

у току године 

   

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе 835  1.094 

Свега 1.093  1.367 

Укупно 12.989  12.726 

 

7.19. Обавезе по основу пореза на додату вредност  

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

1   

Обавезе за ПДВ по општој стопи за извршени промет за који 
није настала обав. ПДВ у пореском периоду 

   

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавезе за ПДВ по посебној стопи за ивршени промет за који 

није настала обав. ПДВ у периском периоду 

3  1 

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза 

1.517  1.173 

Укупно 1.521  1.174 

 

7.20. Обавезе за остале  порезе, доприносе и друге дажбине  
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за акцизе    
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Обавезе за порез из резултата 896   

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на 

терет трошкова 

   

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 33  33 

Укупно 929  33 

 

7.21.Остала пасивна временска разграничења 
Остала пасивна временска разграничења обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остала пасивна временска разграничења-рекламирани 

износи са фактура добављача 

90.600  90.600 

Укупно 90.600  90.600 

 
На рачуну осталих пасивних временских разграничења евидентирани су делови рачуна које је 

Предузеће рекламирало превознику Ћурдић, пошто приликом издавања рачуна за извршене 

услуге превоза путника није поступао по одредбама потписаног јавног уговора, односно по 

коначним обрачунима извршених услуга превоза, тако што није признавао умањења прихода 

због превоза путника возилима за која није имао сагласност Предузећа, умањења прихода од 2% 

пошто није испунио уговорну обавезу да најмање 5% возила из свог возног парка, по истеку треће 

године од дана почетка примене уговора, замени возилима на компримовани природни гас 

(ЦНГ), као и друга уговором предвиђена умањења оствареног прихода. Укупан износ 

рекламираних рачуна Ћурдић, без ПДВ-а износе РСД 82.364 хиљада. Износ ПДВ-а по тим 

рачунима Ћурдића у укупном износу од РСД 8.236 хиљада је књижен на рачунима пореза на 

додату вредност и у том износу Предузеће није користило право на одбитак претходног пореза. 

Пошто рекламиране износе рачуна Предузеће није плаћало, Ћурдић је покренуо поступак 

принудне наплате, који је после уваженог приговора Предузећа, прешао у парнични поступак 

који је вођен у Привредном суду у Нишу. Привредни суд је дана 09.04.2019. године одбио 

тужбени захтев Ћурдића.  

 

8. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 
Оснивач Предузећа је Град Ниш, који се, на основу одредбе члана  61б Закона о порезу на добит 

правних лица, не сматра правним лицем за сврху примене чл. 59. до 61а овог закона. 

Осим Града Ниша, Предузеће нема пословних трансакција са повезаним странама, којима се, у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС/ИФРС), сматрају: 

а) Предузећа која директно или индиректно, преко једног или више посредника контролишу или 

су контролисана, или су под заједничком контролом са извештајним предузећем; 

б) Зависна предузећа према МРС 28; 

в) Појединци који поседују, директно или индиректно, удео у гласачким правима извештајног 

предузећа које им даје значајан утицај над предузећем и ужим члановима породице сваког таквог 

појединца; 

г) Кључно руководеће особље, односно оне особе које имају овлашћење и одговорност за 

планирање, управљање и контролу активности извештајног предузећа, укључујући директоре и 

функционере компанија и ужих чланова породице таквих појединаца и 

д) Предузећа у којима се поседују већинска гласачка права, директно или индиректно, од стране 

било ког лица описаног у в) или г), или над којим такво лице има могућност да значајно утиче. 

То укључује предузећа у власништву директора или деоничара с већинским уделом извештајног 

предузећа и предузећа која имају члана руководства заједно са извештајним предузећем. 
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9. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

  2019   2018 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

Опрема других лица у закупу 17.608  17.608 

Примљене менице, гаранције и друга права 24.045   23.626 

Бонус-Мобилни телефони и остала опрема 591   

Остала ванбилансна актива 134.800   140.879 

Имовина других субјеката 50   50 

Укупно 177.094   182.163 

 

 

 

10. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Превозник Ћурдић д.о.о. Београд (у даљем тексту: Ћурдић) је по основу потраживања за услуге 

градског и приградског превоза путника извршене закључно са августом месецом 2014. године, 

по уговору закљученим са Градом Нишом, у поступку принудне наплате преко јавног 

извршитеља наплатио РСД 4.027 хиљада више у односу на потраживања која је имао. 

Зато је Град Ниш уложио приговор, тражећи повраћај више наплаћених средстава. Приговор је 

прихваћен и активиран је парнични поступак пред Привредним судом у Нишу. У том поступку 

су и једна и друга страна истицали своје додатне захтеве за исплату камата.  

После ангажовања вештака економско–финансијске струке за утврђивање међусобних 

потраживања и обавеза, Привредни суд је дана 16.06.2016. године донео пресуду којом је Ћурдић 

обавезан да Граду Нишу исплати износ од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 

04.12.2014. године до дана исплате. Против ове пресуде је Ћурдић уложио жалбу Привредном 

апелационом суду у Београду који је својим решењем од 13.06.2018. године, делимично вратио 

предмет првостепеном суду на поновно суђење.  Привредни суд у Нишу је дана 26.03.2019. 

године донео пресуду којом је поново обавезао овог превозника да Граду Нишу исплати износ 

од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 21.12.2015. године до дана исплате. 

 

 

 

11. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Након датума биланса стања проглашена је глобална пандемија изазвана вирусом ЦОВИД 19, а 

ванредно стање је због епидемије уведено у Републици Србији 15.03.2020. године. Наведено, 

обзиром на природу посла (услуга које пружамо) није имало значајнијег негативног утицаја на 

пословање Друштва у досадашњем периоду, нити руководство очекује негативне последице по 

финансијски резултат Друштва за 2020 годину. 

Надзорни одбор Предузећа је дана 11.03.2020. године донео Одлуку бр.1116/20 о одобравању 

финансијских извештаја за 2019. годину са датумом 11.03.2019. године. У складу са одељком 32. 

Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете, финансијски 

извештаји сачињени на крају извештајног периода се коригују за пословне догађаје који су  
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Janno KoMyrraJrHo npe4yrehe,{nperrlnja ra janur.r npeBo3 fpaaa llurua, Iluur
Hanouene yr $nnancmjcre urnemtaje sa 2019.roAuHy

HacraJr[ flocJre 3aBpruerra nsnerurajHor rrepl,toAa, Ao AaryMa KaAa cy QnHaHcrajcru usreurraju

o4o6penr.r.

12. CT^{JIHOCT TIOCJIOtsAIbA

fpa4 Hanr je aana 25.03.2011. roAuse ocHoBao flpe4yaehe, roBepI{BIIrr uy o6ar-rralLe KoMyHirnHe

AeJrarHocrlr oprannsaquje, KoHTpone r peaJrrrcarluje unrerpucaHor rapr.IQnor cl{creMa y rpaAcKoM H

npurpaAcKoM rrpeBo3y nyrHr{Ka na repnropuju rpaAa Huura. Y csIaIvI Qunancnjcrnu usreurrajnMa oA

201 I . rolus e rc 2017 . roArrHe, llpe4ysehe je ucraruraro no3HrHBHe pe3yJlTare rIocJIoBaIba. HuraAa
nuje 6nlo y os6unurnjnrr,r Qnuaucujcrnru npo6reMnMa, raKo Aa je cre o6asese npeMa Ao6asJba.r[I\,Ia,

3arrocJreH[Ma, o6aoese rro ocHoBy rope3a H AolplrHocail cBe Apyre o6asese ypeAHo I{ y yroBopeHnM

poKoBlrMa H3Mr.rplrBano.

fpaa Hnru je llpe4yaehy, noqeB o101.01.2015. ro.qune roBepuo r o6asJbarbe KoMyHaJIHe.{eJlarHocrll

rpaAcxor H npnrpaAcKor [peBo3a uyrHr,rxa ua je4uorr,r oA [arera nunnja y Huury. flourto je [oqerroM
2018. roasne, [ocJre KorrcraroBama rexHr{irre He}rclpaBHocrr,I nehune ayro6yca, 3aKJbyqeHo Aa

flpe.uysehe nuje y uoryhuocru Aa caMo o6es6eAu cre uarepujalrHe r4 opraHl{3alluoHe ycJIoBe uorpe6He

3a KBaJrureruo o6asJbarbe noBepeHe AenarHocrr,r, cnopa3yMoM 3aKJbyrleuuu ca lpa4ou Hzurou je gana

30.06.2018. rpecraJro ca o6asJbarbeM AeJrarHoctn jaanor rpeBo3a nyrHllKa.
O.rHraeAHo je aa je flpegysehe y 2019. roAr{Hr.r rrcKa3aJro ro3r{rLIBaH Suuaucrnjcru pe3ynrar, TaKo Aa
je pealuo oqeKilBarfi Aa he u y HapeAHHM roAHHaMa flpeaysehe yclerrrHo nocJIoBarLI u ocrBapHBarI,I

rro3r{ruBHe Qunancujcxe pe3ynrare. Pyrono4crro npouerryje cuoco6nocr flpexyseha Aa nacrasu Aa

nocnyje na neogpeleHlr BpeMeHcKH rreplloA, caulacHo ca HaqerloM craJrHocru.

Y Huury, 08.04.2020. roAHHe M.TI.
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5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Привредно друштво „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ д.о.о. 

Београд је извршило ревизију годишњих финансијских ивештаја Предузећа за 2019. годину и 

у свом Извештају независног ревизора бр. 47/20 од 08.04.2020. године изразило мишљење да 

финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, 

приказују финансијско стање ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, на дан 

31.12.2019. године.   
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JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 

“DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA”, NIŠ 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 O IZVRŠENOJ REVIZIJI  

GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 ZA 2019. GODINU 
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JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 

“DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA”, NIŠ 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI 
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Broj: 47/20 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za javni prevoz grada Niša”, Niš 

 

Mišljenje 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za 

javni prevoz grada Niša”, Niš (dalje u tekstu i: Preduzeće), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 

2019. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o 

tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju 

pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, 

prikazuju finansijsko stanje Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za javni prevoz grada Niša”, Niš, na 

dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim 

politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

Osnova za mišljenje 

 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike 

Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku „Odgovornost 

revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim 

zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke 

odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i 

odgovarajući da obezbede osnovu za naše mišljenje. 

 

Naglašavanje pitanja  

 

Skrećemo pažnju na Napomene 6.6. i 7.21. uz finansijske izveštaje u kojima je obelodanjeno da se protiv 

Preduzeća vode dva sudska spora sa odštetnim zahtevima materijalno značajne vrednosti. Konačan ishod 

ovih sporova se ne može predvideti, a na bazi procene rukovodstva očekuje se pozitivan ishod u korist 

Preduzeće, pa u finansijskim izveštajima nije izvršeno rezervisanje za obaveze koje mogu nastati po ovom 

osnovu.  

 

Skrećemo pažnju na Napomenu 11. uz finansijske izveštaje, u kojoj je opisan događaj nakon bilansa stanja 

koji se tiče pandemije izazvane virusom COVID 19, i vanrednog stanja koje je zbog epidemije uvedeno u 

Republici Srbiji 15.03.2020. godine, zajedno sa merama koje rukovodstvo Društva preduzima da bi 

odgovorilo na izazove u poslovanju koje je ovo prouzrokovalo.  

 

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovih pitanja. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za procenu sposobnosti 

Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja 

se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim 

ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu 

mogućnost osim da to uradi. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za javni prevoz grada Niša”, Niš  

(Nastavak) 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja  

 

Naš cilj je sticanje uverenja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog 

izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne 

predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti 

materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne 

radnje ili greške i smatraju se materijalno značajanim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili 

zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 

 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primenjujemo profesionalno prosuđivanje 

i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi: 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 

izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih 

postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvanih revizorskih dokaza da 

obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni 

pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled 

greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 

lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

• Stičemo razumevanje internih kontrola koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih 

postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti 

sistema interne kontrole Preduzeća. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene 

procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa 

događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna 

neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u 

finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje 

mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja 

revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Preduzeće prestane da 

posluje  u skladu sa načelom stalnosti. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na 

takav način da se postigne fer prezentacija. 

 

Saopštavamo rukovodstvu između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, 

uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

 

U Beogradu, 8. april 2020. godine 

 

 

„MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

  

 „MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

Studentski trg 4/V 

 

 

 Studentski trg 4/V 

 

Radosav Perunović  Bogoljub Aleksić 

Licenicrani ovlašćeni revizor  Direktor 
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fpyna paryua, pavyr n03Hut4JA AOn HanoMeHa 6poj nperxoAHa roA[Ha

TeKyha roAxHa

Kpaj$e crabe 

- 

20-. no,{erHo crabe 01,01,20_.

71 2 3 4 5 6

559940
I. AYTOPOqHA PE3EPBI4CAIM (0426 +
0427 + 0428 + M29 + 0430 + 0431)

0425
7.15 9054

400
l. P$epBxcalba 3a rpourKoBe y rapaHTHoM

poKy
0426

401
2. Pe3epBt'lcatba 3a rpourKoBe ooHaBrbaBa

nplpoAHnx 6orarcraBa
0427

403 0428
3. P$epBucalba 3a rporirKoBe
pecrpyKryphpatba

404
4. PeepBlcr$a 3a HaKHaAe u Apyre
6exe$uqrje sanocneHrx

0429 t, L) 5?C9 5599

405
5, PeepBhcaba 3a rpour(oBe cyAcKxx

cnopoBir
0430

402 u 409 6. Ocrana AyropoqHa pe3epBlcalba 0431

72144l
II. AyTOPOIIHE OEABE3E (0433 + 0434 +
0435 + 0435 + 0r'.37 + 0438 + 0439 +
04.{0)

a$2

410
1. O6aB$e Koje ce Mory KoHBeprosarx y
KANTTAN

0433

411
2, O6aBee npeMa Marr'{Hl4M 14 3asllcHrM

npaBHI4M nriqhMa
0434

412
3. O6aBee npeMa ocranrM noBe3aHilM

npaBHIM nrqxMa
0435

4, O6aaee no eMhroBaHr{M xaprljaMa oA

BpeaHocrv y neploay ayxeM oa roa,lHy

AaHa

0436

7;r4C4t4 5. Ayropo,{H[ KpeA[T]1 ri 3ajMoB!4 y 3eMrbrl 0437

415
6. AyropoqHx KpeAur[ t4 3ajMoBu y

rHocrpaHcrBy
0438

0439416
7. O6aBee no ocHo8y OvHaHclrjcKor
nx3xHra

419 8. Ocrane 4yropovxe o6agee 0440

498 8. Ofly'TOTKEHE nOPECKE 06ABE3E 044t

24s667 ga54l
r. KPATKOP1OIIHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0451 +
0462)

0442 25038742 Ao 49 (oc,4M 498)

?133044342
I. KPATKOPOqHE Ol,lHAHCh]CKE O6ABE3E
(u44 + 0{45 + 0446 + 0447 + 0M8 +
0449)

420
1. KparKopo.rHx KpeAnn4 oA Mar['.iHr4x h

3aErcH,lx npaBHhx nIqa
4444

0445421
2. KparKopoyHH KpeArrx oA ocTanl{x

noBe3aHrx npaBHhx nHqa

422
3. KparKopoqHx KpeArinl 11 3ttjMoBtl y
3EMAX

0446

423
4. KparKopo,.rHx KpeAvfix l1 3ajMoBtr y

trHOCTpaHCTBy
0447

5799

9C54

0

413

(!

(l 0
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fpyna paqyHa, paqyH n03ilt_lhJA AOn HanoMeHa 6poj

O6pa3aq nponucaH npaBrnHuKoM o caapxxHx r,l @pMx o6pa3aqa Quraxoajcxrx useeuraia 3a nphBpeAHa ApytlJrBa, 3aapyre u npeAy3erHxKe ("GyxdeH,,r rnacxnx PC", 6p. 95120L4 u 14412074)

nperxoAHa roAxHa

f]oqerHo cralbe 01.01.20-.Kpajbe crabe 

- 

20-.
TeKyna roAI4Ha

653 41 ?

I
i,,...-.,,... .,.-npoaajn

5. O6aBe3e no ocHoBy cranHxx cpeAcraBa I
cpeAcraBa o6ycraBDeHor nocnoBalba427

2t33
*-.ll

6. Ocrane KparKopo{He OtrHaHcljcKe
o6aBe3e

0449424, 4?5, 426 u 429

6314840450 7.16430
II. nP]tMrbEHl4 ABAHCi4, AEnO3]lTl4 14

KAvrll4JE

,-la3l>
1 43ti980451 7.t743 ocxM 430

III. O6ABE3E rc nOCrlOBAlbA (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0455 + 0457 +

04s8)

.*J
431

1. Ao6aBrbacx - Marl4gHa t,,t 3aBficHa npaaHa

y 3ei'ubx

0453 i432
2. Ao6aBrbactr - MarhcHa tr 3aBrcHa npaaHa

y HHOCTpaHCTBy

3. Ao6aBrbaq( - ocrana noBe3aHa npaBHa

nxqa y 3eMrbH
433

0434
4. Ao6a8rba,{r1 - ocrana noBe3aHa npaBHa

nxqa y xHocrpaHCrBy

1.r.18980456 7.t75. Ao6aBJbaqx y 3eMrbtr435

04576. Ao6aBrba,{fl y r,tHocrpaHcrBy436

0458439 7. Ocrane o6aBBe l13 nocnoBalba

129u97.18IV. OCTAIIE KPATKOPOqHE O6ABE3E44, 45 v 46

l'17:"V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAATY BPFIHOCT
47

469290461 7.2048
OSABE3E 3A OCTAflE NOPE3E,

I APvrE A )l(EtlHE

9t600 \UUUI.t0462VII. NACUBHA BPEMEHCKA

PP3TPAH14IIEI.bA
49 ocxM 498

::,, . , ,.... .,., .,. ..,,,.. , ,..,,...,..,..,,i
00463

A. ryEHTAK l,l3HAfl Btlcl,tllE
KAnffiAIA (0412 + 0415 + (}]t21 -
0420 - a4L7 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) > 0 = (0441 + 0424 +
0442. 0071) : o

1987822978750464
0441 +O/l{l1 -0463)e0

YlgnHA nACllBA (10424 + 04d2+

i05406!bJIUJ177C940465E. BAHFI,UIAIICHA ]IACUIBA89

7

0448

450

1.4c650

140550

15433

1t74

280130

m
v

AAHA

JABHTA

M.n.
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HonyruaBa npaBHo JINHe - npeAyBerHNK

ffiM,ruAHC YCTNffiXA
Ba nepmog og 01"01.2019. Ro 31.12"2019. roAml{e

- y xmrbaAaMa ANFNapa -

nu5 107073107I'larx,{Hr 6poj 207 3 667 4 tll}jopa aerarHocrn 522 1

HA3[B ]AVNO KOMUNALTTO PRTOUZTCC DIREKCI]A ZA .,AV]TI PREVOZ GRAOA NTSN NTg

CeAri[-ne tluur, N'eHepana Mxrojxa rleuja0rrHa 8

l'pyna paqyHa, pa.{yn noSmqHJA AOtI HanoMena 6poi

$'l3iloc

T€(yha roAmHa tlperxoAHa roAr!Ha

t 2 3 4 5 6

nPxxoAl,t 1,t3 PEAoEHOT fIOCJ|OBATbA

60 Ao 65, ocuM 62 14 63
A. nocfloBHlt nPfixoAtt

(1002 + 1009 + 10r.6 + 1017)
1001 1443731) L294u78

60
r. nPflxoAr4 oA nPoA JE PO6E

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0

600
1. np[xoA]r oA npoAaje po6e uaruuHur'r t1 3aBrcHr4M

npaBHr4H nxql,tMa ra 4ouaiem rpxllurry
1003

601
2. nprxoAh oA npoAaje po6e uaruqnvu l.r 3aBlcHr4M

npaBHlM nl1qMMa Ha uHocrpaHoM rpxxury
1004

602
3. npl,txoax oa npoaaje po6e ocranru noBe3aHlM

npaBH[M nILlhMa Ha AoMaheM Tpxr4u.rry
1005

603
4, nplxoAx oA npoAaje po6e ocranlM noBe3aHlM

npaBHtrM nrqrMa Ha xHocTpaHoM Tpxhury
1006

604 5, npxxoAx oA npoAaje po6e Ha 4omaheu rpxuury 1007

605
5. npxxoat4 oA npoAaje po6e Ha fiHocrpaHoM

TpxxuJry
1008

61
rr. nPhxoAr4 oA nPolwE nPoh3BoAA 14 vcrvrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 14-1t,130 1290060

610

1. npxxoAx oA npoaaje npo!.r3Boaa I ycnyra

Mar[qH]1M ,{ 3aBHcHrlM npaBHxM n}ruxMa xa Aonaheu
rpxxury

1010

611

2. npl.rxoall oa npo4aje nporsao4a I ycnyra

Mar['{Hr,rM t1 3aBt4cHlM npaBH[M nhquMa Ha

T4HOCTpaHOM TpX[,rUry

101 1

672
3. nprixoA,r oA npoAaje npox3BoAa h ycflyra ocran[M
noBejDHHM npaBHxM nxqxMa Ha AoMaheM Tpxt1uJry

1012 347 i 1i] 202674

613

4. np[xoAtr oA npoAaje npox3BoAa x ycnyra ocranlM

nose3aHuM npaBHlM nl4qxMa Ha l4HocrpaHoM

Tpxr,rury

1013 c

614
5. npuxoAr{ oA npoAaje npox3BoAa x ycryra Ha

4ouaheu rpxru:ry
1014 1093020 1087446

615
6. npfixoAtr qA npoAaje roroBux npott3BoAa x ycnyra

Ha [HOfipaHOM Tp)KxUrry
1015

il ur. nPhxoAtl oA nPEMvrJA, CyEBEHUHJA,

AOTAU'IJA, AOHAq'1JA &1 CN.
1016

65 rv. APvTr4 nocfloBHl4 nPHxoArl 1017 6.: 360C 4018

i

6.1

6.1
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fpyna paqyHa, paqyH no3uqr,uA AOn Hanofielia 6poj
Teiqfia roanHa [IperxoAHd roAKHa

61 2 3 4 5

PACXOAIt t43 PEAOBHOT nOCiiOBAtbA

128913?

1018

1436684

50 Ao 55, 62 r 63

E. nocfloBHh PAcxoAN

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + r.026 + 1027 + r.028 + 1029) > 0

50 I. HASABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019

II. nPhXOAr,l OA AKTI4BhPAT-bA vqr,lHAKA t4 PO6E 1020
a

62

III. NOBEhAI-bE BPEAHOCTI4 3A'IXXA
HF{OBPUJEHT4X U TOTOBT4X nPOH3BOA H

HEAOBPTUEHI4X vCnvTA
1021630

631

IV. CMATbEI-bE BPEAHOCTI4 3MI4XA
HEAOBPUJEHT4X h rOTOBr,lX nPO[3BOAA u
HEAOBPIUEHT4X vcnvrA

1022

84151023 503951 ocuM 513 V, TPO1UKOBI4 MATEPI4]MA

2597 24497513 VI. TPOI.IIKOBI4 TOPI4BA I,I EHEPTI4JE t0z4 il

135253
VII. TPOIIJKOBX 3APAAA, HAKHMA 3APAIIA I,1

ocIAflt4 I t4r|Hyl PAcxoAr4
1025 12009552

,:

10937351026 b.5 128525553 VIIL TPOUJKOBT,I nPOil3BOAHl4X vCrlvTA

87316.t'540 rx. TPoruKoBr4 AMoPTI43AU[4JE t027

3496 7C8x. TPOulKOEt4 AvTOPOtrHl4X PE3EPBI4CAIbA 1028 6.3541 Ao 549

12083 178C8XI. HElt4ATEPt4lAIlHt4 TPOLtlKOB!4 102955

49391030 7445B, nocnoBH!,t AoSmTAx (1001 - 1018) > 0

r. noCnOBHl,l ryErTAK (r.018 - 1001) > 0 1031

1350 16C1
A. Ol,rHAHClrrCKm nPlrXOA]{ (1033 + 1038 +
1O39)

103266

u0

r. oI4HAHCHJCK]4 nPUXOAT4 OA nOBL3AHHX AhUA

H OCTAII4 OHHAHChJCKT4 nPhXOAl4 (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033
1:

66, ocl4t4 662, 663 n 664

1034660
1. OHHaHcrjcKx np6xoAl1 oA Mar!4'.rHrx r 3aBxcH]4x

npaBHlx nxqa

1035661
2. OxHaHcxjcKx nphxoAx oA ocranrx noBe3ilHrx

npaBHt4x nrqa

1036665
3. npxxoAx oA yqeuha y ao6Nrxy nplApyxeHxx
npaBHlrx n[qa ]4 3ajqAHHcKl,rx noAyxBara

10374. Ofianh OxHaHc[jcK[ npvxoA[569

158:l1-1501038 6.10662 I1. nPUXOAh OA KAMATA (OA TPEh!4X nrUA)

1039 6.1 1

III. NO3ilTI4BHE KYPCHE PP3'II4KE h NO3UTI4BH[4

EOEKTI4 BAnyTHE KnAy3vnE (nPEMA TPEht4M

nuql/rMA)
663 A 6@

104056
6, {OmHAHC[,UCKlil PAc)(oA]! (1041 + 

'.046 
+

LA47)

1041

L Ot4HAHCr4lCKl4 PACXOAI4 143 OAHOCA CA

NOBE3AH',IM NPABHL1PI II[4UI,1MA h OCTA'II4

oT4HAHChJCKH PAC(OAI4 (1042 + 1043 + 1fi4 +
104s)

56, ocxM 562, 563 u 554

t042560
1. O]lHaHcHJcKx pao(oAx x3 oAHoca ca Mar{qH[M ]'l

3irBrlcHrlM npaBHxM nt1qxMa

6q

8109

6.9

?-28)

()

82



fpyna paqyHa, paqyH rr03uqfiJA HanoneNa 6poj
llperxoAHa roAhHaTemyha roArma

63. 2 3 4 5

561
2. OuHaHcujcKx pao(oAr1 r13 oAHoca ca ocrarlr4M

noBe3aHHM npaEHlM n}1urMa
1043

565
3. Pao(oAx oA yqeuJha y ry6rrKy nphAplD(eH[x
npaBHux nhqa t1 3ajgAHx.{Kl.lx noAyxBara

1044

1045566 r 569 4. ocranx Quarcrjcx[ pao<o4n

1046 O,TZ 1 728562 II. PACXOAI4 KqMATA (nPEMA TPE6I,1M flMUHMA)

1047 I563 tr 564

III. HETAThBHE KYPCHE PA3NilKE 14 HETATI4BHI4

EOEKTI4 BANYTHE KNA}BYIIE (NPEMA TPEF]4M

nuur,lMA)

1048 1343 1373
E, AOE14TAK r43 (DMHAFrCr4PAlbA (1032 -
1040)

1049
x. ryEITAK t{3 O}iHAHCyTPA}bA (1(l4O -
1O32)

583 i4 685

3. npuxoAu oA vcKnAE,,rBAlbA BPEAHOCTU
(rcTA'TE I,TMOEHHE KO'A CE I,TCI(tr}Y.,E NO
oEP BPEAHOCTvT XpO3 6r{rAHC vCnEXA

1050 6.14

1051 6.15 5C84 3859583 r 585

m. PACXOAT4 OA yCl(xABUBATbA EPEATNOCTII
(rcTArlE l,ll,lo8llHE KOJA CE HCKA:tvlE nO
OEP BPEAHOCTI,I l(PlO3 EUrlAtlC vCnExA

208?67 u 68, @aM 683 H 685 J. OCTATIIi nPMXOflh 1052 6.16 t03l

1053 12b7,) 1550057 x 58, ocl,il.r 583 v 585 K OCTAIT!4 PAO(OA!{

Il. AOEUTAK Dr3 PEAOBHOT nOCnOBAIbA nPE
onoPEI{BArbA (1030 - 1031 + 1048 - lO49 +
1050-1051+1052-1053)

1054

8233 10965

,b, |YEuTAK h3 PEAOBHOT nOCrlOBAlbA nPE
onopE3&rBAFbA (1031 - 1030 + 1049 - !048 +
1051-1050+1053-1052)

1055

1C385 ?90

M. HETO AOEyITAK nOCnOBAIbA KOIE CE

oEycTABrDA, EOEKTII nPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nOJll,tTMKE lt UCnPAEKA
TPEUIAKA 1,I3 PAHII'MX NEPIOAA

1056
6.lB69-59

0

I{. HETO ryEl/fTAK NOC'TOBA}bA KOJE CE

o6y(rABrbA" PACXOAI,I nPOMEHE
PAqYHOBOACTBEHE NOfl !,IT}IKE }I TCNPABKA
TPEUAKA 0,13 PAHII UX fiEPUOAA

105759-69

21s2
[b, AoETTAK rrPE OnOPE3l,tBAIbA (1054 -
1055+1055-1057)

1058
b.1v

-**

106/51059
o, rvEl4TAK rrPE OnOPEllt4BAthA (1055 - 1054
+ 10s7 - 1056)

fl, noPE3 HA AOE,,ITAK

11081060 6.1972t I. noPECKl4 PACXOfl nEPhOAA

I1061II. OMOXEHI4 NOPECKI4 PACXOAI4 NEPI4OAAA@722

tuJr1062Aeo 722 rrl. oMoxEHh noPEcKl4 nPilxoAn nEPuoAA

1063723
P. UCNNANEFIA'"IflI.N}IA [IP'{MATbA
nocrloAABqA

6,13

tul

6!li 6.19
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fpyna paqyHa, paqyH n()3!rqvrJA Hanorema 6poj

AAl
O6paru nponucau npaBxnHlKoM o caApxr,rHx t,i OopMx o6pa3aqa QuxaHcrjcux 3a npuBpeAHa ApyurrBa, 3aApyre h npeAf3erHnKe ("Olyx6eHr rnacHlr( PC", 6p, 95120t4 u L4412074)

nperxoAHa roAlrxaTerylu rogrxa

5 61 a 3 4

zQJ' i
c. HETOAOSIiTAK

(10s8- 1059 - 1060 - 1061 + 1052 - 1063)
1off

6.19

i(1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)

T. TiETO ryE}iTAI(
1065

*
IJ

1066 ffiI. HETO AOEI,ITAK KOlr nPrnMA MAt-bt4HCKl4M

vrurAqrMA

I1067 r -"-"*-i
I

II, HETO AO6}ITAK KOJ}I NPXNMA BEhI,IHCKOM

BNACHI,,IICY

il_:1068

I
III. HETO ryEhTAK KO]I4 NPTNMA MATbI4HCKI4M

YNATAq}IMA

1069
IV. HETO ryEITAK KOJU nPUnAAA BEF]4HCKOM

MACH]4KY

v. 3APAAA nO AKr-lilJr4

1070 r r*
t

**1 il*1. OcHoBHa 3apaAa no aKqHjx

.J
2. yMa$eHa (pa38oalbeHa) 3apaAa no aKqxjn 1071 ffi:: ::

v

AAHA

PEf(
AI^o M.n.j- o3Be

ff,
a

10064
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ffionyNraBa mpaBHo ,nNHe - npefl)rcerHmK

KflSBHMTAJ CI OCTAJIOM Pffi3Y/ITAW
3a nepuoA oa 01.01.2019. Ro 31.12"2019. roanHe

- y xr4rbaAaMa AuHapa -

nil6 107073107MarHqHr 6poj 29736674 tlJr4opa AenarHocrlr 52?1

Ha3rs JAVNO KOMUNALNO PREOUZTCe OrnrXCr,rA ZA TAVNT pneVOZ CnnOl rursa ltrs

Ceatrure Hqlu, feHepara MHnoixa neurjaraxHa 8

N'pyna paqyHa, paqyH moSt!uuJA A0n HanoMeHa broj

YBHoc

TeKyha roAillxa llpetr)(oAHa roArHa

1 7. 3 4 5 6

A. }IETO PE3Y'lTAT H3 NOCJ1OBATbA

r. HETO AO6r4rAK (AOn 1064) 2001 2080

rr. HETO ryErTAK (AOn 1065) 2002 LD06.r

E. OCTATIU CBEOEYXBATIII,! AOEI{TAK N{rlU

ryE]{TAK

a) CraBxe r(ore H€he 6Hyx pernacu$nxoaaxe y
Err,laHcy ycnexa y 6yAyltxn n€pxoAliHa

330

1. npoMeHe peBanop6aqlje HeMarep[janHe
l,rMoBr4He. HeKperHr4Ha, nocfpoje6a ri onpeMe

a) noBenalbe pe8anopx3aqxoHr4x pBepBr 2003

6) cuarueue peaanop(3aquoHt.tx pe3epBx 2004

331

2. AKryapcKr, Ao6[qu rnr ry6rqr no ocHotsy nnaHoBa

aeorHr4caHl,lx nprilalba

a) ao6xqr 2005 i

6) ry6nqv 2006

332

3. Ao6rqu uan ry6yl.lx no ocHoBy ynaraba y

BnacHlqke xHcrpyHeffre Kanrrana

a) ao6rqu 2007 I

6) ry6rqtl 2008

333

4. Ao6tlqx tlnx ry6xq]r no ocHoay yAena y ocnuloM

c8eo6yxBarHoM Ao6rrxy rnr ry6[rKy npqpyxeHHx

apyuJritBa

a) Ao6xql 2009

6) ry6rqn 2010

6) Cmare roje naxHaAHo Mory 6$Tx
peKnacH@HKoBaHe y 6hraHcy Ycnexa y
6ygyhru nepxoglrlia

334

1. Ao6}lq}r unu ry6y,qu no ocHoBy npepacyHa

oxHaHcljcrux rcBeurraja xHocrpaHor nocroBalba

a) Ao6uqu 2011

6) ry6ruN 20t2

85



fpyna paqyHa, paqyH n03$qxrA tlanoileHa bloj
Texyta roA!{lra npeYxoAHa roAhHa

1 3 4 5 62

2. Ao6lrun mu ry6uqt oA xHcrpyMeHara 3auJure
HeTO ynaraba y [HocTpaHo nocnoBa]be

a) ao6xqH 2013
'l33s

6) ry6uun z0L4

3. Ao6xq[ uau n6uqu no ocHoBy lrHcrpyxeHara
3aujTlre p,(rxKa (xeuhHra) HoBqaHor ToKa

a) Ao6Hqr 2015
336

6) ry6rqr 2016

4. Ao6ilq[ nnn .y6n!n no ocfloBy xapruja oA

BpeAHocrr{ pacnonoxrBxx 3a npo4ajy

a) ao6hql1 2017

2018

337

6) ry6rllh

r. ocTMr4 6PyTO CBEOByXBATHH AOEHTAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2072 +
2014+2016+2018)>0

2019 r
II. OCTM!4 SPyTO CEEOEyXBATHU rvsrlTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 20LZ + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020

2021
,""."-"J

ilt. noPE3 HA OCTAII4 CBEOETXBATH!4 AO6!4TAK
vnnw5ArAK nEPuoAA

2022
ry. HETO OCrAril CBEOSyXBATHI4 AOSI4TAK (2019
- 2o2o - 2021) > 0

v. HETO OCrAnh CBEOSyXBATHX ryEUTAK (2020 -

2019+2021)>0
2023

B. YIC'NAH HETO CBEOEYXBATHI{ PE3Y.,TTAT

nEPlloAA

2630
I. vr(ynAH HETO CBEO$X8ATHI4 AOE]4TAK (2001 -
2m2+2022-2023)>0

2024

L4054z025rr. vKvrlAH HETO CBEOSyXBATHH rvsHTAK (2002 -

2001+2023-2022)>0

2026
r. yronAH HETo CBEOEyXBATHH AO5fiAK
l,trllt rvErTAK (2027 + 2028) = AOII 2O24 > 0
r{nx AOn 2025 > 0

20271. npHnxcaH aeit1xcxlM BnacHxulMa KanBTana

20282. nplnxcaH Mao{[qxMa Koj}1 He[ajy KoHrpony

M.n.

v

*r" 6 o'l ,o-LQ-roanae
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l-'tronyruaBa npaBHo flNUe - npe6y3erHmK

MSBEIJ.ffAJ O TOKCtsKNMA TOTOtsMHffi
3a nepr,,roA on 01"01.2019. no 31.12"2019. roA,lHe

- y x!4rbaAaMa ArN-Napa -

nl,16 107073!.07MarxqHr 6poj 20736674 tlhopa AenarHocrh 5221

Ha3rB IAVNO KOMUNALI{O PREOUZECE OTnTXCUA ZATAVNI pnrVOZ ennOl nrsa rr5
CegNu:te iNnu , N-eHepana MMroJKa rtreulraHlHa I

no3Hr.NKja AOI'I

m3Hoc

TeKyha !'oAllHa nperxoA!.ra roAHHa

I 2 ? {

A. TOKOBI{ I'OTOBylltE }13 IlOCrIOBFll,lX AKTMAHOCT}'I

3001 1552.139 1453912

I. nprmxBx roroBr4He [3 nocjroBHl1x aKr[BHocr[ (1 Ao 3)

1. npoAaja ,r flprlilrbeHx aBaHclr 3002 1540673 1454043

2. npxMrbeHe KaMare H3 nocnoBHlx aKTuBHocrIl 3003 i 135i 1601

3, Ocranx np,lnfiBx r13 peAoBHor nocnoBalba 3004 4415 8258

II. OArxsr4 roroBrHe I13 noc.noexnx arrxaHocru (1 4o 5) 3005 1512974 142C964

1, l4cnnare Ao6aBrhaqi4Ma r Aarx aaaHcr 3006 t436177 t245354

2, 3apaAe, HaKHaAe 3apaAa x ocranx nt4qHx pao(oail 3007

3. nnaheHe KaMare 3008 3122 2318

4. nope3 Ha AoSr4TaK 3009

5, OAnl4sl,r no ocHoBy ocEnHx jaBHxx npffioAa 3010 29010 26991

III. Hero npxnlB roroBtrHe l13 nocJloBHtrx axrrlBHocrx (l-II) 3011 4?948

IV. Hero oMr4B roroBHHe rc nocno8Hlx aKr[BHocnl (U-l) 3012 39635

6, IOKOB'I TOTOEMT{E T43 AKIUBHOfiYI }.IHBECTMPAISA

3013 569 4003

I. npHnHBtr roroBhHe tr3 aKTlrBHocrx HHBecruParba (1 Ao 5)

1. npoaaja aKquja u yaeia (Hero npHntrBr) 3014

2, npoAaja HeMarepr4janHe r1MoBfiHe, HeKperH!,lHa, nocrpojerua. onpeMe x

6ronourlx cpe{crasa
3015

3. Ocranx O[4HaHctrjcKu nnacMaHu (Hero npunxBx) 3016 569 4003

4. npr.rMrbeHe KaMare l13 aKTxBHocrh ]lHBecrtrpaba 3017

5. nptrMrbeHe A}lBl1AeHAe 3018

II. OAn}lBr.r roroBr,rHe t,t3 a(T]tBHocru rHBecr]rparba (1 ao 3) 3019 519ti 1913

1. KynoBlHa aKqlja I yAena (Hero oMrBx) 3020

2. KynoBhHa HeMarepxjanHe hMoBlHe, HeKperH[Ha, nocTpojeba, onpeMe I
6[onoujKrlx cpeAcraBa

3021 5198 1913

3. ocran[ OxHaHcxjcKx nnacMaH[ (tero o4nrar) 3022

III. Hero npHn[B roroBflHe 13 aKrrlBHocr]4 rHBec-n4pa$a (I-II) 3023 209r1

IV. Hero oAnh8 roroBt4He 113 aKrt,lsHocru [HBecr[paLba (II-I) 3024 46?9

123765 1"4$207

94

0
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nogxqxra AOn

TeKyha roAxHa nperxoAxa roAxHa

41 2

B. TOKOB}T TOTOEUHE U3 AKTT{BHOCTT{ OI{HAIICSIPATbA

I. npxnuBx roroBr4He l13 aKruBHocr[ SxHaHcuparua (1 4o 5)

3025

1. YBehabe ocHogHor Kanrrana 3026

2. AyropoqHx xpeguru (xero npunxsr) 3027

3. KparKopo,{H[ xpe4mu (xero npunrar) 3028

4. Ocrane Ayropo,{He o6aB€e 3029

30305. Ocrane KparxopocHe o6aBqle

IL OA,lnBn roroBriHe Kl aKrxBHocru oHHaHcrpalba (1 Ao 6) 3031

30321. OTxyn concrBeHsx 6xqnja r ypena

2. Ayropo,{Hr,r xpe4mr (oaauau) 3033

30343. Kparopoqnh xpearmr (oaaragr)

30354. Ocrane o6aB$e (oAnfiBu)

30365. @xHaHcHJctr nrcr{Hr

3037l,lcnnaheHe [t1BHAeHAe

3038III. Hero npfinhB roroBHHe rc aKrltBHocrx O]lHaHct1paba (I-U)

3039Iv. Hero oMilB roroBHHe ll3 aKrrBHocrlr ouHaHcnpatba (II-I)

3040r. cBErA nPtulltB ToToBHHE (3001 + 3013 + 302s)

3041A. CBErA OAnr,rE TOTOB]IHE (3005 + 3019 + 3031)

3042E. HETO nPlr,lr,tB roToBltHE (3040 - 3041)

3043E. HETo OA,lilB TOTOBI,IHE (3041 - 3040)

3fi4roroBltHA HA noqETKv oEPAqyHcKor nEP9loAA

3fi53, NO3YIT}IBHE ISPCHE PA3'I}IKE NO OCTIOBY NPEPAqYHA

TOTOB14HE

3046h, HETATTBHE KYPICHE PA3'I14KE NO OCHOBY NPEPAT{YHA

TOTOB]IHE

3047
,. TOTOB]IHA HA KPA'Y OSPAqYHCKOT NEP'IOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 30216)

M.n.

v

au,.. O?-91-zo@--row*e

3

700c 0

7000
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0
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ilonyruaBa npaBHo Jrmue - npegy3erHmK

K'I3MffiUJTAJ O MPOMHhf;AMA HA KATXKNTAJ]Y
3a nepmofl oA 01"01.2019. Ao 31.12"2019. ronhHe

- y xhjbaAaMa Ar{FNapa -

Marra'1HH 6poj 2A7 3 567 4 tljnopa AenarHocil 5221 nA6 LAVO73LA7

Ha3rB JAVI,IO K0MUITALI{O PREOUZeee OtnrrC['A ZA ]AV[{I PREVOZ CnAOa nrSA lttS

CeAxuJre [NHu, N-eHepana Mrroixa neuliaHr{Ha 8

PeAHlr

6poj
onuc

l(oMnoHeHre kanxrara

AOn
30

AOn
31

A0n
32

OcHoBHn xanmxefl YnxeaH}l a HeynraheHn Kanrra.4 Pe3epBe

1 2 3 4

1

[IoqerHo cra]be nperxoAHe roAilHe Ha AaH
01.01._

a) Ayrogxr canAo paqyHa 4001 4019 4037

6) norpaxHx canAo paqyHa 4002
5000

,r020 4038
s3;i34

2

S4cnpaa!6 ilarepitjalHo snarajaux rpeulara r
npo64eHa paqyHoBoAcTBeH0{X nor}1il{Ka

a) racnpaBKe Ha Ayrosxoj crpaur palyna 4003 402t 4039

6) tlcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHra paqyHa 4AA4 4022 4040

3

Kopxrosaxo noverr{o crabe nperxo4He roArdile
Ha AaH 01,01. _

a) kophroBaHx AyrosH!4 canAo pavyna (1a + Za - 26)
>0 4005 4023 404t

0

6) kopxroBaH[ norpaxH[ canAo pa,ayHa (16 - 2a +
26)>0 4006

5Crl0
4024 4042

33?34

4

npol,reHe y nperxoAroj _ rogrxn

a) npouer ra 4yroBHoj srpaHfi paqyHa 40a7 4025 4043

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHq paqyHa 4008 4026 4044
584

5

C!-alh@ ma xpajy nperxogme roAl{He 31,12._

a) 4yroanN canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4009 4027 4c/5

6) norpaxxn canAo par{yHa

(36-4a+46)>0 4010
50c0 4028 4046

6

Tlcnparxa HarepujanHo 3Haqajliux ryreurara r
npor.{eHa paqyr{oaoacTBeHHx no,rr{Tt{xa

a) rcnpaBre Ha AyroBHoj crpaH!4 pa,{yHa 4011 4047

6) rcnpaaxe ra norpaxHoJ crpaH[ paqyHa 4072 4030 4048

7

KoprroBaHo noqerxo crah€ yeryhe roA!.!H6 Ha
Aax 01.01. _

a) xoprroaaxu 4yrooHr4 crnAo paqyHa (5a + 5a - 66)
>0 4013 4031 4449

6) xopuroeail.r norpaxHfi canAo paqyHa (56 - 6a +
66)>0 40t4

5000
4032 4050

338i8

5
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onuc
6poj

3230 31

AOn
PesepBe

AOn

Ynl.rcaHH a HeynnaheHh xanuTaJt

AOn

OcHoBHr t(anrfia,l

4 51 2 3

npol4eHe y reryhoi _ roAriHH

4051 1C0644015 4033a) npouer Ha AyroBHoj crpaHl paqyHa

40524034

8

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHH pa,{yHa 4016 7000

Cralh€ Ha xpajy teryte roArxe
3r..12. _

40534017 4035a) pyroanu can4o pauyxa
(7a+8a-86)>0

40544036

9

6) norpaxr[ caaao pa,{yxa

(76-8a+86)>0 23754i_2C00
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on!{c
PeAHh

6po,
3435 A47 u237

AOn

oTxyrubeHe concrBeHe aKuHje

AOn

liepacnopeDeHm A06]{rak
AOfl

l-y6HraK

7 81 ? 6

noqefiHo c:f:d]b€ nperxqAHe roAmHe ]ia AaH
0r..01._

4091a) AyroBHr4 canAo paqyHa 4055 4073

4074 4092 1168

1

6) norpaxxr canao paqyHa 4056

IcnpaBla r,rarepxrarHo 3HaqaiHlrx rpeuaka x
npoHeHa paqyHoBoAcrBeHrx nortlrrxa

4093a) xcflpaBKe Ha AyroBHoj crpaH[ pa,{yHa 4057 4075

4076 4094
.',

2

6) HcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHx paqyHa 4058

KopuroaaHo noqeD@ cra$e nperxoAHe roAxHe
Ha AaH 01.01. _

a) xoprroeaxu 4yroBHr4 canAo paqyHa (1a + 2a - 26)
>0

4059 4077 4095

4060 4078 4096
1168

3

6) (opxroBaHx norpaxHr canAo pa'{yHa (16 - 2a + 26)
>0

npoileH€ y nperxoAHoj _ roAnHn

1168a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH[ pa,{yHa 4061 i0454 4079 ! 4097

4098

4

6) npouer m norpaxHoj crpaH!4 paqyHa 4062 4080

Crabe Ha Kpajy npsrxoAlie roAmHe 31.1?._

4099a) gyroaxr canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4063
1C064

I
4081

6) norpaxxu canAo pa'{yna

(36-4a+46)>0 4064 4082 4100

5

llcnpaa!(a rarepliarHo 3HaqajHnx rpeuaKa x
npoxeHa paqyHoaoAcrBeHilx no,lrrrrKa

4101a) xcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh paqyHa 4065 4083

4084 4102

6

6) ficnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHfi paqyHa 4066

KopxroBaxo no.{gtHo cTarte rexyhe roafi}re Ha

AaH 01,01, _

4103a) roprroaaxr 4yroBHtr canAo paqyHa (5a + 6a - 66)

>0
4067 i0064

4085

41046) ropurosaru norpaxH[ canAo paryxa (56 - 5a + 56)
>0

4068 4085

7
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OTIMC
6poj

047 ut237 3435
AOn

[NepacnopeDeHm Ao6f, rae(

AOn

l-y6nraK

A0n
oTKynbsE{e con(rBeHe aKqnje

7 81 2 5

I

npoMeHe y re!ryho, _ roArHil

4105a) npoMer Ha AyroBHoj cTpaH[ paqyHa 4069 4087

100644070 4088 4106 i6t\06) npouer Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa

Crane xa rpajy re[yhe roanHe
31.12.

4071 4089 4107a) gyroaxr canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0

4090 4108 2684

9

6) norpaxH[ canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4072

RU0rrunEn rG ila!!, ldrrd
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onHc
PeAH&r

6poj

332338 33r.

AOn
floSuqm nar ry6xqtr no ocHoBy yraralba y

ana€Hfi i{Ke nHcrpy$f eHTe kanuranaPeBarIopHBalNT{o}re pe3epBe

AOn
Arryapcrx Ao6xqx Hnx

ry6xqil

aon

10 1191 2

[IoqgrHo Cfa]te npsrxoAH€ roAr{He Ha AaiH

01.01._

4t454t274109a) AyroBHH canAo pa,ryHa

414647286) norpaxrr canAo paqyHa 4110

1

l'lcnpaBxa marepuJaaxo sxa|{aJxux
!'p€ual(a x npor{eHa PaqyHoBoAcrBeHxx
norrrrl(a

4t4741294111a) xcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh pacyHa

414841304tlz

2

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoj crpaH[ paqyHa

KopxroBaHo noqerHo cralt€ nperxoAHe
roAr{He Ha AaH 01.01' 

-
414941314113a) KopxroBaH[ ayroBHt4 canao pavyxa (1a + 2a -

26)>0

41504t3241746) xoprroaanu norpaxHll canao pa'{yHa (16 - 2a

+26)>0

3

npoileHe y npem(ogxoj 

-_ 
rogxrllt

415141334115a) npoMer Ha AyroBHoJ crpaH[ paqyHa

4r5241344116

4

6) npouer xa norpaxHoj crpaHh pa'lyHa

crah€ xa xpajy nPerxoExe roanxe
31.12._

415341354177a) ayroBH[ canao paqyHa

(3a+4a-46)>0

4154413641186) norpaxHfi carAo PaqYHa

(36-4a+46)>0

licnpaaKa narep]{jaaxo exalaj}lmx
rpeuraKa u nPoi'teHa pai{vHoBoAdEeHUX

norlrrxxa

415547314119a) ucnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHn pa.|yHa

415641384L20

6

6) hcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaH[ paqyHa

KopxroBatro norretxo crane re*yhe
roADrHe Ha AaH 01.01' 

- 415741394Lzra) roprroaaxu 4yroBHu canAo paqyHa (5a + 5a -

66)>0

4158414047226) KopxroBaHx norpaxHrl can4o pavyxa (56 - 5a

+66)>0

7

i
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33?330 33r.

AOn
#[o6uqB r,!rx ryouqu no oc$oBy yrxaralba y

BrracHxcKe xHcTpyileHT€ kanHTara

AOn AOn
AKryap€lfl AoSrqo{ mnn

ry6xqlr

10 1!1 2 9

npoHeHe y reKyhoj _ rogrNu

4159a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH{ paqyHa 4t23 4L4L

4t42 4160

8

6) npoiler Ha norpaxroj crpaxn paryHa

Cralb€ Ha t<pajy rerryhe rogxme
31.12. _

4161
E

,.-'}
4125a) AyroBHx canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0

4t624144

9

6) norpaxH[ canao pa'{yHa

(76-8a+86)>0 4t26

onilc
PeAH]l

6poj

!
:
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PeEHfi
onlrc

6poi

336334 r 335333

AOn
I[o6xq}1 uJlvr ry6ilqir no ocHoay

x€ug{Hra HosqaHor roKa

AOn Ao6rqr uar ry6xqh no oct{oBy
!{t{o€TpaHor nocroBa}64 I
npepaqyna OrHaxcujcxrx

rsBeulTaia

AOTI Ao6uqx xrH ry6ilqx no ocHoBy
yAena y ocranoH go6mrry mnr

ryf xr!ry nplrApweH[x ApyuraBa

1413121

[Io.terTHo cra]6€ np€TxoArG roAuHe
ma aax 01,01.-

419941814763a) AyroBHr4 canAo pa,{yHa

42A0418247eA

1

6) norpaxxr carAo paqyHa

l'icnpaBKa marepmlanxo sxalaj*trx
rpeuaKa 1l npoH€Ha
paqyHoBoacTBoHrx norfiTilka

4Z0t41834165a) ncnpaaxe xa 4yroanoj crpanu pavyra

420241844t666) ucnpaBKe Ha norpaxHoi crpaHr4

paqyHa

2

Kop{roBaHo noqer$o cra}b€
nperxoEHe roalrH€ Ha AeH 01.01.

420341854167a) KoplroBaHH ayroBHx 6nAo PaqYHa

(la+2a-26)>0

420441864168

3

6) Kop[roBaHu norpaxH]l cariAo pa'{yHa

(16-2a+26)>0

npoxeHe y nperxoaHoi 

-
roehHu

424541874169a) npouer Ha AyroBHoj crpaH[ paqyHa

420641884L7A

4

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa

ma xpaly nPerxogme roAt{He

420741894L7ra) AyrogHra canAo PaqYHa

(3a+4a-46)>0

420841904172
(36-4a+z16)>0

noTpaxH[ cdnao paqyHa

5

mcnpaa!@ natePuiaano sxalaimux
x npolreHa

paqyHosoAdrB€Hnx n(vlt{Tlf Ka

424941914773a) rcnpasxe ra 4yroBHoj crpaHx pa'{yHa

42104t9241746) [cnpaBKe Ha norpaxHoi crpaHu

paqyHa

6

Kop(roBaHo noqerno clane rerYhe

roAure ua Aam 01.01' 

- 4zlt41934175
(5a+6a-66)>0

KOPt4rOBaHr AyroBHu canAo paqyHa

42124t9441766) xopuroeaxr norpaxH[ canAo pa'{yHa

(56-5a+66)>0

7

?
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336333 33/0 r 335

xeurHra HoBqaHor toKa

AOn Ao6xqr n x ry5[qH noocHoBy
yaena y ocrarolr Ao6!4Tr(y !4ru

ry6xT!{y npxApyr(eHrx APyuTaBa
,€BeuJTaJA

Ao6[q!,! rrrx ry6Hqn no ocHoBy
uHocTpaHor nocnoBalSa r

1 13 147 L2

npolreHe y reKyhoi _ roAriHu

a) npor.{er Ha AyroBHoj crpaH[ paqyHa 4195 aa!J8

6) npouer xa norpaxHoj crpaHr paqyHa 4196 4214

Cralb€ Ha rpajy reryfte roAmxe
31,t 2. _

4197 42t5a) AyroBHx canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 41799

6) norpaxHx canAo paqyHa

(76-8a+86)>0
4216

AUE.TUnEETC VLrdrrur PE5rr! rd rd

PEAHH

6po,
OftH€
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ru! Psyrrrcrd

Pe

AHX

6poj
onmc

YkynaH Kan!,rran [:(peA 16 kon 3
ao Korr 15) - :(peA r.a Kor{ 3 Ao K(,JI

1s)l > 0

l-y6hrax r€flaA xanurara [>(peA
1a Kon 3 ao kor 15) - t(psA 16

xor 3 Ao Krrr 15)l > 0

337

AOfl
Ao6Hqn ,rnn ry6mqH no ocHoBy xOB

pacf, ofl oxtlErx 3ir npoAajy

L71 2 15 16

[IoqerHo gfarr€ nparxof,He roArHe
Ha AaH 0r..01,_

a) AyroBHu canAo paqyHa 4217

42444235 39402

1

6) norpaxxu carao paqyHa 42t8

D{cnpaBra rrarep{anmo sxavajxux

a) HcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4279

4236 4245 ']

2

6) Ncnpaexe na norpaxHoj crpaHl
paqyHa

4224

KopxroBaHo nocerHo cra]6€
nperxoAH€ noAxHe Ha AaH 01.01,

a) KoplroBaHx AyroBHt4 canao pa'{yHa

(1a+2a-26)>0
42ZL

42464237 39402

3

6) KoprroBaHr norpaxHu canAo pacyHa

(16-2a+26)>0 4222

np0meHe y lrperxo4xoj 

-
roAilHh

4238a) npoMer Ha ayroBHoj crpaHfi paqyHa 4223
4247

4224

4

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHx pa'{yHa

cralbe Ha rpajy nperxoAHe roAt{He
31.12._

4225a) AyroBHr,r canAo paqyHa

(3a+4a-46):0
42484239 28754

4226

5

6) norpaxH[ canAo pa'{yHa

(36-4a+46)>0

!,lenpaBxa D.rarepHiarHo 3HacajHHx
rPe!.lJaKa X nPOIt{€Ha

paqyHoBoAdBeH{x notrxrl{l(a

4227a) trcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx pa.{yHa

42494240

4228

6

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoi crpaHn
paqyHa

KoprroBaHo nocerno crarte texyhe
roAHHe Ha eaH 01.01' 

- 4229a) KopnroBaHu AyroBHx canAo pa'4yHa

(5a+6a-66)>0
42504241 78754 i

4230 r'6) KoprroBaHH norpaxHt4 canAo pa'{yHa

(s6-6a+66)>0

7

rpeuaxarl nPor€Ha

PaqyHoBoac[B€Hrx no,lhrr{xa

0
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^uirrudEilrs 
Qrdrur lEyrr rd.d

Pe

al{x

6poj
onttc

YrynaH xanrran [I(peA 16 xon 3

Ao t(o, 15) - I(peA la xo,l 3 Ao ro,l
ls)l > 0

fy6xra( x3rlaA xanrrala [t(p€A
la xor 3 Ao xon f5) - :(peA 16

Ko,l 3 Ao xor 15)I E 0

337

aon
Ao6nqr uar ry6t{qx no ocHoBy xOB

pacnoroxxBrx sa npoAaiy

L7161 2 15

npolreHe y rexyhoj 

- 

roArxr

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHx paqyHa 4231
425t

I4242

4232

8

6) npoMer Ha norpaxhoj crpaHx paqyHa
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

1.1. Општи подаци о Предузећу 

Пун назив предузећа 
Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша, Ниш 

Седиште Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 

Матични број 20736674 

Шифра и назив 

делатности 

5221-услужне делатности у копненом саобраћају (претежна 

делатност) 

ПИБ 107073107 

 

Просечан број запослених у 2019.години је 112 (2018.године је био 133). 

 

1.2. Историјат Предузећа 
 

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: 

Предузеће),  са седиштем у Нишу,  је основано Одлуком Скупштине града Ниша од 

25.03.2011.године. ( Сл.лист града Ниша бр.15/2011). Предузеће је регистровано код Агенције за 

привредне регистре 11.05.2011. године. 

 

У периоду од оснивања до краја 2014. године, Предузеће је обављало делатност организације, 

контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу 

путника на територији Града Ниша. У склопу ове делатности су и следећи послови: 

1. штампање и дистрибуција легитимација за превоз појединачних,  месечних и 

полумесечних превозних карата,  

2. израда и контрола остваривања реда вожње,  

3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

4. контрола превозних карата, исправа путника у возилима као и наплата доплатних карата 

5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

функционисање јавног превоза,  

6. предлагање изгледа и дизајна информационих ознака истакнутих на возилима,  

израда идентификационих ознака за возно особље, као и легитимација за превоз, месечних и 

полумесечних карата и појединачних карата, 

7. организовање постављања обавештења путницима на стајалиштима и терми-нусима,  

8. пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

9. пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима.  

 

Предузеће је крајем 2013. године преузело и послове организације рада приградске аутобуске 

станице. 

 

У периоду од 01.01.2015. године до 30.06.2018.године Предузеће је обављало и комуналну 

делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, на пакету линија 

4 у Нишу. На основу Споразума бр. 1292/18 од 11.06.2018. године, закљученог са Градом Нишом, 

Предузеће је дана 30.06.2018. године, престало са обављањем делатности превоза путника на 

овом пакету линија у Нишу. 

  

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству, разврстано у средња правна 
лица. 
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2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са важећим прописима у Републици 

Србији заснованим на Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013, односно 

Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за 

МСП). 

 

Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је  

рачуноводствени стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од 

Одбора за међународне рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило 

Министарство финансија. Предузеће (не)изражава експлицитну и безрезервну изјаву о 

усаглашености финансијских извештаја са МСФИ за МСП, који се примењује на периоде 

приказане у приложеним финансијским извештајима. 

  

Финансијски извештаји су састављени у складу са концептом историјског трошка и начелом 

сталности Предузећа. 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми 

образаца финансијских извештаја за привредна предузећа, задруге, и предузетнике („Сл. гласник 

РС“, бр. 95/2014). Према Закону о рачуноводству редован годишњи финансијски извештај 

правних лица која примењују МСФИ за МСП обухвата: биланс стања, биланс успеха, извештај о 

осталом резултату,  извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине  и 

напомене уз финансијске извештаје. 

 

3. РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 

 
При састављању финансијских извештаја Предузећа уважена су следећа начела: 

• Начело сталности, 

• Начело доследности, 

• Начело опрезности, 

• Начело суштине изнад форме, 

• Начело узрочности прихода и расхода и 

• Начело појединачног процењивања 

 

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 

имовински, финансијски и приносни положај Предузећа, као и економска политика земље и 

економске прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг 

Концерн“ принцип).  

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 

обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин 

процењивања билансних позиција Предузећа, не мења у дужем временском раздобљу. 

  

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 

финансијских извештаја Предузећа, које треба да резултира да имовина и приходи нису 

прецењени, а да обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности 

не треба разумети на начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала Предузећа; то јест 

свесног, нереалног увећања расхода и обавеза Предузећа. Наиме, у Оквиру за припрему и 

презентацију финансијских извештаја је потенцирано да уважавање начела опрезности не сме да 

има за последицу значајно стварање скривених резерви, намерно умањење имовине или прихода, 
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или намерно преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том случају финансијски извештаји не 

би били неутрални и, стога, не би били поуздани.  

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Предузећа, а 

тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање 

треба да се врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не само 

на основу њиховог правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и других 

догађаја у Предузећу није везано за моменат када се готовина или готовински еквиваленти, по 

основу тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за моменат када се догоде. 

Таквим приступом омогућено је да се корисници финансијских извештаја не информишу само о 

прошлим трансакцијама Предузећа које су проузроковале исплату и примања готовине, већ и 

обавезама Предузећа да исплати готовину у будућности, као и о ресурсима који представљају 

готовину које ће Предузеће примити у будућности. Другим речима, уважавањем начела 

узрочности прихода и расхода обезбеђује се информисање о прошлим трансакцијама и другим 

догађајима на начин који је најупотребљивији за кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања 

различитих билансних позиција Предузећа (на пример, имовине или обавеза), ради 

рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања. 

 

4. ГРЕШКЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, МАТЕРИЈАЛНОСТ ГРЕШКЕ 

И КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА 

 
Грешке из претходног периода су изостављени или погрешно исказани подаци из финансијских 

извештаја Предузећа за један или више периода који произилазе из неупотребљавања или 

погрешне употребе поузданих информација које су биле доступне када су финансијски извештаји 

за дате периоде били одобрени за издавање и за које се могло разумно очекивати да буду добијене 

и узете у обзир при састављању и презентацији тих финансијских извештаја.  

 

Материјално значајна грешка откривена у текућем периоду, која се односи на претходни 

период је она грешка која има значајан утицај на финансијске извештаје једног или више 

претходних периода и због које се ти финансијски извештаји не могу више сматрати поузданим.  

 

Предузеће врши ретроспективну корекцију материјално значајних грешака у првом сету 

финансијских извештаја одобреном за објављивање након откривања тих грешака, тако што ће 

преправити упоредне износе за презентован(е) ранији(е) период(е) у којем(има) су се грешке 

догодиле; или, ако се грешка догодила пре најранијег презентованог претходног периода, 

преправити почетна стања средстава, обавеза и капитала за најранији презентовани претходни 

период.  

 

Ако је неизводљиво утврдити ефекат грешке из одређеног периода на упоредне информације за 

један или више презентованих претходних периода, Предузеће преправља почетна стања 

средстава, обавеза и капитала за најранији период за који је ретроспективно преправљање 

података изводљиво (што може бити текући период).  

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, 

односно у корист прихода период а у којем су грешке идентификоване.  

 

Материјалност грешке се процењује сходно релевантним одредбама из Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, по којима материјалност имплицира да изостављање, или 
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погрешно књиговодствено евидентирање пословне трансакције, може утицати на економске 

одлуке корисника донете на основу финансијских извештаја.  

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у кумулативном износу са осталим 

грешкама већа од 4% укупних прихода обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка 

односи. 

 

 

 

5. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 
5.1. Коришћење процењивања 
 

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП и 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Предузећа 

коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе 

исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.  

 

Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан биланса 

стања.  

 

Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске 

имовине, признавање одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за судске спорове 

и дефинисање претпоставки неопходних за актуарски обрачун накнада запосленима по основу 

отпремнина, и исте су обелодањене у одговарајућим рачуноводственим политикама и/или 

напоменама уз финансијске извештаје. 

 

Упоредне информације чине финансијски извештаји Предузећа за 2018. годину, који су били 

предмет ревизије. 

 

У складу са Одељком 10 „Рачуноводствене политике, процене и грешке“, Предузеће је извршило 

усклађивање упоредних података на основу Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 

контном оквиру за привредна предузећа, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 95/14).  

 

5.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 

курсних разлика и ефеката валутне клаузуле 
 

Ставке укључене у финансијске извештаје Предузећа одмеравају се коришћењем валуте 

примарног економског окружења у коме Предузеће послује (функционална валута). Финансијски 

извештаји приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну и извештајну валуту 

Предузећа. 

 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања прерачунавају у 

њихову динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке 

Србије важећим на тај дан. Пословне промене у страним средствима плаћања током године 

прерачунавају се у динарску противвредност применом званичних девизних курсева Народне 

банке Србије важећим на дан пословне промене. 

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних у 

страним средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу 

успеха, као финансијски приходи, односно финансијски расходи. 
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Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, 

настали применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских прихода, односно 

финансијских расхода. 

 

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања 

у функционалну валуту су били следећи: 

 

Валута: 2019.  2018.  

ЕУР 117.5928  118.1946  

USD       104.9186  103.3893  

CHF 108.4004  104.9779  

GBP    137.5998     131.1816  

 

5.3. Пословни приходи 
 

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја 

обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - поверилачки однос и да 

је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или 

потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које 

Предузеће одобри.  

 

Приход од продаје робе се признаје онда када су задовољени сви следећи услови: 

а) Предузеће је пронело на купца све значајне ризике и користи од власништва над робом; 

б) Предузеће не задржава учешће у управљању продатом робом у мери која се обично повезује 

са власништвом, нити задржава ефективну контролу над продатом робом, 

ц) износ прихода се може поуздано измерити; 

д) вероватан је прилив економске користи повезане са том трансакцијом у Предузеће; 

е) трошкови који су настали или ће настати у вези са трансакцијом могу се поуздано измерити. 

 

Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан билансирања. 

 

5.4. Пословни расходи 
 

Укупне пословне расходе чине: трошкови материјала; трошкови горива и енергије; трошкови 

зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; трошкови 

амортизације; трошкови дугорочних резервисања; нематеријални трошкови. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

а) расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских 

користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се 

измери; 

б) расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 

узрочности); 

ц) када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају 

путем поступка системске и разумне алокације; 

д) расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа 

до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове 

за признавање у билансу стања као средство; 

е) расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања 

средства.  
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5.5.Трошкови позајмљивања 

 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови у вези са позајмљивањем средстава. 

Предузеће  све трошкове позајмљивања признаје као расход периода у коме су настали.  

 

5.6. Финансијски приходи и расходи 
 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата - према трећим 

лицима (независно од тога да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања 

или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне 

клаузуле – према трећим лицима; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим 

повезаним правним лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

 

5.7. Остали приходи и расходи 
 

У оквиру осталих прихода (који укључују и приходе од усклађивања вредности остале имовине 

која се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих прихода, исказују 

се добици који могу, али не морају да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Добици 

представљају повећања економских користи Предузећа и као такви, по природи, нису различити 

од других прихода. Добици укључују, на пример, добитке од продаје некретнина, постројења и 

опреме; по већој вредности од књиговодствене у моменту продаје. 

 

У оквиру осталих расхода (који укључују и расходе по основу обезвређења остале имовине која 

се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих расхода, исказују се и 

губици који могу, али не морају, да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Губици 

(на пример, мањкови или губици настали продајом средстава по нижој вредности од 

књиговодствене) представљају смањење економских користи и, као такви, по својој природи, 

нису различити од других расхода. 

 

5.8. Лизинг 
 

Лизинг је уговор  којим давалац лизинга преноси на корисника лизинга, у замену за једну или 

низ рата, право да користи предмет лизинга на временски период за који су се договорили.                                          

 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг уколико се њим суштински преносе сви ризици 

и користи повезани са власништвом.  

 

Закупи некретнина  и опреме код којих се потпуно  преносе сви  ризици и  користи које проистичу 

из власништва над средством рачуноводствено се обухватају као финансијски лизинг. У моменту 

закључивања уговора  финансијски лизинг се признаје као средство у билансу стања по фер 

вредности и као финансијска обавеза, искључујући износ камате, за плаћање будућих закупнина. 

Отплата закупа дели се на  камату и враћање главнице према израчунатим ануитетима. Трошкови 

камате терете расход периода, односно биланс успеха на пропорционалној основи, на преостали 

салдо закупнине. Разлике између будуће вредности минималних плаћања закупа и њихових 

садашњих вредности представља будуће плаћање закупа, који се евидентира као финансијска  

разлика по основу закупа. 

 

Приликом иницијалног признавања, предмет финансијског лизинга се признаје као средство у 

висини његове фер вредности или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је 

она нижа. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је 

признат као средство. 
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Пословни лизинг је лизинг односно закуп средстава код којег су све користи и ризици у вези са 

власништвом задржани код закуподавца, односно нису пренети на закупца.  

 

Код пословног лизинга, плаћања лизинга се признају као расход, по праволинијској основи током 

трајања лизинга, осим ако неки друга систематска основа није примеренија за представљање 

временске структуре користи за корисника. 

 

5.9. Некретнине, постројења и опрема 
 

Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе за коришћење у производњи 

производа или испоруци добара или услуга, за изнајмљивање другима или за административне 

сврхе, и за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода. 

 

Предузеће признаје набавну вредност неке некретнине, постојења и опреме као средство ако, и 

само ако: 

•     је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством приливати у 

Предузеће,  и 

•    се набавна вредност /цена коштања тог средства може поуздано одмерити, односно на дан 

стицања/изградње набавна вредност /цена коштања је већа од РСД  40 хиљада. 

 

Алат и ситан инвентар који задовољавају услове из става 1. признају се као опрема, а ако не 

задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 

 

Резервни делови који не задовољавају наведене услове, приликом уградње, исказују се као 

трошак пословања. 

 

Улагања која имају карактер текућег одржавања некретнина, постројења и опреме представљају 

расход периода у коме су настала. 

 

Некретнине,  постројење  и  опрема,  који  испуњавају  услове  да  буду  признати  као  средство, 

одмеравају се по својој набавној вредности/цени коштања. Набавна вредност се састоји од 

набавне цене увећане за све зависне трошкове набавке, а умањене за трговинске попусте и рабате. 

Ставке некретнина, постројења и опреме израђене у сосптвеној режији, признају се у висини цене 

коштања уз услов да она не прелази нето тржишну вредност. 

 

Након почетног признавања ставке некретнина, постројења и опреме се вреднују по набавној 

вредности умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке 

због умањења вредности. 

 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на 

основу  процењеног  корисног века употребе средстава.  

 

Основица за амортизацију средства је набавна вредност/цена коштања.   

 

Преостала вредност, односно нето износ који Предузеће очекује да ће добити за средство на крају 

његовог корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења, сматра се једнаком 

нули. 

 

Амортизација средства започиње када је оно расположиво за коришћење, односно када се налази 

на локацији и у стању које је неопходно да средство функционише на начин који руководство 

Предузећа очекује. 
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Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако 

се не користи. 

 

Амортизационе стопе, утврђене на основу процењеног корисног века употребе средстава, су 

следеће: 

 

Опис 

Корисни век 

трајања  

(у годинама) 

Стопа  

амортизације   

Рачунари и припадајућа опрема 4-7 14,29-25% 

Путничка возила 8-10 10-12,5% 

Аутобуси 6-8 12,5-16,67% 

Остала средства 3-8 12,5-33,33% 

 

Корисни век трајања некретнина, постројења и опреме, односно амортизационе стопе и метод 

обрачуна амортизације, преиспитују се на крају пословне године и ако су очекивања заснована 

на новим проценама значајно различита од претходних онда се она  рачуноводствено обухватају 

као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и будући 

период се коригују. 

 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или 

када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве 

будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења некретнина, постројења и 

опреме утврђују се као разлика између процењених нето прилива од  продаје и исказаног износа 

средства и признају се као приход или расход у билансу успеха.  

 

5.10. Залихе 
 

За залихе робе и материјала трошкови прибављања подразумевају: фактурну вредност и 

директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују 

фактурну вредност. Фактурна вредност се утврђује на основу износа садржаног у фактури 

добављача.  

   

За вредновање залиха материјала и робе користи се метод просечних пондерисаних цена. 

 

5.11. Умањење вредности имовине 
 

На сваки датум извештавања, некретнине, постројења и опрема, нематеријална имовина се 

проверавају да би се одредило да ли постоје неке назнаке да је дошло до умањења вредности тих 

средстава. Ако постоји назнака да је дошло до умањења вредности, процењује се надокнадива 

вредност тих средстава и упоређује се са књиговодственом вредношћу. Ако је процењена 

надокнадива вредност мања, књиговодствена вредност средстава се смањује на надокнадиву 

вредност, а губитак због умањења вредности се признаје као расход периода. 

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена  надокнадиве вредности тог средства. 

Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се као приход 

периода, а књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 
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Слично, на сваки датум извештавања, процењује се и умањење вредности залиха тако што се 

упоређује књиговодствена вредност сваке ставке залиха са продајном ценом умањеном за 

трошкове довршења и продаје. Ако је залихама умањена вредност, књиговодствена вредност се 

своди на продајну цену умањену за трошкове довршења и продаје, а губитак због умањења 

вредности се признаје као расход. 

 

Ако се губитак због умањења вредности накнадно сторнира, књиговодствена вредност се 

повећава на измењену процењену надокнадиву вредност (у случају залиха то је продајна цена 

умањена за трошкове довршења и продаје), али не више од износа који би био одређен да у 

претходним годинама није био признат губитак због умањења вредности. Сторнирање губитка 

због умањења вредности се признаје као приход.  

 

5.12. Финансијски инструменти 
 

Основни финансијски инструменти су: 

 (а)  готовина; 

 (б) дужнички инструмент (попут рачуна потраживања и обавеза, потраживања и обавеза по 

основу меница и зајмова); 

 (ц) обавеза за узимање зајма која не може да се измири у готовини, и када се обавеза изврши, 

очекује се  да задовољи услове из параграфа 11.9; 

 (д) инвестиција у неконвертибилне преференцијалне акције и обичне акције или 

преференцијалне акције без обавезе пновног откупа од стране емитента. 

 

При почетном признавању финансијског средства или финансијске обавезе, Предузеће их 

одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног 

одмеравања финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер 

вредности кроз добитак или губитак), осим уколико аранжман у ствари представља 

финансијску трансакцију. 

 

Финансијска трансакција може настати у вези са продајом робе или услуга, на пример ако 

се плаћање одлаже ван уобичајених пословних услова или се финансира по каматној стопи 

која није тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће 

одмерава финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој вредности будућих 

плаћања дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

На крају сваког извештајног периода, Предузеће  треба да одмерава финансијске 

инструменте на следећи начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да 

има током продаје или другог отуђења: 

 

 (а) Дужнички инструменти под (б) треба да се одмеравају по амортизованој вредности 

коришћењем метода ефективне камате. Дужнички инструменти класификовани као 

краткорочна средства или краткорочне обавезе треба да се одмеравају по недисконтованом 

износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да буде плаћена или примљена (односно, 

нето од умањења вредности) осим ако аранжман у ствари представља финансијску 

трансакцију. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће треба да одмери 

дужнички инструмент по садашњој вредности будућих плаћања дисконтованих по тржишној 

каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

 (б) Обавезе за добијање зајма - под (ц) треба да се одмеравају по набавној вредности (која је 

понекад нула) од које се одузима умањење вредности; 
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На крају сваког извештајног периода Предузеће треба да оцени да ли постоји неки објективан 

доказ о умањењу вредности финансијског средства које се одмерава по набавној или 

књиговодственој вредности. 

 

Ако је надокнадиви износ финансијског средства мањи од његове књиговодствене вредности, 

Предузеће треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење 

представља губитак због умањења вредности. Предузеће треба одмах да призна губитак због 

умањења вредности финансијског средства као расход периода.    

  

5.13. Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје производа, робе и 

услуга повезаним друштвима и осталим правним и физичким лицима у земљи и иностранству, 

као и потраживања по другим основама (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од 

запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу 

преплаћених пореза и доприноса и друго), за које се очекује да ће бити реализована у року од 12 

месеци од датума билансирања.  

 

Краткорочна потраживања по основу продаје мере се по вредности из оригиналне фактуре, а 

накнадно по фактурној вредности умањеној за исправку вредности по основу ненапативих 

потраживања. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у 

функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од 

датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист 

прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути се на дан биланса стања 

прерачунавају према важећем средњем курсу, а курсне разлике се признају као приход или 

расход периода.  

 

Краткорочни финансијски пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале 

краткорочне финансијске пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од датума 

биланса стања. У оквиру краткорочних финансијских пласмана исказује се и део датих 

дугорочних кредита Предузећа чија се наплата очекује у року од годину дана од датума биланса 

стања. 

 

Као и за друга средства која се исказују као краткорочна, у оквиру краткорочних финансијских 

пласмана исказују се и хартије од вредности Предузећа чија се реализација (наплата) очекује у 

периоду од годину дана од датума биланса стања. Тако се, на пример, као краткорочни 

финансијски пласмани исказују хартије од вредности које су класификоване као хартије од 

вредности које се држи до доспећа - део који доспева до једне године. 

 

Процењивање краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода 

на основу ризика наплативости. Потраживања која нису наплаћена до краја обрачунског 

периода процењују се на следећи начин:  

 

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода 

периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од 

рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. 

 

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко 

рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних 

пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис 

потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 
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5.14. Обавезе 
 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса) Предузећа да би се задовољио захтев друге стране. 

 

Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: 

• када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за 

резултат измирење садашње обавезе и 

• када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе 

или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба да резултира стварањем 

скривених резерви (на пример, као последица намерно прецењених обавеза или трошкова), 

обзиром да у том случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били 

поуздани. 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од 

вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне 

финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни 

кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других 

обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне 

обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до 

годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају 

наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у дужем 

року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши 

прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене 

курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. Обавезе у 

страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а курсне разлике 

се признају као приходи или расходи периода. 

 

5.15. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 
 

Резервисање се признаје када: 

• Предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

• је вероватно да ће се од Предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом 

измирења; и 

• износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Резервисања су вршена на терет расхода периода по основу: 

- резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију и+ 

- резервисања за јубиларне награде. 

 

5.16. Примања запослених 
 

Примања запослених су сви облици накнада које Предузеће даје у размену за услуге запослених, 

укључујући директоре и руководство. Примања запослених обухватају: 
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a) краткорочна примања запослених су примања запослених (осим 

отпремнина) која доспевају за плаћање у року од дванаест месеци након завршетка периода у 

коме су запослени пружали релевантне услуге; 

b) примања по престанку запослења су примања запослених (осим 

отпремнина) која треба исплатити по престанку запослења; 

. 

5.16.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе 

на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 

прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса 

из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 

одговарајућих државних фондова. Предузеће није у обавези да запосленима након одласка у 

пензију исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. 

Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на 

који се односе. 
 
 

5.16.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 

75/2014), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије („Службени гласникмРС“, бр. 27/2015) и Колективним уговором  

код послодавца Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 2486/15 

и 1881/16 од 12.07.2016. године, Предузеће је у обавези да запосленима, приликом одласка у 

пензију исплати отпремнине у висини износа три зараде које су запослени остварили за месец 

који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици 

Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, 

уколико је то повољније за запослене.  

 

Такође, у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије и Колективним уговором  код 

послодавца јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Предузеће је у 

обавези да исплати јубиларне награде запосленима који наврше 10, 20 или 30 година непрекидног 

рада у Предузећу. 

 

5.17. Порез на добитак 
 

Порески расход периода је износ обрачунатог пореза на добитак за плаћање, који је утврђен у 

пореској пријави за порез на добитак, у складу са пореским прописима. 

 

Износ текућег пореза који није плаћен признат је као обавеза текуће године. 

 

Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање 

признаје се као средство (потраживање). 

 

 

5.17.1. Порески расход периода 

 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама 

Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 

43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 
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91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на 

пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске 

кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у 

складу са пореским прописима Републике Србије. 

 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 10 година од године у којој је то право на порески кредит 

утврђено.  
 
Губици утврђени у пореском билансу, изузев капиталних добитака и губитака који су утврђени 

у складу са овим законом, могу се пренети на рачун добити утврђене у пореском билансу из 

будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

 

5.17.2. Одложени порез       

 

Одложени порез представља износ који је повратив или платив у будућем периоду, а који је 

настао као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу 

разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања тих 

износа од стране пореског органа, и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских 

кредита. 

 

Одложено пореско средство је признато по основу: 

• сталних средстава која подлежу амортизацији, када је књиговодствена вредност мања од 

пореске основице за обрачун амортизације; 

• резервисања за отпремнине и јубиларне награде, када расход није признат у периоду у 

ком је обрачунат, али ће бити признат у будућем периоду у ком ће отпремнине и јубиларне 

награде бити исплаћене; 

  

Одложена пореска обавеза утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа 

примењује на одбитне привремене разлике. 

 

Одложене пореске обавезе настају по основу сталних средстава која подлежу амортизацији, када 

је њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице. 

 

У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и 

обавеза.Уколико је резултат пребијања нето одложена пореска обавеза, она се обавезно признаје 

у финансијском извештају.Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно 

се признаје до износа у којем се у будућем периоду очекује добитак (односно опорезиви добитак). 

 

5.18. Државна давања 
 

Државно давање је помоћ државе у облику преноса ресурса Предузећу по основу испуњених 

извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Предузећа. 

  

Предузеће признаје државна давања на следећи начин: 

а) давања која не намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход приликом признавања потраживања по основу давања; 

б) давања која намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход само када се испуне услови у вези са резултатима; 

ц) давања добијена пре испуњавања критеријума признавања признају се као обавеза. 

 

Предузеће  одмерава давања по фер вредности добијеног или потраживаног средства. 
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6. БИЛАНС УСПЕХА 
 

6.1. Приходи од продаје производа и услуга 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

347.110  202.614 

Приходи од продаје производа и услуга  1.093.020  1.087.446 

Свега 1.440.130  1.290.060 

Укупно 1.440.130  1.290.060 

 

6.2. Други пословни приходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина    

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи 3.600  4.018 

Укупно 3.600  4.018 

Највеће учешће у осталим пословним приходима имају приходи остварени наплатом 

адвокатских услуга у поступцима принудних наплата. 

 

6.3. Трошкови материјала 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду    

Трошкови осталог материјала (режијског) 4.086  4.242 

Трошкови резервних делова  219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.396 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 734  777 

Укупно 5.039  8.415 

 

6.4. Трошкови горива и енергије 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 2.597  24.487 

Укупно 2.597  24.487 

Од укупно остварених трошкова горива и енергије у 2019 години у износу од  РСД 2.597   хиљадa, 

трошкови горива износе РСД 1.587 хиљадa, трошкови енергије и паре износе РСД 983 хиљадe, 

док тошкови гаса износе РСД 27 хиљадa. 

 

6.5. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  93.542  105.067 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

16.003  19.118 

Трошкови накнада по уговору о делу 9  69 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 
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Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

654  601 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

949  923 

Остали лични расходи и накнаде 8.938  9.475 

Укупно 120.095  135.253 

Закључно са 30.06.2018. године Предузеће је престало да обавља јавни превоз путника на пакету 

линија 4 у Нишу, а као последица тога дошло је до смањења броја запослених, као и до самањења 

трошкова зарада у 2019. години, у односу на 2018.годину. 

Предузеће је током 2019. године ангажовало одређени број лица по уговорима о делу. 

Трошкови превоза на посао и са посла остварени у укупном износу од РСД 2.299 хиљадa и 

трошкови на име солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног 

положаја у укупном износу од РСД 5.155 хиљадa, чине највећи део осталих личних расхода и 

накнада. 

 

6.6. Трошкови производних услуга 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака 1.266.950  1.076.966 

Трошкови транспортних услуга 2.224  2.068 

Трошкови услуга одржавања 188  1.118 

Трошкови закупнина 5.460  5.470 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 3.771  1.495 

Трошкови истраживања    

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 6.672  6.619 

Укупно 1.285.265  1.093.736 

Највеће учешће у трошковима производних услуга имају трошкови услуга на изради учинака, 

односно трошкови градског и приградског превоза путника на територији града Ниша по 

рачунима превозника, који су остварени у укупном износу од РСД 1.266.950 хиљадa. 

 

Структура трошкова услуга на изради учинака: 

Назив превозника 2019. % 2018. % 

Ниш-експрес а.д., Ниш 945.436 74.63% 679.684 63,11% 

Арива Литас д.о.о., Пожаревац 321.514 25.37% 270.770 25,14% 

Ћурдић д.о.о., Београд - - 126.512 11,75% 

УКУПНО: 1.266.950 100,00% 1.076.966 100,00% 

Из предње табеле се може закључити да је у 2019. години, у односу на претходну 2018. годину, 

дошло до повећања трошкова по рачунима превозника за износ од РСД 189.984 хиљада. У складу 

са унапред дефинисаним критеријумима за повећање цена, уговорене цене по пређеном 

километру су почев од 01.06.2019. године, повећане за око 5,5%, што је довело до повећања 

трошкова у 2019. години.   

Поред тога, 2018. годину је посебно обележило и доста велико умањење прихода у укупном 

износу од преко 100.000 хиљада динара, које је примењено према превознику Ћурдић Београд, 

због грубог непоштовања уговорних одредби, као и раскид уговора са овим превозником, дана 

07.12.2018. године. У спроведеном постуку јавне набавке, уговори о јавном превозу путника на 

пакету линија 3, су додељени превозницима Ниш-експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац, тако 

да су ова два превозника и реализовали комплетан градски и приградски превоз путника на 

територији града Ниша у 2019. години. 

Овом приликом поново истичемо да је превозник Ћурдић покренуо судски спор против 

Предузећа, због извршених умањења прихода. Привредни суд у Нишу је одбио тужбени захтев 
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Ћурдића. Овај превозник је покренуо поступак и пред Привредним апелационим судом који је у 

току. Ћурдић је такође, због једностраног раскида уговора, дана 18.01.2019. године, покренуо и 

судски спор за поништење одлуке о раскиду уговора и накнади штете. И овај спор и даље није 

окончан. 

 

6.7. Трошкови амортизације 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 8.109  8.732 

Амортизација започиње да се обрачунава почев од првог дана наредног месеца у односу на месец 

када су основна средства доступна за употребу. Обрачун амортизације врши се 

пропорционалном методом. 

 

6.8. Трошкови дугорочних резервисања 
Трошкови дугорочних  резервисања односе се на: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 3.496  708 

Остала резервисања    

Укупно 3.496  708 

 

 

6.9. Нематеријални трошкови 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 5.747  5.893 

Трошкови репрезентације 466  414 

Трошкови премија осигурања 343  1.228 

Трошкови платног промета 1.079  992 

Трошкови чланарина 567  565 

Трошкови пореза 286  2.893 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 3.595  5.823 

Укупно 12.083  17.808 

У оквиру трошкова непроизводних услуга исказани су: трошкови адвокатских услуга у износу 

од РСД 4.169 хиљадe, трошкови ревизије финансијских извештаја у износу од РСД 373 хиљадa, 

трошкови услуга чишћења просторија у износу од РСД 348 хиљаде, остали непрозводни 

трошкови у износу од РСД 766 хиљаде, трошкови консалтинг услуга у износу од РСД 45 хиљадa 

и трошкови стручног образовања и усавршавања у износу од РСД 46 хиљада. 

Трошкове премија осигурања чине трошкови осигурања опреме, комбинованог осигурања 

рачунара и рачунарске опреме, колективног осигурања запослених, каско осигурања моторних 

возила, осигурања путника у возилима, обавезног осигурања путника у јавном превозу и 

осигурања од ауто адговорности. 

Од укупних трошкова платног промета и банкарских услуга износ од РСД 899 хиљада односи се 

на трошкове банкарских провизија . 

Највеће учешће у осталим нематеријалним трошковима имају разлике које је Предузеће 

уплаћивало у буџет Републике Србије на основу Закона о привременом уређивању основица за 
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обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава у укупном износу од РСД 2.360 хиљадa. 

 

6.10. Приходи од камата (од трећих лица) 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата (од трећих лица) 1.350  1.582 

Укупно 1.350  1.582 

Најзначајнији део прихода од камата односи се на приходе од камата по другим финансијским 

пласманима у износу од РСД 914 хиљада, на приходе од затезних камата  у износу од РСД 409 

хиљаде, док приходи по датим зајмовима износе РСД 27 хиљадa. 

 

6.11. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Позитивне курсне разлике    

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

  19 

Укупно   19 

                                                        

6.12. Расходи камата (према трећим лицима) 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Раходи  камата (од трећих лица) 1  228 

Укупно 1  228 

 

6.13. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Негативне курсне разлике  1   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

   

Укупно 1   

 

 

6.14.Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 

105   

Укупно 105   

 

6.15. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 

хартија од вредности расположивих за продају 
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Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана 

5.084  3.859 

Укупно 5.084  3.859 

Руководство Предузећа сматра да исказане вредности остале имовине у финансијском извештају 

одговарају њиховој фер вредности на дан 31.12.2019. године 

 

6.16. Остали приходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

376   

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    

Добици од продаје материјала    

Вишкови   251 

Наплаћена отписана потраживања    

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Приходи од смањења обавеза    

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 

152  1.741 

Остали непоменути приходи 308  90 

Свега 836  2.082 

Приходи од усклађивања врдности имовине    

Приходи од усклађивања вредности опреме 195   

Свега 195   

Укупно 1.031  2.082 

 

6.17. Остали расходи 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

  749 

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких 

средстава 

   

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

   

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања 3.398  256 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе    

Остали непоменути расходи 2.802  14.495 

Свега 6.200  15.500 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    
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Обезвређење некретнина, постројења и опреме 6.479   

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега    

Укупно 12.679   15.500 

Надзорни одбор Предузећа је, на предлог Комисије за попис потраживања, обавеза, готовине и 

готовинских еквивалената, донео одлуку да се изврши дефинитиван отпис: 

- вредност сваког појединачног потраживања које није веће од 1.000,00 динара и за које није 

покренут поступак утужења, односно принудне наплате потраживања по основу опомена за 

плаћање доплатне карте издатих физичким лицима у периоду од 01.07.2011. до 31.12.2018. 

године, пошто би трошкови утужења сваког од тих дужника били већи од укупног износа 

потраживања од тог дужника. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања је РСД 10.322 хиљаде, од чега је износ од РСД 7.387 хиљаде индиректно отписано 

по попису потраживања на дан 31.12.2018. године. 

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима за које предузеће 

поседује податке да су у међувремену преминули.Укупан износ дефинитивног отписа вредности 

појединачних потраживања је РСД 120.хиљаде, од чега је износ од РСД 30.хиљада индиректно 

отписано по попису потраживања на дан 31.12.2018. године и  

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима према којима су 

покренути, па обустављени поступци наплате потраживања преко извршитеља због 

немогућности наплате. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања је РСД 461хиљада, од чега је износ од РСД 88 хиљаде индиректно отписано по 

попису потраживања на дан 31.12.2018. године. 

 

Надзорни одбор Предузећа је усвојио  Процену вредности дела имовине, коју је 

извршило Предузеће за рачуноводство и консалтинг „Мега Дата“ д.о.о. Лесковац у 

складу са МСФИ за МСП и у складу са чланом 36. Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама бр. 2796/14 од 29.12.2014. године и том приликом је 

извршено обезвређење дела имовине у укупном износу од РСД 6.479 хиљада. 
 

6.18. Нето добитак/(губитак) пословања које се обуставља, приходи/расходи 

промене рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља    

Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика    

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

10.391  2.882 

Губитак пословања које се обуставља    

Расходи по основу ефеката промене рачуноводствене 

политике 

   

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

(6)  (2.592) 

Укупно 10.385  290 

 
Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне су 

настали по   поднетим захтевима за рефакцију плаћених акциза, за период од 01.01.2015. године 

до 30.06.2018. године и износе РСД 10.391 хиљаде. 

6.19. Порез на добитак 
 2019.  2018. 
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 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (губитак /добитак 

пре опорезивања) 

2.151  (10.675) 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу    

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 12.969  2.942 

Опорезиви губитак/ добит 15.120  (7.733) 

   Умањење за износ губитка из ранијих година 7.733   

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 7.387   

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ)    

Обрачунати порез (15%) 1.108   

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 

подстицаја и ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)    

Одложени порески расход периода 1.108   

Одложени порески приход периода 1.636  611 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима. Врши се 

усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се умањује за губитке 

ранијих година. 
 

7. БИЛАНС СТАЊА 

 
7.1. Некретнине, постројења  и  опрема       

 

Грађевински 

објекти 

Постројења и 

опрема 

Некретнине, 

постројења и 

опрема у 

припреми 

Укупно 

Набавна вредност     

Стање на 01.01.2019.  65.223 61 65.284 

Нове набавке   5.125 5.125 

Пренос са једног облика 

на други 

  

5.125 

 

(5.125) 

 

Процена     

Отуђивање и 

расходовање 

 (923)  (923) 

Остало     

Стање на 31.12.2019.  69.425 61 69.486 

     

Исправка вредности     

Стање на почетку 

године  

 30.144 

 

 30.144 

Корекција почетног 

стања 

    

Амортизација 2019. 

године 

 8.109  8.109 

Процена     

Отуђивање и 

расходовање 

 (923)  (923) 

Обезвређења  6.284  6.284 
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Остало      

Стање на крају године  43.614 

 

 43.614 

Неотписана вредност 

31.12.2019.  25.811 61 25.872 

Неотписана вредност 

31.12.2018.  35.079 61 35.140 

   
7.2. Дугорочни финансијски пласмани 

7.3. Одложена пореска средства и обавезе 
 

Одложена пореска средства у износу од РСД 1.358 хиљада, по основу резервисања за отпремнине 

приликом одласка запослених у пензију и резервисања за јубиларне награде, обухватају износе 

пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних 

привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и кредита. Признају се у мери у којој 

је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен. 

 

Одложене пореске средства у износу од РСД 1.570  хиљада, по основу разлике између неотписане 

књиговодствене и пореске вредности основних средстава на дан 31.12.2019. године, обухватају 

износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих 

привремених разлика. 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 2.928  1.292 

Одложене пореске обавезе    

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 2.928  1.292 

 

7.4. Залихе 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 45  43 

Гориво и мазиво 61  61 

Резервни делови  670  670 

Алат и ситан инвентар 12.904  12.977 

Алат и ситан инвентар у употреби (12.885)  (12.922) 

Плаћени аванси за залихе и услуге 181  107 

Укупно 976  936 

За вредновање залиха материјала користи се метод просечних пондерисаних цена. 

Алат и ситан инвентар чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада исказују се као залихе. 

Резервни делови чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада приликом уградње исказују се 

као трошак пословања. 
 

7.5. Потраживања по основу продаје 

 2019.  2018. 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Дугорочни пласмани у земљи    

ЈКП Горица 3.500   

Укупно 3.500   
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 РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Потраживања од осталих повезаних правних лица у 

земљи  

90.521  23.070 

Град Ниш 89.048  23.033 

Градска управа града Ниша 1.279  9 

Остали 194  28 

Потраживања од купаца у земљи 45.969  52.127 

Пчелица 1.615  1.614 

Нискоградња доо 818  818 

МД Градња инжењеринг транспорт доо 297  297 

Префабрикати Морава доо 185  185 

Остали  43.054  49.213 

Свега потраживања од купаца 136.490  75.197 

Исправка вредности потраживања од купаца    

Исправка потраживања од матичних и зависних правних 

лица 

   

Исправка потраживања од осталих повезаних правних лица    

Исправка потраживања од купаца у земљи (24.789)  (27.314) 

Исправка потраживања од купаца у иностранству    

Исправка потраживања осталих потраживања    

Свега исправка вредности (24.789)  (27.314) 

Укупно 111.701  47.883 

У оквиру осталих потраживања износ од РСД 36.484 хиљадa се односи на потраживања од 

физичких лица на име  издатих опомена за плаћање доплатних карата. Одлуком Надзорног 

одбора, извршена је исправка вредности опомена за плаћање доплатних карата старијих од 60 

дана у висини од 70 - 97% у износу од РСД 23.449 хиљада. 

Сама наплата потраживања од издатих опомена за плаћање доплатних карата је иначе доста 

отежана и дуго траје. Одређени број корисника услуга јавног превоза путника плаћа опомене у 

валути, односно у року од 8 дана од дана издавања. Други део корисника плаћање врши у 

додатном року, који им се дозволи доставом опомена на кућне адресе. 

Уколико путник ни у додатном року не изврши плаћање по примљеној опомени, покреће се 

поступак принудне наплате преко приватних извршитеља. У тим случајевима је процедура 

наплате потаживања по правилу доста дуга, а врло често траје и по неколико година. Одређени 

број предмета после приговора извршних дужника прелази у парничне поступке, чиме се ионако 

дугачак рок наплате додатно продужава.  

Од  укупних потраживања од купаца на дан 31.12.2019. године усаглашено је  65 % потраживања.  

Неусаглашена потраживања се односе, углавном, на потраживања од градских управа, установа 

и школа Града Ниша. Неусаглашеност је настала  углавном као последица неодазивања на 

захтеве за усаглашавање, као и различитог начина евидентирања фактура за испоручене картице 

за превоз путника.  

Значајан проценат неусаглашених потраживања се односи на потраживања од физичких лица на 

име издатих опомена за плаћање доплатних карата  са којима је практично немогуће вршити 

усаглашења, пошто они и не воде пословне књиге. Ако би зато за утврђивање процента 

усаглашења искључили ова потраживања, проценат усаглашених потраживања би био 89%. 

 

7.6. Потраживања из специфичних послова 
Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања од извозника    
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Потраживања по основу увоза за туђ рачун    

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    

Остала потраживања из специфичних послова 3.801  3.511 

Минус: Исправка вредности потраживање из 

специфичних послова 

   

Укупно 3.801  3.511 

Остала потраживања из специфичних послова односе се на принудне наплате потраживања 

преко јавних извршитеља. Ради се о потраживањима по основу предујма и других трошкова које 

извршитељи наплате од Предузећа као извршног повериоца, одмах по доношењу закључака о 

извршењу, а наплата тих трошкова од извршних дужника траје понекад и дуже од годину дана. 

Са стањем на дан 31.12.2019. године, укупна вредност ових потраживања износи РСД 3.801 

хиљада. 

 

7.7. Друга потраживања 
Друга потраживања обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених 206  2 

Потраживања од државних органа и организација 10.360   

Потраживања за више плаћен порез на добитак   212 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 

 

37 

  

115 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 692  95 

Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 10.672  22.824 

Минус: Исправка вредности других потраживања (5.181)  (5.181) 

Укупно 16.786  18.067 

 

7.8. Краткорочни финансијски пласмани 
     2019.  2018. 

 Ознака  

валуте 

 Каматн

а стопа 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Краткорочни 

кредити и зајмови у 

земљи 

       

ФК Раднички РСД  Без 

камате 
   1.542 

ЈКП Горица РСД  Без 

камате 
 3.500  7.000 

Одбојкашки клуб Ниш РСД  Без 

камате 
 1.000   

Укупно     4.500  8.542 

ЈКП Горица је дата позајмица у укупном износу од РСД 7.000 хиљада. 

 

7.9. Готовински еквиваленти и  готовина 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 33.954  70.541 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 787  1.464 
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Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена 

   

Свега 34.741  72.005 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена  

   

Свега    

Укупно 34.741  72.005 

Предузеће је током 2019. године платни промет обављало преко текућих рачуна код Уникредит 

банке, Директна банке, Банке Интеса и Банка Поштанска штедионица, као и преко наменског 

рачуна (подрачуна) код Управе за трезор. Стање новчаних средстава на текућим рачунима на дан 

31.12.2019. године у укупном износу од РСД 33.954 хиљада, који је Предузеће исказало у својим 

пословним књигама, усаглашено је са банкама. 

 

7.10. Порез на додату вредност 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

општој стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по општој стопи у примљеним фак.који се не 

признаје у пореском периоду 

175  74 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

посебној стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по посебној стопи у примљеним фак. Који се не 

признаје у пореском периоду 

10.022  10.022 

Порез на додату вредност у датим авансима по општој 

стопи 

   

Порез на додату вредност у датим авансима по посебној 

стопи 

   

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

општој стопи 

   

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

посебној стопи 

   

Порез на додату вредност обрачунат на услуге 

иностраних лица 

   

Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – 

страним држављанима 

   

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима    

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 2   

Укупно 10.199  10.096 

 

7.11. Активна временска разграницења 
Активна временска разграничења чине: 

 2019.  2018. 
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 РСД хиљада  РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза      338       180 

Остала активна временска разграничења 82.533  82.479 

Укупно 82.871  82.658 

 

7.12. Основни капитал 
Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2019.  2018. 

 %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Акцијски капитал      

Удели предузећа са ограниченом одговорношћу      

Улози      

Државни капитал   12.000  5.000 

Укупно   12.000  5.000 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне 

самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом располагању одлучује 

оснивач.  

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 17.12.2018.године донела Одлуку да се 

Предузећу повећа ночани капитал у износу од РСД 7.000 хиљада. Уплата је изшрена 

04.02.2019.године 

Основни капитал у износу од РСД 12.000 хиљада, који је Предузеће исказало у својим пословним 

књигама, усаглашен је са Агенцијом за привредне регистре. 

 

7.13. Резерве 
Резерве обухватају следеће облике резерви: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Законске резерве    

Статутарне и друге резерве 23.754  33.818 

Укупно 23.754  33.818 

 

7.14. Нераспоређени добитак/губитак 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година    

Нераспоређени  (губитак) добитак текуће године 2.680  (10.064) 

Укупан (губитак) добитак 2.680  (10.064) 

Одлуком Надзорног одбора од 17.06.2019. године извршена је покриће губитка на терет резерви  

Предузећа у укупном износу од РСД 10.064 хиљада.  

 

7.15. Дугорочна резервисања 
 

Резервисања се признају када: 

 

-  предузеће има обавезу на датум извештавања која је настала као резултат прошлог догађаја; 

- је вероватно да ће се од Предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом 

измирења; и 

-  износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Дугорочна резервисања обухватају: 
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 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисања за трошкове у гарантном року    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 9.054  5.709 

Резервисања за трошкове судских спорова    

Остала дугорочна резервисања    

Укупно 9.054  5.709 

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и повећана су у 2019. години за 

РСД 3.345 хиљаде у односу на 2018. годину. 

  

7.16. Примљени аванси, депозити и кауције 
 2019  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси, депозити и кауције 450  484 

 

7.17. Обавезе из пословања 
Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе према добављачима у земљи    

Ниш-експрес а.д. Ниш 102.576  87.939 

Аррива литас доо Пожаревац 38.723  32.561 

Ћурдић доо Београд   17.388 

Бус Логик   981 

Остали 2.599  1.781 

Свега 143.898  140.650 

Укупно 143.898  140.650 

Од  укупних обавеза према добављачима, са стањем на дан 31.12.2019. године усаглашено је  98% 

обавеза.  Све обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима и у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

7.18. Остале краткорочне обавезе  

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе из специфичних послова    

Обавезе према увознику    

Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова 3.223  3.143 

Свега 3.223  3.143 

    

Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 

које се рефундирају 

5.068  4.813 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

617  581 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

1.567  1.487 
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Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

1.311  1.281 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 65  34 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

28  12 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

17  8 

Свега 8.673  8.216 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања    

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 182  202 

Обавезе према директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

50  50 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 26  21 

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже 

у току године 

   

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе 835  1.094 

Свега 1.093  1.367 

Укупно 12.989  12.726 

 

7.19. Обавезе по основу пореза на додату вредност  

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 
 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

1   

Обавезе за ПДВ по општој стопи за извршени промет за који 
није настала обав. ПДВ у пореском периоду 

   

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавезе за ПДВ по посебној стопи за ивршени промет за који 

није настала обав. ПДВ у периском периоду 

3  1 

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза 

1.517  1.173 

Укупно 1.521  1.174 

 

7.20. Обавезе за остале  порезе, доприносе и друге дажбине  
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за акцизе    
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Обавезе за порез из резултата 896   

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на 

терет трошкова 

   

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 33  33 

Укупно 929  33 

 

7.21.Остала пасивна временска разграничења 
Остала пасивна временска разграничења обухватају: 

 2019.  2018. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остала пасивна временска разграничења-рекламирани 

износи са фактура добављача 

90.600  90.600 

Укупно 90.600  90.600 

 
На рачуну осталих пасивних временских разграничења евидентирани су делови рачуна које је 

Предузеће рекламирало превознику Ћурдић, пошто приликом издавања рачуна за извршене 

услуге превоза путника није поступао по одредбама потписаног јавног уговора, односно по 

коначним обрачунима извршених услуга превоза, тако што није признавао умањења прихода 

због превоза путника возилима за која није имао сагласност Предузећа, умањења прихода од 2% 

пошто није испунио уговорну обавезу да најмање 5% возила из свог возног парка, по истеку треће 

године од дана почетка примене уговора, замени возилима на компримовани природни гас 

(ЦНГ), као и друга уговором предвиђена умањења оствареног прихода. Укупан износ 

рекламираних рачуна Ћурдић, без ПДВ-а износе РСД 82.364 хиљада. Износ ПДВ-а по тим 

рачунима Ћурдића у укупном износу од РСД 8.236 хиљада је књижен на рачунима пореза на 

додату вредност и у том износу Предузеће није користило право на одбитак претходног пореза. 

Пошто рекламиране износе рачуна Предузеће није плаћало, Ћурдић је покренуо поступак 

принудне наплате, који је после уваженог приговора Предузећа, прешао у парнични поступак 

који је вођен у Привредном суду у Нишу. Привредни суд је дана 09.04.2019. године одбио 

тужбени захтев Ћурдића.  

 

8. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 
Оснивач Предузећа је Град Ниш, који се, на основу одредбе члана  61б Закона о порезу на добит 

правних лица, не сматра правним лицем за сврху примене чл. 59. до 61а овог закона. 

Осим Града Ниша, Предузеће нема пословних трансакција са повезаним странама, којима се, у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС/ИФРС), сматрају: 

а) Предузећа која директно или индиректно, преко једног или више посредника контролишу или 

су контролисана, или су под заједничком контролом са извештајним предузећем; 

б) Зависна предузећа према МРС 28; 

в) Појединци који поседују, директно или индиректно, удео у гласачким правима извештајног 

предузећа које им даје значајан утицај над предузећем и ужим члановима породице сваког таквог 

појединца; 

г) Кључно руководеће особље, односно оне особе које имају овлашћење и одговорност за 

планирање, управљање и контролу активности извештајног предузећа, укључујући директоре и 

функционере компанија и ужих чланова породице таквих појединаца и 

д) Предузећа у којима се поседују већинска гласачка права, директно или индиректно, од стране 

било ког лица описаног у в) или г), или над којим такво лице има могућност да значајно утиче. 

То укључује предузећа у власништву директора или деоничара с већинским уделом извештајног 

предузећа и предузећа која имају члана руководства заједно са извештајним предузећем. 
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9. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

  2019   2018 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

Опрема других лица у закупу 17.608  17.608 

Примљене менице, гаранције и друга права 24.045   23.626 

Бонус-Мобилни телефони и остала опрема 591   

Остала ванбилансна актива 134.800   140.879 

Имовина других субјеката 50   50 

Укупно 177.094   182.163 

 

 

 

10. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Превозник Ћурдић д.о.о. Београд (у даљем тексту: Ћурдић) је по основу потраживања за услуге 

градског и приградског превоза путника извршене закључно са августом месецом 2014. године, 

по уговору закљученим са Градом Нишом, у поступку принудне наплате преко јавног 

извршитеља наплатио РСД 4.027 хиљада више у односу на потраживања која је имао. 

Зато је Град Ниш уложио приговор, тражећи повраћај више наплаћених средстава. Приговор је 

прихваћен и активиран је парнични поступак пред Привредним судом у Нишу. У том поступку 

су и једна и друга страна истицали своје додатне захтеве за исплату камата.  

После ангажовања вештака економско–финансијске струке за утврђивање међусобних 

потраживања и обавеза, Привредни суд је дана 16.06.2016. године донео пресуду којом је Ћурдић 

обавезан да Граду Нишу исплати износ од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 

04.12.2014. године до дана исплате. Против ове пресуде је Ћурдић уложио жалбу Привредном 

апелационом суду у Београду који је својим решењем од 13.06.2018. године, делимично вратио 

предмет првостепеном суду на поновно суђење.  Привредни суд у Нишу је дана 26.03.2019. 

године донео пресуду којом је поново обавезао овог превозника да Граду Нишу исплати износ 

од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 21.12.2015. године до дана исплате. 

 

 

 

11. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Након датума биланса стања проглашена је глобална пандемија изазвана вирусом ЦОВИД 19, а 

ванредно стање је због епидемије уведено у Републици Србији 15.03.2020. године. Наведено, 

обзиром на природу посла (услуга које пружамо) није имало значајнијег негативног утицаја на 

пословање Друштва у досадашњем периоду, нити руководство очекује негативне последице по 

финансијски резултат Друштва за 2020 годину. 

Надзорни одбор Предузећа је дана 11.03.2020. године донео Одлуку бр.1116/20 о одобравању 

финансијских извештаја за 2019. годину са датумом 11.03.2019. године. У складу са одељком 32. 

Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете, финансијски 

извештаји сачињени на крају извештајног периода се коригују за пословне догађаје који су  
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Janno KoMyrraJrHo npe4yrehe,{nperrlnja ra janur.r npeBo3 fpaaa llurua, Iluur
Hanouene yr $nnancmjcre urnemtaje sa 2019.roAuHy

HacraJr[ flocJre 3aBpruerra nsnerurajHor rrepl,toAa, Ao AaryMa KaAa cy QnHaHcrajcru usreurraju

o4o6penr.r.

12. CT^{JIHOCT TIOCJIOtsAIbA

fpa4 Hanr je aana 25.03.2011. roAuse ocHoBao flpe4yaehe, roBepI{BIIrr uy o6ar-rralLe KoMyHirnHe

AeJrarHocrlr oprannsaquje, KoHTpone r peaJrrrcarluje unrerpucaHor rapr.IQnor cl{creMa y rpaAcKoM H

npurpaAcKoM rrpeBo3y nyrHr{Ka na repnropuju rpaAa Huura. Y csIaIvI Qunancnjcrnu usreurrajnMa oA

201 I . rolus e rc 2017 . roArrHe, llpe4ysehe je ucraruraro no3HrHBHe pe3yJlTare rIocJIoBaIba. HuraAa
nuje 6nlo y os6unurnjnrr,r Qnuaucujcrnru npo6reMnMa, raKo Aa je cre o6asese npeMa Ao6asJba.r[I\,Ia,

3arrocJreH[Ma, o6aoese rro ocHoBy rope3a H AolplrHocail cBe Apyre o6asese ypeAHo I{ y yroBopeHnM

poKoBlrMa H3Mr.rplrBano.

fpaa Hnru je llpe4yaehy, noqeB o101.01.2015. ro.qune roBepuo r o6asJbarbe KoMyHaJIHe.{eJlarHocrll

rpaAcxor H npnrpaAcKor [peBo3a uyrHr,rxa ua je4uorr,r oA [arera nunnja y Huury. flourto je [oqerroM
2018. roasne, [ocJre KorrcraroBama rexHr{irre He}rclpaBHocrr,I nehune ayro6yca, 3aKJbyqeHo Aa

flpe.uysehe nuje y uoryhuocru Aa caMo o6es6eAu cre uarepujalrHe r4 opraHl{3alluoHe ycJIoBe uorpe6He

3a KBaJrureruo o6asJbarbe noBepeHe AenarHocrr,r, cnopa3yMoM 3aKJbyrleuuu ca lpa4ou Hzurou je gana

30.06.2018. rpecraJro ca o6asJbarbeM AeJrarHoctn jaanor rpeBo3a nyrHllKa.
O.rHraeAHo je aa je flpegysehe y 2019. roAr{Hr.r rrcKa3aJro ro3r{rLIBaH Suuaucrnjcru pe3ynrar, TaKo Aa
je pealuo oqeKilBarfi Aa he u y HapeAHHM roAHHaMa flpeaysehe yclerrrHo nocJIoBarLI u ocrBapHBarI,I

rro3r{ruBHe Qunancujcxe pe3ynrare. Pyrono4crro npouerryje cuoco6nocr flpexyseha Aa nacrasu Aa

nocnyje na neogpeleHlr BpeMeHcKH rreplloA, caulacHo ca HaqerloM craJrHocru.

Y Huury, 08.04.2020. roAHHe M.TI.
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6. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 

 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је на основу података из приложених 

образаца финансијског извештаја за 2019. годину остварило позитиван финансијски резултат, 

односно добитак пре опорезивања у износу од 2.151.767 динара. 

Структура остварених резултата пословања по подбилансима дата је у табели бр.10. 

 

Ред Врста трошка (услуге)/прихода 
Остварено 

2018 
План  2019 

Остварено 

2019 

Индекс 

5/3 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

А)  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1.294.077.832 1.455.354.545 1.443.730.101 1,12 0,99 

1 Приходи од услуга 1.290.060.046 1.451.354.545 1.440.130.163 1,12 0,99 

2 
Приходи од прем., субвенција, дотација, донација 

и др. 
     

3 Остали пословни приходи 4.017.786 4.000.000 3.599.938 0,90 0,90 

Б) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1.601.007 2.500.000 1.350.517 0,84 0,54 

1 Приходи од камата 1.601.007 2.500.000 1.350.517 0,84 0,54 

В) 
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И НЕТО ДОБИТАК 

КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА 
4.964.679 2.500.000 11.526.647 2,32 4,61 

1 Остали приходи 2.081.963 2.500.000 1.030.736 0,50 0,41 

2 
Приходи од усклађивања вредности остале 

имовине 
    104.925     

3 Ефекти пром.рачунов.полит.који нису матер.знач. 2.882.716 
 

10.390.986 3,60  

Г) УКУПНИ ПРИХОДИ 1.300.643.518 1.460.354.545 1.456.607.265 1,12 1,00 

А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1.289.138.376 1.443.630.157 1.436.683.847 1,11 1,00 

1 Бруто зараде запослених 105.067.219 105.166.800 93.541.839 0,89 0,89 

2 Трошкови доприноса на терет послодавца 19.117.816 18.824.857 16.003.044 0,84 0,85 

3 Остали пословни расходи 1.164.953.341 1.319.638.500 1.327.138.964 1,14 1,01 

Б) ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ 228.384 7.210.000 2.450 0,01 0,00 

1 Трошкови камата 227.944 1.500.000 1.474 0,01 0,00 

2 Остали фин.расходи  440 5.710.000 976 2,22 0,00 

В) 
ОСТАЛИ РАСХОДИ И НЕТО ГУБИТАК 

КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА 
21.951.802 9.000.000 17.769.201 0,81 1,97 

1 Остали расходи 21.951.802 9.000.000 12.678.919 0,58 1,41 

2 Раходи од усклађивања вредности имовине     5.084.049     

3 

Ванредни расходи по основу исправке 

материјално безначајних грешака из ранијих 

година 

    6.233     

Г) УКУПНИ РАСХОДИ 1.311.318.562 1.459.840.157 1.454.455.498 1,11 1,00 

1 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   514.388 2.151.767 
 

4,18 

2 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 10.675.044     
  

Табела бр. 10.  Резултати пословања по подбилансима 

 

У табели бр. 11. дат је преглед укупних прихода и расхода за 2019. годину. 

 

Ред Врста трошка (услуге)/прихода Остварено 2018 План  2019 
Остварено 

2019 

Индекс 

5/3 
Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 1.300.643.518 1.460.354.545 1.456.607.265 1,12 1,00 

2 УКУПНИ РАСХОДИ 1.311.318.562 1.459.840.157 1.454.455.498 1,11 1,00 

3 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
 

514.388 2.151.767  4,18 

4 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 10.675.044    
 

 Табела број 11. Структура укупних прихода и расхода 
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7. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

 

Предузеће је у 2019. години остварило добитак пре опорезивања у износу од 

2.151.767,13 динара. Током израде финансијских извештаја је утврђена обавеза плаћања 

пореза на добит у износу од  1.108.019,00 динара  и одложени порески приходи периода у 

износу од 1.636.168,28 динара, тако да је нето добит Предузећа за 2019. годину утврђена у 

износу од 2.679.916,41 динара. 

На основу члана  22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 29. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града 

Ниша бр. 106/2019)  и чланова 19. и 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша  Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године и број 2306/17 од 21.11.2017. године, 

Надзорни одбор Предузећа је донео одлуку да се утврђена нето добит у износу од 

2.679.916,41 динара, расподели на следећи начин: 

а) део добити у износу од 133.995,82 динара се усмерава оснивачу, Граду Нишу, и 

уплатиће се на рачун прописан за уплату јавних прихода; 

б) део добити у износу од 2.545.920,59 динара се распоређује за повећање основног 

капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш.  

Расположива ликвидна средства употребиће се за финансирање инвестиција.   

 

8.    РАДНА СНАГА И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ 

 

 

Са стањем на дан 31.12.2019. године, Предузеће има укупно 111 запослених. Од тог 

броја запослених, 102 радника је запослено  на неодређено, а  9  на одређено време.  

У табели бр.12. дата је планирана и реализована структура радне снаге по 

квалификацијама на нивоу Предузећа. 

 

Ред. 
Квалификација 

запослених 

Планирана радна 

снага у 2019. 

години 

Остварена радна снага 

у 2019. години бр. 

1. ВСС 39 37 

2. ВС 8 7 

3. ССС 74 67 

4. НК 0 0 

Укупно   121 111 

Tабела бр. 12. Структура радне снаге по квалификацијама 

Око 60% запослених чине они са средњом стручном спремом. У ову групу запослених 

спадају првенствено контролори саобраћаја и продавци карата за превоз путника.   

У табели број 13. дата је квалификациона структура радне снаге по квалификацијама 

и организационим јединицама на дан 31.12.2019. године. 
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1. НК 0 0 0 0 0 0   

2. ССС 0 0 0 57 10 67 60,36 

3. ВС 0 0 0 4 3 7 6,31 

4. ВСС 7 1 3 11 15 37 33,33 

Укупно   7 1 3 72 28 111 
100,00 

Проценат 

учешћа 
  6,31 0,90 2,70 64,86 25,23 100,00   

                    Табела бр. 13. Структура радне снаге по службама 

 

 

У сектору за контролу, мониторинг и управљање системом превоза је запослено 

укупно        72 запослених, што представља 64,86% од укупног броја запослених. 

Исплата зарада у Предузећу вршена је у складу са Уредбом о начину и контроли 

обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 27/2014), 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 

116/2014 и 95/2018) и Програмом пословања Предузећа за 2019. годину. 

Укупно обрачунате бруто зараде запослених у 2019. години износе 93.541.839               

динара.  
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