
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 10.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Ниш за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа „Тржница“ Ниш за 2012. годину доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Небојша Петровић, директор Јавног комуналног предузећа 
„Тржница“ Ниш. 
 
 
 
Број: 18-15/2012-03 
 
У Нишу, 10.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса ("Службени гласник РС", број  25/2000, 25/2002, 107/2005 и 
108/2005) , члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008) и члана 19. Одлуке о оснивању ЈКП „Тржница"Ниш („Службени лист 
Града Ниша", бр. 29/2010- пречишћен текст), 
         Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ___________. године, 
донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
I 

 
 Даје се сагласност на Програм пословања  ЈКП „Тржница"Ниш за 2012. 
годину, усвојен од стране Управног одбора ЈКП „Тржница"Ниш , Одлуком број 
2117-1/2011 од 30.11.2011. године. 
 
 

II 
 
         Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Тржница"- Ниш, 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: _____________ 
 
У Нишу, ___________. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 

 
 
 Управни одбор ЈКП „Тржница"Ниш, Одлуком број 2117-1/2011 од 
30.11.2011. године, усвојио је Програм пословања ЈКП „Тржница'' Ниш за 2012. 
годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града 
као оснивача. 
 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке је  мишљењем  број 11-1979/2011 од 09.12.2011. године , константовала 
да Програм садржи све обавезне елементе. 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући 
достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим 
законским прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву. 
 
 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

НАЧЕЛНИК 
 
 

Владислава Ивковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Република Србија, 
Град Ниш 
Управа за комуналне делатности,   
енергетику и саобраћај, 
 За  Начелника  
 
 
 
 
 Предмет: Образложење  Програма пословања  

     ЈКП “Тржница” Ниш за 2012. годину 
 
 
 
 
ЈКП “Тржница” Ниш je самостално привредно предузеће за пружање услуга на 

пијацама  , за обављање делатности од општег интереса за град Ниш ,са 225  запослених.  
Наше предузеће није корисник буџетских средстава већ остварује приходе 

искључиво из сопствених извора обављањем следећих делатности: издавање 
тезги,простора,објеката и опреме на пијацама. 
    
 
 

Финансијски план 
 
 

Програмом пословања за 2012.год. планирани су приходи у износу од 224.185.000 
динара , расходи на 223.864.000 динара и планирана бруто добит предузећа у висини од 
321.000 динара. Исти су планирани по Саопштењу Министарства финансија о пројекцији 
основних макроекономских показатеља за 2012 годину.Исти садрже  одобрено повећање 
цена услуга на градском већу 24.11.2011.г., у просеку за 5%, и очекиваног повећања цена од 
3,5% што је у складу са планираном инфлацијом за 2012. г. затим очекивани приход од 
донација за пијацу „Палилула“ у износу од 7,5 милиона динара као и планирани приход од 
покретних тезги тзв „Пијаца тргова“ око милион динара.Укључили смо и нови приход од 4 
милиона динара по основу коришћења јавних тоалета од стране корисника наших услуга. 
 
     Структуру укупно  планираних прихода чине:  
- пословни приходи  ................................................   209.350.000  са учешћем од 93 %. 
- финасијски приходи   ..............................................    3.800.000  са 2 %, учешћа 
- и остали приходи    ................................................  11.035.000 са 5 % учешћа 
 
.    Структуру укупних расхода чине:  
- пословни расходи...................................................210.134.000 дин. са учешћем од 94 % 
- финансијски расходи.................................................   5.800.000 дин са учешћем од 2,5% и 
- остали расходи........................................................7.930.000 дин, са учешћем од 3,5% 
 
 

1) Планиране зараде   
 

.    Планиране зараде за 2012. годину износе 137.700.537 динара што заједно са 
доприносима на терет послодавца чине укупну масу од 163.009.895 динара  



Овако утврђена маса  на годишњем нивоу распоређена је по месецима  према 
финансијским могућностима предузећа и утврђеној динамици. 

У структури укупних расхода највеће учешће  од  76 % имају трошкови укупне 
новчане масе за исплату зарада  и остали пословни расходи са  21 % , планирани у износу од  
47.124.105  динара. 

 
  У  посматраном  периоду планиране су следеће зараде: 
- просечна  нето зарада у предузећу ..........................    35.751 дин. 
- просечна  бруто зарада у предузећу .......................     51.000 дин. 
  

Остала примања и накнаде 
 

    Новчана средства за друга примања чија је висина  ограничена, а односи се на 
трошкове уговора о привременим и повременим пословима, трошкове накнада члановима  
У.О и Н.О планирана је на одговарајући, Законом одређен  начин.Планирана вредност у 2012. 
години једнака је планираном износу у 2011. години. Висина накнада за рад Председника и 
чланова У.О. и Н.О. планирана је на основу одговарајућег Закључка Градског већа СГ Ниша 
од 05.02.2009.године којим су утврђене паушалне накнаде одборницима односно шефовима 
одборничких група и иста је као у Програму за 2011. годину. 
    Новчана маса за остале трошкове односно отпремнине, накнаде трошкова за 
смештај и исхрану на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу , 
накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада  и солидарну помоћ планирана је као и 2011. 
године и приказана је по месецима у складу са потребама предузећа. 
                   

2) Кадрови 
 
    На крају 2011. године ЈКП “Тржница” Ниш има 225 запослених распоређених по 
секторима у оквиру којих су формиране службе . Највећи број запослених ради у сектору за 
послове пијачних услуга – 108  запослених који чине 48% од укупног броја запослених. 

Програмом предузећа  предвиђен је  одлазак 7 –оро запослених у пензију  . 
  

3) Политика цена  
 

  Висину накнаде за пружање пијачних услуга утврђује У.О. предузећа а сагласност на 
предложену Одлуку о утвђивању  висине накнаде на пијацама даје Оснивач односно локална 
самоуправа. 

Последња корекција висина пијачних накнада извршена је на седници градског већа 
града Ниша одржаној 24.11.2011 године када је донето  Решење бр.985-11/2011-03 којим се 
даје сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП” Тржница” Ниш о утврђивању висине 
пијачне накнаде број 752-1/2011 од 20.4.2011. год.Цене производа и услуга нашег предузећа 
планиране су тако што су увећане важеће цене за износ планиране инфлације од 3,5%. 
 
 

4) Инвестиције, структура и извори финансирања 
 

   У 2012. години планиране инвестиције износе 126.000.000 динара ,од чега се на 
грађевинске објекте односи износ од 115.800.000 дин., на опрему 9.500.000 дин.и 
остало(ситан инвентар и ЛЗС опрема) 700.000 динара . 
   Ппланиране активности у износу од 8.821.000 дин .ЈКП “Тржница” Ниш обезбедиће  
из сопствених  извора на име трошкова амортизације и планиране добити ,а остало из 
следећих извора финансирања и то:  



  - 5.000.000 динара из донација и 
 - 112.179.000 динара средствима заједничког улагања(јавно-приватно парнерство ) 
 
   Приоритет у  инвестиционим улагањима биће  изградња  нових пијачних простора  и  
адаптација  и реконструкција постојећих пијачних простора и то : 
-Уређење пијаца (Тврђава,Медијана,Палилула,ОТЦ, К.Ливаде,Н.Бања) 
-Увођење соларне енергије (Тврђава и Дурлан) 
- Набавка нових типских тезги  
- Обнова возног парка(набавка новог возила), 
- Проширење и доградња постојећег информационог система 
- Формирање покретних пијаца тзв. „Пијаца тргова“ 
 
 
 

5) Социјални програм за решавање вишка запослених и свођење на оптимални 
број запослених 

 
 

У циљу рационализације броја запослених на локалном ниво Влада Републике Србије 
је 7. марта 2009. године донела Одлуку о утрђивању програма за решавање вишка 
запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за 
приватизацију,којом је утврђен Програм за решавање вишка запослених у јединицама 
локалне самоуправе и градским општинама. 
 Основни циљ доношења овог Програма је рационализација броја запослених кроз 
стварање економских услова за позитивно пословање смањењем трошкова зарада и 
ефикаснијег и економичнијег обављања делатности. 
 
 На основу Програма за умањење броја запослених у ЈКП „Тржница „ Ниш бр.1026-
1/2010 од 24.5.2010 год. а у вези са предлогом потребних средстава за спровођење 
социјалног програма бр.1031/2010 од 24.5.2010 год. 26-оро  запослених предвиђено  je  
потенцијалним вишком. 
 
 Обавезни елементи Програма су: 

• Укупан број запослених код послодавца 
• Разлоге због којих прерстају потребе за радом запослених  
• Број,квалификациона структура,године старости,стаж осигурања запосл. који 

су вишак 
• Послове које обављају  
• Критеријуме за утврђивање вишка запослених  
• Средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених и 
• Рок у коме ће бити отказан уговор о раду. 
Најважнији  критеријуми за одређивање вишка запослених су: 
• Добровољност, 
• Социјални статус, 
• Радни учинак,то јест резултати рада. 

По законским одредбама запосленом коме престаје радни однос следује стимулативна 
отрпемнина најповољнија по њега.То може бити: 

• Десет просечних зарада у привреди Републике Србије према последње 
објављеном податку републичког статистичког завода. 

• 100 € по години стажа у динарској против вредности 



• Отпремнину у складу са Законом о раду обезбеђује сам послодавац и представља 
збир трећине просечне зараде запосленог за последња 3. месеца,за сваку 
навршену годину рада у радном односу  за првих 10. година проведених у  радном 
односу и четвртине просечне зараде запосленог за последња 3. месеца, за сваку 
наредну навршену годину рада у радном односу преко 10. година проведених у 
радном односу (чл.158.  Закона о раду) .Директор нашег  предузећа  понудио је 
својим запосленима, на принципу добровољности , ову варијанту стимулативних 
отпремнина.(Одлука  бр.1026-2/2010 од 24.5.2010г). 

 
Израдом финансијске конструкције стимулативних отпремнина за 26-оро запослених 

који би били евидентирани  Програмом за решавање вишка запослених, може се закључити 
да је за исплату истих у овом тренутку по првом основу (десет зарада у привреди 
РС),потребно је око 14 милиона динара. (10 зарада*53.838 просек РС *26 
радника=13.993.880 дин.)  
За исплату отпремнина по Закону о раду (трећи основ)потребно је око 15 милиона динара . 
 
 
 Висина стимулативних отпремнина мењаће се у зависности од промене 
параметара на основу којих ће се вршити обрачун истих у моменту исплате. 

 
 
. 
 

Стручна служба:       Директор 
Шеф за финансијске послове,   Небојша Петровић дипл.прав. 
план,анализу и статистику 
Љиљана Лаловић, дипл.ецц. 
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ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
 ЈКП” ТРЖНИЦА” НИШ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 
 
 

ОСНИВАЧ: Локална самоуправа  
 
 

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш 
 
 

ДЕЛАТНОСТ: Предузеће за послове  пијачних услуга 

 
 

МАТИЧНИ БРОЈ:  7174306 
 
 

СЕДИШТЕ: Ниш 
 
 
 
 
 
 
 

НИШ, новембар 2011 gодине 
 
 

 



 3

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј : 
 
 
1. ПРОФИЛ 

• Историјат предузећа 
• Законски оквир 
• Организациона структура 
• Извори финансирања послова 
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8.  ПРИЛОЗИ 
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1. ПРОФИЛ 
 
 

• Историјат ЈКП “Тржница” Ниш 
 
 

ЈКП “Тржница” Ниш је основана Одлуком скупштине Града 31. марта 1952. 
год. као установа која се самостално финансирала под називом ''Управа за пијаце'' са 
11 запослених радника . При оснивању ''Управе за пијаце'', оснивач је одредио 
делатност која се сводила на  наплату пијачне таксе и мерине (накнада за пијачне 
услуге).                 
 Делатност тадашње Управе за пијаце одвијала се на простору од 1800 м2 
ондашње зелене пијаце опште намене, која се налазила испред садашње зграде 
Скупштине града до кафане » Стара Србија« (трг Николе Пашића). Ова такозвана 
зелена пијаца радила је и пре Другог светског рата на овој локацији. Поред ове пијаце 
постојала је и сточна пијаца у насељу Сточни трг, најпре на простору садашњег 
Огревинвеста, односно робне пијаце ''ОТЦ'' (1957. год),  касније је премештана на 
више локација а од 1972.године налази се код села Мрамор на левој обали Јужне 
Мораве.             
 Након Другог светског рата отвара се пијаца ''Тврђава'' на простору између 
главне капије нишке тврђаве и аутобуске станице. под називом ''Градска пијаца 
Тврђава''. 
 1955. год отворена је пијаца код пиротске рампе у народу позната као 
''Моравска пијаца''. Иста је  функционисала до 1970 год. када је пресељена на нову 
локацију под  називом  пијаца “Бубањ” 
 Исте године отворена је пијаца ''Црвени Певац'' на месту тадашњег Трга 
радничких савета.  Ова пијаца кратко функционише и врло брзо престаје са радом. 
 Одлуком Савета радне заједнице Управе за пијаце Ниш, почетком 1969. год. 
промењен је назив организације у  Установу за организацију пијачне трговине 
»Тржницa« Ниш. Установа је имала својство правног лица и прописане основне и 
споредне делатности. У наредном периоду ¨Тржница се¨ убрзано  развија, како у 
погледу организације тако и у погледу изграње пијаца у граду. Тако настају нове 
пијаце: » К. Ливаде« (Бошко Буха) 1970, »Бубањ” 1973. ,« Палилула”,« Пантелеj«  
“Дурлан« и пијаца« Ћ. Кула« 1977. год. 
 Од 1977 г. Тржница организује на тврђавској пијаци, на Дан ослобођења града,  
пољопривредну изложбу под покровитељством града Ниша.  
 Марта 1982 год. мења се име у РО ¨Тржница¨ Ниш а од  1991 год. Тржница 
мења и статус предузећа у јавно предузеће чији је  оснивач локална самоуправа. 
Основано је ради одезбеђења несметаног промета робе на пијацама и пружања услуга 
као делатности од јавног интереса.       
 У овом периоду извршена је изградња нових и реконструкција постојећих 
градских пијаца.  
 Скупштина града Ниша је августа 1997. год. донела Одлуку  о трансформацији 
овог предузећа у комунално и од тада наше предузеће послује као Јавно комунално 
предузеће за пијачне услуге ¨Тржница¨ Ниш. 
 Исте године Тржница је изгубила  право над управљањем сточном пијацом која 
је под ингеренцијом Ветеринарске станице у Мерошини.  
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 На основу Одлуке СГ из 1995 године делатност ауто-пијаце поверена је Ауто 
мото друштву Ниш до обезбеђинања нове локације за изградњу  ауто пијаце. 

 1998 године Тржница наставља реализацију постојећих планова тако да 
отвара нову робну пијацу и пијацу половних ствари на локацији Огревинвеста под 
називом ОТЦ (отворени тржни центар) са преко 800 тезги. Исте године врши се 
пресељење робне пијаце са Медиане на простор ОТЦ-а а на простору паркинг 
простора Медиана остаје да функционише  кванташка пијаца. 

Маја 1999. године почиње са радом нова  робна пијаца под називом ''Цветна 
пијаца'' у улици Ђуке Динић. а 2003. године и прва затворена пијаца, тржни центар 
''Башта'' у Књажевачкој улици. Тржни центар у Књажевачкој улици заједнички су 
реализовали ЈКП ''Тржница'' и Нишпројект-Ниш. 
 У току 2002.г. проширена је пијаца ''Криве ливаде'', доградњом пијачног платоа 
од 700м2 и изградњом нове млечне хале и магацинског простора у приземљу објекта.   

Крајем 2005.г. закључен је уговор о заједничкој изградњи затворене пијаце и 
тржног центра у Дуваништу између ЈКП ''Тржница'' Ниш и ГП ''Косаница'' Ниш.  
Грађевински радови  су  окончани ,извршен је технички пријем објекта, добијена је  
употребна  дозвола тако да је  објекат пуштен у функцију почетком 2007.г . 

 
• Законски оквир који уређује пословање предузећа 
 

Закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су: 
Закон о трговини ( Службени гласник РС бр.53/10 
Закон о безбедности хране(Службени гласник РС бр. 41/09) 
Закон о комуналној делатности ( Службени гласник РС бр.16/97 и 42/98) 
Закон о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса(Службени 
гласник РС .бр.25/00 ,25/02, 107/05, 108/05 и 123/07).. 
Закон о буџету Р.С. за 2011.год.( Службени гласник Р.С. бр.101/10) 
Закон о Јавним набавкама (Службени гласник  РС .бр116/08)                                            
Закон о ПДВ-у (Службени гласник РС .бр. 84/04. 61/05.). 
Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС .бр. 125/04). 
Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.РС бр. 101/05) 
Закон о условима за обављање промета робе.вршења услуга у промету робе и  
инспекцијском надзору (Службени гласник РС бр.39/96. 20/97 , 46/98 , 34/01 и 80/02) 
Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС .бр. 72/09). 
Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС .бр.135/04). 
Закон о процени утицаја на животну средину(Сл.гл.РС бр.135/04) 
Закон о заштити од пожара(Сл.гл.РС бр. 111/09) 
Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини ЈКП „Тржница „ Ниш 
бр.1444/01 од 16.7.2008.год  
Посебан колективни уговор за комуналне делатности Србије(Сл.гл.РС 43/01) 
Правилник о евиденцији промета робе и услуга (Службени гласник РС бр. 45/96 ,9/97 и 
6/99.). 
Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и   вршење 
услуга у промету робе ( Службени гласник РС бр. 47/96. 22/97 и 6/99.) 
Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима ( 
Службени гласник РС бр.5/06). 
Уредба о поступку привремене обуставе трансферних средстава из буџета РС 
јединици локалне самоуправе (Сл.Гл.бр. 6/06 и 108/08) 
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Одлука о оснивању  јавног комуналног предузећа за пијачне услуге” Тржница’’ Ниш 
(Службени лист града Ниша бр.29/10). 
Одлука о комуналним делатностима (Службени лист града Ниша бр.89/05. 15/06 и 
23/06 и 66/2010 ). 
Одлука о пијацама (Службени лист града Ниша бр.89/05). 
Појединачни колективни уговор ( бр.1993/02).- 
Статут ЈКП” Тржница” Ниш (бр.938/97 и 06-881/01). 
Решење градског већа Града Ниша (бр.985-11/2011-03 од 24.11.2011.године) 
Пијачни ред за мешовите пијаце.( Сл..лист града Ниша 20/95 .20/99 и 63/03)                  
Пијачни ред за  кванташку пијацу Сл.гл. града Ниша бр.30/01) 
Правилн. о начину давања и коришћења продајних места на пијацама(2440-1/03)  
Правилник о давању у закуп и начину коришћења пословног и пијачног простора-
земљишта за постављање монтажних објеката на пијацама ( бр.2440-2/03)  
Правилник о безбедности и здрављу  на раду ЈКП Тржница Ниш  бр.581-1/08 од 
14.3.2008.год. 
Саопштење о пројекцији основних макроекономских показатеља за 2012 годину од 
стране Министарства финансија (новембар2011.г.). 
 
 
 

• Организациона структура (шема) 
 

Предузеће остварује пословање као јединствена целина. 
Ради успешнијег обављања делатности предузећe, боље и ефикасније 

 организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, 
унутрашња оранизација рада предузећа је извршена по секторима. као 
организационим јединицама ( деловима предузећа). 
 Основни организациони делови предузећа су сектори, а службе су унутрашње 
организационе јединице у оквиру Сектора.. 
            Унутрашња организација и Систематизација радних задатака  предузећа 
уређена је Систематизацијом радних места од 04.9.2009 г . бр 1508/09. 
           Постојећом систематизацијом посебно су издвојене пијаце у оквиру Сектора 
за пружање пијачних услуга.  
 
 



 7

ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Директор 
Предузећа 

СЕК. ЗА ПОСЛ. НА 
ПИЈ., 

ЗРАВСТВ.ЗАШТИТУ И

СЕКТОР ЗА ФИНАНС. 
-  КЊИГОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И 

ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊ

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, 
КАДРОВСКЕ  И 

ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

            Саветник  

Извршни директор  

СЛУЖБА ЗА РАЧУН. И 
КЊИГОВ. ПОСЛОВЕ  

СЛУЖБА ЗА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПЛАН, 

СЛУЖБА ЗА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

СЛУЖБА ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  И ПРОЈ. 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ

СЛУЖБА ЗА 
ИНВЕСТИЦИОНО 
ОДРЖАВАЊЕ

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ 
НА ПИЈАЦАМА  

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВ. ЗАШТ. 
И КОНТР. ИСПР.ЖИВ.НАМ.  

 
СЛУЖБА ЗА ХИГИЈЕНУ  

СЛУЖБА  ЗА ПРАВНЕ И 
КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ 

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ  
ПОСЛОВЕ  

СЛУЖБА ЗА ЗАКУП, 
МАРК. И ОДН.СА 

ЈАВН

СЛУЖБА         
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Самостални контролор и ревизор 
 

Служба унутрашње контроле 

 
СЛУЖБА ЗА ТРГОВИНУ

Сарадник за без. и здр. на раду, 
ППЗ и ЦО 
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• Начин финансирања предузећа 
 

Јавно комунално предузеће за пијачне услуге ЈКП"Тржница" – Ниш је 
самостално привредно предузеће за изградњу, одржавање и управљање пијацама и 
пружање услуга на пијацама  као и за обављање делатности од општег интереса за 
град Ниш, сагласно Одлуци оснивача, односно Скупштине града Ниша. 
 Предузеће није корисник буџетских средстава већ искључиво из сопствених 
извора остварује приходе за обављање делатности. Такође из сопствених прихода 
ЈКП''Тржница'' финансира и инвестиционе активности око изградње нових и 
реконструкције постојећих пијачних простора, као и трошкове инвестиционог и 
текућег одржавања.  

Делатност предузећа је : 
- изнајмљивање и давање у закуп опреме и објеката на пијацама; 
- чишћење објеката на пијацама и пијачних простора; 
- одстрањивање отпадака и смећа на пијацама, санитарне и сличне активности. 
Ове делатности предузеће обавља као делатности од општег интереса. 

ЈКП” Тржница” Ниш се финансира из сопствених средстава и није корисник 
буџетских средстава. Предузеће стиче приходе обављањем следећих делатности: 

- пружањем пијачних услуга , 
- изнајмљивањем и давањем у закуп објеката и опреме на пијацама, 
- издавањем пословног и пијачног прост. за постављање мањих монтaжних 

објеката и 
- осталих прихода и извора. 
Сама чињеница да предузеће самостално остварује сопствене приходе за обављање 
делатности намеће неопходност и потребу сталног унапређења организације 
пословања и дефинисање адекватне пословне стратегије како би одговорили на 
изазове пооштравања конкурентских услова и надолазеће конкуренције на тржишту.  

 
 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  2012.  
 
 

• Процена резултата за 2011. годину 
 

У 2011. години процењени укупни приходи износе 187.313.000 динара и расходи 
199.299.451  динар чиме  је  процењен губитак на 11.986.451 динар. 

Структуру  укупних прихода чине: 
- пословни приходи у вредности од 180.948.000  динара. 
- финансијски приходи 1.570.000 динара  
- остали приходи 4.795.000 динара 

 
Највеће учешће од 97% у структури укупних прихода имају пословни приходи 

који се састоје: од прихода по основу наплате пијачних услуга и прихода по основу 
закупа  локала .Приходи од наплате пијачних услуга износе 158.848.000 динара, 
учествују у укупним приходима са 85% , већи су за 6% у односу на остварене приходе 
по истом основу у 2010 год. ,и за 7% су мањи од планираних.Приходи од закупа износе 



 9

22.100.000 динара учествују у укупним приходима са 12%, већи су за 8% од остварених 
у 2010 год. а за 5% су мањи од планираних. 

 
Финанасијски приходи у износу од 1.570.000 динара углавном  се  односе  на 

приходе од камата по основу  фактурисане реализације. Мањи су за 24% од 
остварених у 2010 год. и за 57% мањи су од планираних.Њихово учешће је 
незнатно(1%). 

Остале приходе од 4.795.000 динара чине : приходи од месечне хигијене, 
преноса тезги (3.745.000), од закупине простора за постављену базну станицу, од 
утужених потраживања итд. исти су мањи су за 19% од остварених у 2010 години и 
за 58% мањи од планираних.Њихово учешће у укупним приходима је 2%. 

 
У структури укупних расхода највеће учешће од 96%  имају пословни расходи  

који  износе 191.089.451 динар. У  структури истих, трошкови зарада са доприносима 
на терет послодавца  износе 151.699.775 динара,  учествују са 76 %  у укупним 
расходима. 
 Остали пословни расходи износе 39.389.676 динара , већи су за 2% од осталих 
пословних расхода остварених у 2010 години, а мањи за 12% од планираних у 2011 
години, њихово учешће износи 20% чине их : трошкови амортизације ,утрошена 
електрична енергија, утрошена вода, ПТТ услуге, изношење 
смећа,репрезентација,исплаћене дневнице,утрошено гориво,накнада за ГГЗ, накнада 
члановима У.О. и Н.О., привремени и повремени послови и уговори о делу,таксе по ИВ и 
друге административе таксе и остало. 

Финансијски расходи се односе на редовне и затезне камате и негативне 
курсне разлике, износе 2.670.000 динара и учествују у укупним расходима око 1%. Исти 
су мањи за 33% у односу на планиране у 2011. год.  

Остале расходе чине: обрезвеђена утужена потраживања, расходи из ранијих 
година, губици и директни отпис имовине и остало. Укупно износе 5.540.000 динара и 
већи су скоро дупло од истих из 2010 године, а за 2% мањи су од планираних. 

 
  

• Анализа пословног окружења 
 

Брзе и корените промене које се дешавају у друштву у целини намећу или 
изазивају комплексне промене у животу и понашању грађана, промене у начину 
задовољавања својих потреба, а посебно у снабдевању домаћинства  основним 
животним намирницама .У пољопривреди се стварају све већи  и економски 
исплативији производни комплекси, са много већом тржишном понудом производа 
међу којима су и нове или модификоване културе, што много изразитије истиче будућу 
улогу робних берзи и велетржница.  
 - Развој и распоређеност комуникационих  средстава, утичу да се повећава  
општи образовни ниво и култура становништва. Јављају се нове потребе, али и 
пооштравају постојећи вредносни стандарди. 

- У области трговине на мало животним намирницама, конкуренција постаје 
све снажнија. 

Да би се достигнута позиција пијаца очувала, али и унапредила, неоходно је 
прихватити изазове које са собом носе овако брзе промене. 
 Променама у окружењу тешко се може одговорити било каквим адаптацијама, 
већ формулисањем нове стратегије. 
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 Пијаце и у будућности неће имати алтернативу. Али, сагласно значају њихове 
друштвене и пословне функције и околности да живимо у времену сталних и брзих 
промена у окружењу, нужно је да се и оне мењају. 
 Пијаце немају потребе да брину за будућност ако адекватно одговоре на 
изазове времена и окружења, а своју шансу треба да траже у што скоријем почетку 
процеса трансформације у савремене трговинске центре. 

Обзиром да је у току процес отварања велетрговина исте представљају  
индиректну конкуренцију пијацама. 

Велетржнице са кванташком пијацом као центри за продају на велико 
задржају све пијачне атрибуте.Оне ће у будуће бити централна места за сусретање 
производа и купаца, места на којима ће се њихови интереси решавати по тржишним 
законитостима односа понуда и тражње и тако валоризовати вредности квалитета, 
a  потребе и жеље  бивале задовољаване сагласно понуди и стању куповне моћи 
потршача. 
Велетржнице су тржни центри, савремено организовани и технчки опремљени да 
успешно посредују у продаји на велико, а по потреби и на мало. 
 
 
 

• Процена ресурса предузећа  
                                                                            
Ресурсе нашег предузећа чине: 
 
- некретнине 
- објекти 
- опрема 
- запослени и 
- информациона технологија. 
 
На дан 31.12.2011. год. вредност сталне  имовине износи 105.376.000 дин. а чине 
је: 
- некретнине. постројења и опрема     104.892.000 динара 
- остала нематеријална улагања           484.000 динара 
 
Капитал предузећа на дан 31.12.2010.године износи  47.379.000 динара.  
Чини га: 
 
- основни капитал       13.160.000 динара 
- законске резерве        12.773.000 динара 
- нераспоређена добит       21.446.000 динара 
 
Број запослених  износи 225. 
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Информациона технологија: 

 
У 2012. години планирамо проширење постојећег информационог система 

инсталацијом неопходних софтверских модула и пратеће хардверске опреме у складу 
са реалним потребама предузећа и условима које диктира развој информационе 
технологије.Собзиром да послујемо на више локација планирамо проширење постојеће 
локалне (ЛАН) мреже . 
 
 
 

Конкуренција: 
 

Скупштина Града Ниша,  је својом Одлуком  о комуналним делатностима и 
Одлуком о оснивању ЈКП''Тржница'' Ниш   одредила да ЈКП'' Тржница'' обавља 
делатност пружања пијачних услуга као комуналну делатност од општег интереса за 
град Ниш, што значи да  наше  предузеће има монопол у обављању пијачне делатности 
у нашем Граду.  

Делатност сточне пијаце је под ингеренцијом Ветеринарске станице Мерошина а 
делатност ауто-пијаце је привремено до изградње нове ауто-пијаце поверена Aуто-
мото друштву Ниш. 

Међутим, без обзира на формални монопол у обављању пијачне делатности који 
наше предузеће има у складу са Одлукама оснивача СГ Ниша у пракси су евидентни 
проблеми у вези са конкуренцијом преко отварања и ширења мреже хипермаркета, 
великих трговинских ланаца (мегамаркета) и ванпијачне продаје које је учестала у 
задње време.Ванпијачну продају би требало решити у скорије време у сарадњи са 
надлежним органима.  

 
 
 
 
 

 
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ 
ПЕРИОДУ 

 
 

• Елементи за целовито сагледавање политике цена 
услуга 

 
У складу са Статутом нашег предузећа и СГ Ниша висину накнаде за пружање 

пијачних услуга утврђује Управни одбор предузећа а сагласност на предложену Одлуку 
о утврђивању висине пијачних накнада на пијацама на територији града Ниша даје 
оснивач односно градско веће Града Ниша. 

Последња корекција висина пијачних накнада извршена је на седници градског 
већа града Ниша одржаној 24.11.2011 године када је донето  Решење бр.985-11/2011-
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03 којим се даје сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП” Тржница” Ниш о 
утврђивању висине пијачне накнаде број 752-1/2011 од 20.4.2011. год. 

Цене производа и услуга нашег предузећа планиране су тако што су увећане важеће 
цене за износ планиране инфлације од 3,5%. 

 
 
Висина пијачних  накнадa на годишњем нивоу  

таб.1 

Опис 
Важећа 
нето 
цена 

Планирана 
нето цена 
у 2012 

Индекс 
3/2 

1 2 3 4 

I ЗЕЛЕНЕ И МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ 

1.Пијаца "Тврђава" 
1.1. Дневна такса (основ.пиј. накнада) за коришћење тезге 
1.1.1. Тезга у I зони 255 263 103,14 
1.1.2. Тезга у II зони 237 245 103,38 
1.2 Дневна резервација за коришћење пијачне 
тезге 42 43 102,38 
1.3 Месечна резервација 
1.3.1. Пољопривредна тезга 1.695 1.754 103,48 
1.3.2. Пиљарска тезга 1.695 1.754 103,48 
1.3.3. Тезга за продају јаја 1.695 1.754 103,48 
1.3.4. Тезга за продају цвећа 1.695 1.754 103,48 
1.3.5. Занатска тезга 1.695 1.754 103,48 
1.3.6.Тезге за продају млечних производа 542 560 103,32 
1.3.7.Витрине за продају млечних производа 763 789 103,41 
1.4.Основна мес.пијачна накнада   
1.4.1. Пољопривредна тезга 4.407 4.561 103,49 
1.4.2. Пиљарска тезга 5.119 5.298 103,50 
1.4.3. Тезга за продају јаја 3.254 3.367 103,47 
1.4.4. Тезга за продају цвећа 3.475 3.596 103,48 
1.4.5. Занатска тезга 5.119 5.298 103,50 
1.5. Месечна резервација пољоп.магацина по м2 356 368 103,37 
1.6.Дневна такса за продају млечних производа 5% од вредности унете робе 
2.Пијаца "Криве Ливаде"   
2.1. Дневна такса (основ.пиј. накнада) за коришћење тезге 
2.1.1. Тезга у I зони 255 263 103,14 
2.1.2. Тезга у II зони 237 245 103,38 
2.2 Дневна резервација за коришћење пијачне 
тезге 42 43 102,38 
2.3 Месечна резервација 
2.3.1. Пољопривредна тезга 1.695 1.754 103,48 
2.3.2. Пиљарска тезга 1.695 1.754 103,48 
2.3.3 Тезга за продају јаја 1.695 1.754 103,48 
2.3.4 Тезга за продају цвећа 1.695 1.754 103,48 
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2.3.5. Занатска тезга 1.695 1.754 103,48 
2.3.6.Тезге за продају млечних производа 542 560 103,32 
2.3.7.Витрине за продају млечних производа 763 789 103,41 
2.4.Основна мес.пијачна накнада 
2.4.1. Пољопривредна тезга 4.407 4.561 103,49 
2.4.2 Пиљарска тезга 5.119 5.298 103,50 
2.4.3 Тезга за продају јаја 3.254 3.367 103,47 
2.4.4 Тезга за продају цвећа 3.475 3.596 103,48 
2.4.5 Занатска тезга 5.119 5.298 103,50 
2.5. Месечна резервација пољоп.магацина по м2 356 368 103,37 
2.6.Дневна такса за продају млечних производа 5% од вредности унете робе 

3.Пијаца "Палилула" 
3.1. Дневна такса (основ.пиј. накнада) за коришћење тезге 
3.1.1 Тезга у I зони 237 245 103,38 
3.1.2 Тезга у II зони 229 237 103,49 
3.2 Дневна резервација за коришћење пијачне 
тезге 30 31 103,33 
3.3 Месечна резервација 
3.3.1. Пољопривредна тезга 1.695 1.754 103,48 
3.3.2 Пиљарска тезга 1.695 1.754 103,48 
3.3.3 Тезга за продају јаја 1.695 1.754 103,48 
3.3.4 Тезга за продају цвећа 1.695 1.754 103,48 
3.3.5 Занатска тезга 1.695 1.754 103,48 
3.3.6.Тезге за продају млечних производа 533 551 103,38 
3.4.Основна мес.пијачна накнада 
3.4.1. Пољопривредна тезга 4.212 4.359 103,49 
3.4.2 Пиљарска тезга 4.949 5.122 103,50 
3.4.3 Тезга за продају јаја 3.085 3.192 103,47 
3.4.4 Тезга за продају цвећа 3.390 3.508 103,48 
3.4.5 Занатска тезга 4.949 5.122 103,50 
3.5. Месечна резервација пољоп.магацина по м2 339 350 103,24 
3.6.Дневна такса за продају млечних производа 5% од вредности унете робе 

4. Пијаца "Дурлан" (Башта) 
4.1. Дневна такса (основ.пиј. накнада) за коришћење тезге 
4.1.1 Тезга у I зони 208 215 103,37 
4.1.2 Тезга у II зони 187 193 103,21 
4.1.3 Тезга у III зони 153 158 103,27 
4.1.4 Пијачни плато (2× 2 м) 280 289 103,21 
4.2 Дневна резервација за коришћење пијачне 
тезге 30 31 103,33 
4.3 Месечна резервација 
4.3.1. Пољопривредна тезга 1.381 1.429 103,48 
4.3.2 Пиљарска тезга 1.695 1.754 103,48 
4.3.3 Тезга за продају јаја 1.695 1.754 103,48 
4.3.4 Тезга за продају цвећа 1.695 1.754 103,48 
4.3.5 Занатска тезга 1.695 1.754 103,48 
4.3.6.Тезге за продају млечних производа 398 411 103,27 
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4.3.7.Витрине за продају млечних производа 568 587 103,35 
4.4.Основна мес.пијачна накнада 
4.4.1. Пољопривредна тезга 4.212 4.359 103,49 
4.4.2 Пиљарска тезга 4.949 5.122 103,50 
4.4.3 Тезга за продају јаја 3.085 3.192 103,47 
4.4.4 Тезга за продају цвећа 3.390 3.508 103,48 
4.4.5 Занатска тезга 4.949 5.122 103,50 
4.5. Месечна резервација пољоп.магацина по м2 364 376 103,30 
4.6.Дневна такса за продају млечних производа 5% од вредности унете робе 

5. Пијаца "Бубањ" 
5.1. Дневна такса (основ.пиј. Накнада) за коришћење тезге 
5.1.1 Тезга у I зони 195 201 103,08 
5.1.2 Тезга у II зони 178 184 103,37 
5.1.3 Тезга у III зони 144 149 103,47 
5.1.4 Пијачни плато (2× 2 м) 229 237 103,49 
5.2 Дневна резервација за коришћење пијачне 
тезге 30 31 103,33 
5.3 Месечна резервација 
5.3.1. Пољопривредна тезга 1.170 1.210 103,42 
5.3.2 Пиљарска тезга 1.170 1.210 103,42 
5.3.3 Тезга за продају јаја 1.170 1.210 103,42 
5.3.4 Тезга за продају цвећа 1.170 1.210 103,42 
5.3.5 Занатска тезга 1.170 1.210 103,42 
5.3.6.Тезге за продају млечних производа 397 410 103,27 
5.3.7.Витрине за продају млечних производа 568 587 103,35 
5.4.Основна мес.пијачна накнада 
5.4.1. Пољопривредна тезга 3.585 3.710 103,49 
5.4.2 Пиљарска тезга 3.610 3.736 103,49 
5.4.3 Тезга за продају јаја 3.085 3.192 103,47 
5.4.4 Тезга за продају цвећа 3.170 3.280 103,47 
5.4.5 Занатска тезга 3.754 3.885 103,49 
5.5. Месечна резервација пољоп.магацина по м2 297 307 103,37 
5.6.Дневна такса за продају млечних 
прерађевина 5% од вредности унете робе 

6.Пијаца "Ћеле Кула" 
6.1. Дневна такса (основ.пиј. накнада) за коришћење тезге 
6.1.1 Тезга у I зони 237 245 103,38 
6.1.2 Тезга у II зони 220 227 103,18 
6.2 Дневна резервација за коришћење пијачне 
тезге 30 31 103,33 
6.3 Месечна резервација 
6.3.1. Пољопривредна тезга 1.000 1.035 103,50 
6.3.2 Пиљарска тезга 1.000 1.035 103,50 
6.3.3 Тезга за родају јаја 831 860 103,49 
6.3.4 Тезга за продају цвећа 831 860 103,49 
6.3.5 Занатска тезга 949 982 103,48 
6.3.6.Тезге за продају млечних производа 381 394 103,41 
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6.4.Основна мес.пијачна накнада 
6.4.1. Пољопривредна тезга 3.415 3.534 103,48 
6.4.2. Пиљарска тезга 3.568 3.692 103,48 
6.4.3. Тезга за продају јаја 3.415 3.534 103,48 
6.4.4. Тезга за продају цвећа 3.415 3.534 103,48 
6.4.5. Занатска тезга 3.415 3.534 103,48 
6.5.Дневна такса за продају млечних производа 5% од вредности унете робе 

7. Пијаца "Дуваниште" 
7.1. Дн. такса (осн.пиј. накн.) за коришћење 
пиј.тезге 169 174 102,96 
7.2 Месечна резервација 
7.2.1. Пољопривредна тезга 1.266 1.310 103,48 
7.2.2. Пиљарска тезга 1.266 1.310 103,48 
7.2.3. Занатска тезга 1.266 1.310 103,48 
7.2.4. Тезга за продају јаја 1.266 1.310 103,48 
7.2.5. Тезга за продају цвећа 1.266 1.310 103,48 
7.3.Основна мес.пијачна накнада 
7.3.1. Пољопривредна тезга 3.729 3.859 103,49 
7.3.2. Пиљарска тезга 3.729 3.859 103,49 
7.3.3. Занатска тезга 3.729 3.859 103,49 
7.3.4. Тезга за продају јаја 2.291 2.371 103,49 
7.3.5. Тезга за продају цвећа 2.291 2.371 103,49 
7.4. Витрина за продају мл.производа 
резервација 426 440 103,29 
7.5.Дневна такса за продају млечних производа 5% од вредности унете робе 

8.Пијаца "Нишка Бања" 
8.1. Дн. такса (осн.пиј. накн.) за коришћење 
пиј.тезге 123 127 103,25 
8.2 Месечна резервација 
8.2.1. Пољопривредна тезга 551 570 103,45 
8.2.2 Пиљарска тезга 627 648 103,35 
8.2.3 Тезга за продају јаја 754 780 103,45 
8.2.4 Тезга за продају цвећа 475 491 103,37 
8.2.5 Занатска тезга 627 648 103,35 
8.3.Основна мес.пијачна накнада 
8.3.1. Пољопривредна тезга 1.695 1.754 103,48 
8.3.2 Пиљарска тезга 1.780 1.842 103,48 
8.3.3 Тезга за продају јаја 1.390 1.438 103,45 
8.3.4 Тезга за продају цвећа 1.390 1.438 103,45 
8.3.5 Занатска тезга 1.780 1.842 103,48 
8.4.Дневна такса за продају млечних производа 5% од вредности унете робе 

II ВИСИНА ПИЈАЧНЕ НАКНАДЕ 
9.Висина дневне таксе за коришћење пијачног простора са чеоне или бочне 

стране износи 
9.1 До 1м2 1/2 дневне таксе 
9.2Преко 1м2 1/1 дневне таксе 
10.Висина месечне пијачне накнаде за коришћење простора испред локала 
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(2×1м2) износи 
10.1. 50% од укупног месечног износа пијачне накнаде за пољопривредну тезгу 
10.2. 50% од укупног месечног износа пијачне накнаде за робну тезгу 
11.Висина накнаде за коришћење пијачног простора за постављање рекламних 
паноа одређује се у висини од: 
11.1Укупне месечне пијачне накнаде за пољоп. 
тезгу 20% 
11.2Укупне месечне пијачне накнаде за робну  
тезгу 20% 

III РОБНЕ И МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ (Робни део) 
1.Пијаца "Криве Ливаде" 

1.Укупна месечна пијачна накнада за робне тезге 
1.1.Робна тезга у првој зони 6.068 6.280 103,49 
1.2.Робна тезга у другој зони 4.830 4.999 103,50 
1.3.Ограђена робна тезга у првој зони 6.687 6.921 103,50 
1.4.Ограђена робна тезга у другој зони 5.254 5.437 103,48 

2.Пијаца "ОТЦ" 
2.1.Укупна месечна пијачна накнада за робне тезге 
2.1.1.Робна тезга у екстра зони 7.534 7.797 103,49 
2.1.2.Робна тезга у првој зони 6.009 6.219 103,49 
2.1.3.Робна тезга у другој зони 4.839 5.008 103,49 
2.1.4.Робна тезга у трећој зони 4.703 4.867 103,49 
2.1.5.Ограђена робна тезга у екстра зони 8.288 8.578 103,50 
2.1.6.Ограђена робна тезга у првој зони 6.610 6.841 103,49 
2.1.7.Ограђена робна тезга у другој зони 5.322 5.508 103,49 
2.1.8.Ограђена робна тезга у трећој зони 5.169 5.349 103,48 
2.1.9.Тезга на пијаци половних ствари 3.661 3.789 103,50 
2.2. Дневна такса на пијаци половних ствари 161 166 103,11 

3.Пијаца "Дурлан-Башта" 
3.1.Укупна месечна пијачна накнада за робне 
тезге 4.686 4.850 103,50 

4. Пијаца "Цветна" 
4.1.Укупна месечна пијачна накнада  
4.1.1.Робна тезга 4.790 4.957 103,49 
4.1.2.Ограђена робна тезга 5.254 5.437 103,48 

5.Пијаца "Бубањ" 
5.1.Укупна месечна пијачна накнада за робне 
тезге 3.983 4.122 103,49 

6.Пијаца "Ћеле Кула" 
6.1.Укупна месечна пијачна накнада за робне 
тезге 3.492 3.614 103,49 

7.Пијаца "Нишка Бања" 
7.1.Укупна месечна пијачна накнада за робне 
тезге 2.373 2.456 103,50 

IV КВАНТАШКА ПИЈАЦА "МЕДИАНА" 
1.Пијачна накнада 3% од вредности унете робе 
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2.Месечна резервација пијачног простора за 
камион 1.941 2.008 103,45 
3.Месечна накнада за улазак празних возила 
3.1.Месечна накнада за улаз камиона 1.864 1.929 103,49 
3.2.Месечна накнада за улаз комбија 1.229 1.272 103,50 
3.3.Месечна накнада за улаз аутомобила 763 789 103,41 
4.Дневна такса за улазак празних возила 
4.1.Дневна накнада за улаз камиона 76 78 102,63 
4.2.Дневна накнада за улаз комбија 47 48 102,13 
4.3.Дневна накнада за улаз аутомобила 28 28,50 101,79 

V ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРА 
1.Дневна такса за један дан вашара 932 964 103,43 
2.Такса за два дана вашара 1.356 1.403 103,47 
VI Месечна такса за трошкове хигијене 136 140 102,94 
VII Месечна такса за коришћење тоалета 212 219 103,30 

 
 

• Позиционирање на тржишту 
 

 
Пијаце су легални и уређени облици продаје одређених врста роба са највише 

елемената слободне трговине.Простори на којима се налазе пијаце,нарочито оне у 
централним градским зонама имају следеће карактеристике: 

-пијаце су јавни и отворени простори најчешће лоцирани у центрима градских 
путних мрежа 

-пијаца су места где је учесталост контакта међу људима велика због 
свакодневне потребе човека за снабдевањем основним животним намерницама, 

-у односу на друге облике трговине пијаце пружају највеће могућности за 
међусобну социјализацију учесника у трговини јер су доступне свим социјалним 
групама становништва, 

-веома карактеристична особина пијаца је и да купац и продавац временом 
створе и негују однос међусобног поверења које купцу гарантује снабдевање 
квалитетном робом а продавцу стабилног клијента, те су и данас чести случајеви да 
се право на коришћење одређене тезге са старих преноси на млађе чланове породице и 
тако наставља традиција породичног бизниса. 

 
Основне функције пијаца су: 
-да на организованим и санитарним просторима пруже могућност за размену 

добара и продају робе од стране произвођача у руралним и градским срединама, 
-откуп производа и њихово пласирање на тзв. кванташким пијацама које су 

најчешће лоциране у непосредној близини градова, како би биле доступне бројним 
трговцима, 

-да убрзају пут производа од непосредног произвођача до крајњег потришача. 
 
Савремене пијаце које имају комплетну комуналну инфраструктуру 

(наткривени и ограђени простор) и савремену пијачну опрему типичне су углавном за 
градове.Саставни део инфраструктуре ових пијаца су и обележена паркинг места, 
уређени складишни простори, велики број локала са широком понудом производа и низ 
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других садржаја (телефонске говорнице, мењачнице,банке...).Опрема на овим пијацама 
је у складу са стандардима XXI века.( расхладне витрине и расхладне коморе,тезге су 
прилагођене разлчитим врстама робе које се продају на њима).  

 
• План промотивних активности (односи са јавношћу  

пропаганда и промоција)    
   
 Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 36.000 динара и 
учествују са 0,02 %  у укупним расходима , што је у складу са чланом 22. Закона о 
јавним предузећима. Наведена средства искористиће се у циљу информисања јавности 
и корисника наших услуга са активностима предузећа путем одговарајућих медија ,  
Народних новина, и др. као и за одређене промотивне активности у циљу презентације 
пословних активности интерном и екстерном окружењу у складу са неопходношћу 
тржишног понашања и реализације програмских активности.  
 
 

• Критеријуми за коришћење средстава за помоћ,  спортске 
активности, пропаганду и презентацију 

 
 Планом за 2012 .годину предвиђени су следећи износи:  

Солидарана помоћ запосленим радницима планирана је у износу од 160.000 динара и 
учествује са 0,07% у укупним расходима и у складу је са чланом 22. ЗОЈП . 
Сходно члану 120. Закона о раду послодавац је и Општим актом предвидео давања за 
солидарну помоћ по следећим критеријумима: 
-   дужа и тешка болест запосленог или члана уже породице; 
-   набавка лекова и ортопедских помагала; 
-   здравствена рехабилитација запосленог или члана уже породице; 
-   тежа инвалидност запосленог или члана уже породице: 
-   елементарна непогода или други оправдани случајеви; 
 
 Трошкови репрезентације планирани су у износу од 650.000 динара , учествују са 
0,29 % у укупним расходима предузећа што је у складу са чланом 22. Закона о јавним 
предузећима.Планирани износ садржи трошкове угоститељских услуга од 230.000 
динара и трошкове репрезентације за потребе радника у предузећу такође за 420.000 
динара. Имајући у виду очекивани број пословних догађаја ,посете пословних партнера,  
јубилеје предузећа, прославе и празнике (Нова година и 8 март), планирана средства 
искористићемо за наведене намене. 
 
 Трошкови донаторства  планирани су на износ од 120.000 динара у зависности од 
процењених потреба за издвајање средстава за те намене. Исти учествују са 0,05% у  
укупним расходима што је у складу са чланом 22. ЗОЈП.  
 
 Трошкови за спортске активности (рекреација ) планирани су износу од 300.000 
динара чија ће се средства искористити на име рекреативног одмора радника на 
спортским играма комуналаца Србије и Црне Горе у Чању као и учешћа у спортским 
играма пијачних управа.( учешћем од 0,13 % у укупним расходима). 
 
 Трошкови саветовања планирани су  у износу од 50.000 динара што чини 0,02% од 
укупних расхода исти су планирани у циљу перманентног стручног усавршавања.  
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                                      4.ПЛАН  УСЛУГА 
 
Физички обим  услуга 
                               (у јед. мере) таб.2 

Р. 
бр 

Назив 
Услуге 

Јед. 
Мере 

Остварено
2010 

План 
2011 

Процена 
2011 

План 
2012 

Индекс 
5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Издавање тезги Ком. 2.897 3.117 2.897 2973 108 100 103 
2. Продај.места број 344 344 344 344 100 100 100 
3. Изд. локали у влас. 

Тржнице 
број 175 169 169 

 
169 97 97 100 

4. Изд.лок. који су 
власниш. закупаца 

број 102 99 99 99 97 97 100 

 
Укупан приход 

(у динарима)         таб.3 

 
 
 
   Укупни  расходи  
            (    у динарима)   таб.4 

        

Р.
бр 

 
Врста 
прихода 
услуге 

 
Остварено 

2010 

 
План 
2011 

 
Процена 

2011 

 
План 
2012 

Индекс 

5/4 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Приход од 

напл.пиј.усл  150.427.245 170.434.000 158.848.000 177.350.000 93 104 112 

2. Прих.од 
закупа 20.553.513 23.287.000 22.100.000 24.500.000 95 105 111 

3. Ост.послов
ни приходи / / / 7.500.000 / / / 

4. Финансиј.п 2.056.221 3.619.000 1.570.000 3.800.000 43 105 242 
5. Остали пр. 6.251.567 11.550.000 4.795.000 11.035.000 42 96 230 
 Укупно 179.288.546 208.890.000 187.313.000 224.185.000 90 107 120 

Р. 
бр. 

Врста 
трошка 
(услуге) 

Остварено 
у 

2010 

План 
2011 

Процена 
2011 

План 
2012 

Индекс 
5/4 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Послов.расх. 180.176.092 198.990.000 191.089.451 210.134.000 96 106 110 
2. Финансиј.расх 5.179.002 4.000.000 2.670.000 5.800.000 67 145 217 
3. Остали расх. 2.823.657 5.640.000 5.540.000 7.930.000 98 141 143 
4. Обезвређ.имов        
 УКУПНО 188.178.751 208.630.000 199.299.451 223.864.000 96 107 112 
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                                      5.КАДРОВИ 
 
 

На крају 2011 год.  ЈКП „Тржница “ Ниш  има 225 запослених. 
У  2012 гoд  не планира се запошљавање нових радника. 

  У планираном периоду 7-oро запослених испуњава бар један од законом 
предвиђених  услова за пензију . 
 
             Кадрови по квалификационој структури 

таб.5 
Ред. 
бр 

Квалифик . 
структура План 2011 Процена 2011 План 2012 Индекс 

4/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 НК 20 20 20 100 100 
2 ПК 7 7 7 100 100 
3 КВ 55 55 55 100 100 
4 ССС 76 76 76 100 100 
5 ВКВ 13 13 13 100 100 
6 ВШ 29 29 29 100 100 
7 ВСС 24 24 24 100 100 
8 Магистри 1 0 0 / / 
9 Доктори наука / 1 1 /  100 
 УКУПНО 225 225 225 100 100 

 
У току 2011.г (по процени) исплаћене су следеће зараде на бази просечног броја 

радника: 
 
-Највиша нето зарада..............................71.680 дин.    
-Најнижа нето зарада.............................25.636 дин. 
-Просечна нето зарада ...........................33.310 дин. 
-Просечна бруто зарада..........................47.517 дин. 
                                                                  

  У посматраном периоду ,за 2012.г,  планиранe  нето и бруто  зарадe  износe: 
 
 - Просечна  нето зарада у предузећу.............35.751 дин.                                
 - Просечна  бруто зарада у предузећу...........51.000 дин.           

 
Старосна структура  

таб.6 

Ред. бр Године 
старости 

План 
2011 

Процена 
2011 План 2012 Индекс 

4/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 До 30.г. 15 13 10 87 77
2 oд30 до40 г. 66 64 60 97 94
3 од40 до50 г. 82 86 89 105 104
4 од50 до 60 г. 55 55 52 100 95
5 Преко 60 г. 7 7 14 100 200

Укупно 225 225 225 100 100
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 Структура по годинама стажа 

таб.7 

 
 
 
 
Основна делатност, администрација,  менаџмент 

таб.8 
Ред. 
бр Структура План 2011 Процена 

2011 
План 
2012 

Индекс 
4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сектор за пиј. 
послове 109 108 108 99 100

2 Администрац. 106 107 107 101 100
3 Менаџмент 10 10 10 100 100

Укупно 225 225 225 100 100
 
 
  

 Oбзиром на то да је основна делатност ЈКП” Тржница” пружање услуга 
закупцима пијачног и пословног простора, произилази да највећи број запослених ради у 
сектору за послове пијачних услуга - 108 запослених који чине 48 % од укупног броја 
запослених. 

 
Менаџмент Тржнице чине: Директор,Саветник директора,Извршни директор 

и четири директора сектора, 2. Самостална контролора и ревизора и Сарадник за 
безбедност и здравље на раду, ППЗ и ЦО.  

 
 
Директоријум предузећа чине: 
Директор предузећа 
Извршни директор 
Директор  за послове на пијацама,здравствену заштиту и хигијену, 
Директор сектора за финансијско-књиговодствене послове, 
Директор сектора за инвестиције и инвестиционо одржавање, 
Директор сектора за правне,кадровске и опште послове. 
 
 
 

Ред. 
бр 

Године 
стажа 

План 
2011 

Процена 
2011 План 2012 Индекс 

4/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 До 10 год. 36 31 29 86 94
2 од10 до 20 г. 75 75 76 100 101
3 од 20 до 30 . 80 78 80 98 103
4 Преко30 г 34 41 40 121 98

Укупно 225 225 225 100 100
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Радни календар за 2012. годину 
таб.9 

Месец Календарски  
дани 

Број 
субота 

Број 
недеља 

Радни 
дани-

8ч 

Радно 
време 

Месечни 
фонд за 

8 ч 

Радни 
дани 
6,67 ч 

Радно 
време  

Месечни 
фонд за 
6,67 ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Јануар 31 4 5 22 8 176 26 6,67 173
Фебруар 29 4 4 21 8 168 25 6,67 167
Март 31 5 4 22 8 176 27 6,67 180
Април 30 4 5 21 8 168 25 6,67 167
Мај 31 4 4 23 8 184 27 6,67 180
Јун 30 5 4 21 8 168 26 6,67 173
Јули 31 4 5 22 8 176 26 6,67 173
Август 31 4 4 23 8 184 27 6,67 180
Септембар 30 5 5 20 8 160 25 6,67 167
Октобар 31 4 4 23 8 184 27 6,67 180
Новембар 30 4 4 22 8 176 26 6,67 173
Децембар 31 5 5 21 8 168 26 6,67 173
Укупно 366 52 53 261 8 2088 313 6,67 2088

 
 
 
 
 
 

                   6.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

 
Финансијски план за 2012. годину урађен је на основу  процене остварења  
финансијског пословања за 2011. год са упоредним приказом Програма пословања за 
2011 г. 

 
Изради финасијског плана за 2012.годину предходила је анализа процењених  

прихода и расхода у 2011 год. по свим позицијама. 
 

 Код планирања прихода и расхода пошло се од тога  да финансијски план буде 
позитиван, да прати динамику остварења пословања за 2011 годину, да је у складу са 
дозвољеним растом цена формираним по економским принципима и повећањем зарада 
у складу са Саопштењем Министарства финансија о основним макроекономским 
показатељима за 2012. годину и Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата 
зарада у јавним предузећима(Сл.Гл. бр.5/06).  
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Преглед планираних прихода и расхода за 2012 год.     таб.10 

  
ОПИС 

Оствар. 
01.01.-

31.12.2010 
План 2011 

Процена 
01.01.-

31.12.2011 
План 2012 Инд 

5:4 
Инд 
6:4 

Инд 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 170.980.758 193.721.000 180.948.000 209.350.000 93 108 116 

1. Приходи од продаје произв. и услуга  150.427.245 170.434.000 158.848.000 177.350.000 93 104 112 

2. Приходи  од закупа 20.553.513 23.287.000 22.100.000 24.500.000 95 105 111 

3. Остали посл.приходи  од донација       7.500.000       

  ФИНАНСИЈ.ПРИХОДИ 2.056.221 3.619.000 1.570.000 3.800.000 43 105 242 

1. Приходи од камата 2.032.821 2.236.103 1.570.000 2.800.000 70 125 178 

2. Приходи од повезан. правних  лица 23.400 1.382.897   1.000.000 0 72   

3. Остали финансијски приходи               

  В - ОСТАЛИ  ПРИХОДИ 5.953.614 11.500.000 4.795.000 11.035.000 42 96 230 

1 Наплаћена отписана потраживања               

2 Приходи из ранијих година               

3 Прих.од мес.хигиј. и преноса  тезги 3.743.740 7.700.000 3.745.000 9.650.000 49 125 258 

4 Прих.од суд.такси и утуж, закупаца 1.030.396 1.000.000 50.000 685.000 5 69 1.370 

5 Ост.непoм.прих.(базна стан. и др) 1.179.478 2.800.000 600.000 700.000 21 25 117 

6 
Остали разни приходи (Нац.сл. 
Запошљавања и лицитација )     400.000         

  
Г- ПРИХОДИ ПО ОСН.ИСПР. 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА   50.000           

  
Д-ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 297.953             

  УКУПНИ ПРИХОДИ   179.288.546 208.890.000 187.313.000 224.185.000 90 107 120 

  А - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 180.176.092 198.990.000 191.089.451 210.134.000 96 106 110 

1. Бруто  зараде 119.478.789 130.304.955 128.296.658 137.700.537 98 106 107 
2. Трош. допр. и прив. ком-послод. 21.960.202 23.950.050 23.403.117 25.309.358 98 106 108 

3. Остали пословни расходи  38.737.101 44.734.995 39.389.676 47.124.105 88 105 120 

  ФИНАНСИЈ .РАСХОДИ 5.179.002 4.000.000 2.670.000 5.800.000 67 145 217 
1. Расходи камата 5.179.002 4.000.000 2.670.000 5.800.000 67 145 217 

  В - ОСТАЛИ  РАСХОДИ 2.823.657 5.640.000 5.540.000 7.930.000 98 141 143 

1. Губици по осн. расход.  опреме. 16.230 10.000 50.000 100.000 500 1.000 200 

2. Расх. по осн. директ. отп. имов.               

3 
Ост. непом.расх.(трошk. из ран. 
год,Р.Р,кам.) 908.570 4.550.000 3.470.000 5.500.000 76 121 159 

4 Обезвређ. утуж.потраживања 1.834.022 1.000.000 1.500.000 2.000.000 150 200 133 

5 Остало 64.835 80.000 520.000 330.000 650 413 63 

6 Расх.по осн.исправке грешke               

  Г- РАСХ. ПО ОСН. ОБЕЗВР. ИМОВ.               

  УКУПНИ РАСХОДИ   188.178.751 208.630.000 199.299.451 223.864.000 96 107 112 
  ДОБИТАК   260.000   321.000       
  ГУБИТАК 8.890.205   11.986.451         

 
Планирани приходи ……….. 224.185.000 дин. 

            Планирани расходи ……….....223.864.000 дин. 
            Планирани добитак  ………….....321.000 дин 
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Из разлике укупних прихода и укупних расхода планира се бруто добитак 
предузећа у висини од 321.000 динара. 
Одлуку о начину расподеле остварене добити предузећа и покрићу губитка доноси У.О. 
на основу члана 21.ЗОЈП а у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, 
Међународним рачуноводственим стандардима  и према посебним актима предузећа и 
Оснивача. 
Остварена нето добит се усмерава: 
- за статутарне резерве , 
- за уплату Оснивачу на прописан рачун јавних прихода (у складу са изменама и 

допунама ЗОЈП) и 
- повећање капитала 
 

Структура прихода 
 

 
У 2012. години планирали смо укупне приходе у износу од 224.185.000 динара 

имајући у виду дозвољени раст цена од 5% и планиране инфлације од 3,5% која је у  
складу са Саопштењем Министарства финансија о основним макроекономским 
показатељима за 2012. годину. 

Структуру прихода чине: 
- пословни приходи 209.350.000 динара 
- финансијски приходи 3.800.000 динара 
- остали приходи 11.035.000 динара и 
 
У структури укупних прихода највеће  учешће од 93%  имају пословни приходи  

који су за 2012 г пројектовани на 209.350.000 динара .Планирани приходи од основне 
делатности, пружања пијачних услуга износе 177.350.000 динара са учешћем од 79% 
у укупним приходима,затим приходи од закупа пијачног и пословног простора 
24.500.000 динара са учешћем од 11% и очекивани приходи од донација Града општини 
Палилула за санацију пијаце „Палилула“ а по налогу инспекцијске службе у висини од 
7.500.000 динара. 

Планирани пословни приходи за 2012 годину већи су од процењених у 2011 г. за 
28,4 милиона динара због одобреног повећања цена услуга на градском већу од 
24.11.2011.г., у просеку за 5%, и очекиваног повећања цена од 3,5% што је у складу са 
планираном инфлацијом за 2012. г.Исти садрже и очекивани приход од донација за 
пијацу „Палилула“ у износу од 7,5 милиона динара као и планирани приход од 
покретних тезги, тзв. „Пијаца тргова“ око милион динара. 

 
 Финасијски приходи планирани су на 3.800.000 динара чије је учешће скоро 2% 

.Састоје се од прихода од камата које ће вратити радници по основу узимања 
кредита-зајма за огрев и зимницу(1 милион дин.) ,камата на бази фактурисане 
реализације (1,8 милиона динара) и прихода од повезаних правних лица који се односе на 
планирани закуп хала на пијаци „ОТЦ“(1 милион динара). 

  
 Остали приходи планирана сума 11.035.000 динара са учешћем од 5% .Њихову 

структуру чине: 
- приходи од месечне хигијене и преноса тезги 9.650.000 динара 
- приходи од судских такси и утужења 685.000 динара 
- остали непоменути приходи 700.000 динара од базне станице и остало. 
 



 25

Приходи од месечне хигијене и преноса тезги од 9.650.000 динара обухватају: 
- увећане приходе по овом основу одобреног просечног повећања цена од 5% и 

пројектованог повећања цена услуга за 3,5%, 
- планирани нови приход од 4.000.000 за 2012 годину по основу коришћења јавних 

тоалета од стране корисника наших услуга(закупаца),што је у складу са донетом 
Одлуком о повећању цена бр 752-1/2011 од 20.4.2011. године усвојеном на градском 
већу одржаном 24.11.2011. године  (Решење број 985-11/2011-03). 
 
 

Структура расхода 
 

Укупни расходи у 2012. години пројектовани су на износ од 223.864.000 динара , 
већи су за 12 % од процењених расхода у 2011. години који износе 199.299.451 динар . 

Структуру укупних расхода чине:  
- пословни расходи планирани у износу 210.134.000 дин. са највећим учешћем од 94 %; 
- финансијски расходи  планирани на 5.800.000 динара са учешћем од 2,5% и  
- остали расходи од 7.930.000 динара са учешћем од 3,5%. 

На основу Саопштења Министарства финансија о основним макроекономским 
показатељима за 2012. годину укупну масу за зараде у 2012 год. планирали смо у износу 
од 163.009.895 динара. Планирана бруто маса зарада без доприноса на терет 
послодавца на годишњем нивоу за 2012г износи 137.700.537 динара. или 11.475.044 
динара месечно у просеку.Овако утврђена маса на годишњем нивоу распоређена је по 
месецима према финансијској ситуацији и потребама предузећа. 

Планиране бруто зараде од 137.700.537 дин учествују са 62% а укупна новчана 
средства за исплату зарада са доприносима на терет послодавца од 163.009.895 
динара са 73% учешћа у укупним расходима. 

 
Маса за друга примања која су ограничена а односе се на трошкове уговора о 

привременим и повременим пословима, на уговоре о делу, трошкове накнада члановима 
У.О и Н.О , планирана је на одговарајући законом одређен начин, иста је планирана на 
нивоу планиране масе из 2011. године.(2.602.111 дин) 

 
Планом за 2012 г јубиларне награде нису планиране због недостатка новчаних 

средстава те из тог разлога нису исказане у прилогу број 10. 
 
Висина накнада за рад Председника и чланова У.О. и Н.О. планирана је и 

исплаћиваће се у складу са одговарајућим Закључком градског већа Града Ниша од 
05.02.2009 г, којом су утврђене паушалне накнаде одборницима односно шефовима 
одборничких група Скупштине Града Ниша. 

 
Маса за остале трошкове односно отпремнине, накнаде трошкова за смештај 

и исхрану на службеном путу. накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде 
трошкова за долазак и одлазак са рада и солидарну помоћ ,истоветна је са планом за 
2011.г. и приказана по месецима у складу са потребама предузећа. 

У 2012 г 7-оро запослених стиче услове за одлазак у пензију  по различитим 
основима ,те из тог разлога планирали смо трошкове за исплату  отпремнина у 
износу од 1.196.744 дин., по последњем објављеном податку Републичког Завода за 
статистику  и исти су исказани у прилогу бр.11. 

(53.838×3=161.514×6=969.084 +227.660=1.196.744)  
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Остали пословни расходи планирани су на 47.124.105 динара и у структури 
укупних расхода учествују са 21% . 

 
 Остали трошкови планирани су у оквиру пројектованог раста цена на мало, 

планских и програмских активности, реалних потреба, и у складу са чланом  22. Закона 
о јавним предузећима и обављању активности од општег интереса(Сл.Гл.РС. број 
25/00 ,25/02, 107/05 и 108/05.) 
 
 

 
• ЈКП” Тржница” Ниш  финансира се из сопствених средстава и не користи 

средства из Буџета. 
 
 
Динамика планираних зарада за 2012.годину 

           таб. 
11 

Р.бр. Месец План 2011г 
Основица 
децембар 

2011 
% 

повећ
ања 

План 2012 Индекс 
6/3 

Према 
финанс. 

Могућност
има 

Индекс 
9/3 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1. Јануар 9.666.477 11.115.568   11.115.568 114,99 10.212.600 105,65 
2. Фебруар 10.403.250     11.115.568 106,85 10.991.000 105,65 
3.  Март 10.404.220     11.115.568 106,84 10.992.000 105,65 
4. Април 10.403.250   4,0 11.560.190 111,12 10.991.000 105,65 
5.  Мај 10.565.110     11.560.190 109,42 11.162.000 105,65 
6. Јун 11.419.972     11.560.190 101,23 12.065.000 105,65 
7. Јули 11.550.615     11.560.190 100,08 12.203.000 105,65 
8.  Август 11.356.260     11.560.190 101,80 11.997.000 105,64 
9.  Септембар 11.356.260     11.560.190 101,80 11.997.000 105,64 

10. Октобар 11.338.884   0,9 11.664.231 102,87 11.979.000 105,65 
11. Новембар 10.725.090     11.664.231 108,76 11.333.000 105,67 
12. Децембар 11.115.568     11.664.231 104,94 11.777.937 105,96 

  Укупно  I -XII 130.304.955     137.700.537 105,68 137.700.537 105,68 
 
 
1)Планирана бруто маса зарада на годишњем нивоу за 2012 г. износи 137.700.537 дин. 
 
2)Критеријум за обрачун и исплату зарада органа пословодства (директор) je  у 
складу су са чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним 
предузећима.  
 За 2012 годину планирана је бруто маса за исплату зараде директора  у висини 
од 1.247.918 динара, или 103.993 дин. месечно у просеку .Исплаћиваће се у складу са 
Појединачним колективним уговором и Уговором о раду на основу вредности за 
најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака 
директора . Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава за 
исплату зарада запослених за 2012 .годину. 
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 Зарада директора биће умањена у складу са чл.4. став 2. Уредбе о начину и 
контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима због негативног пословног  
резултата до нивоа умањења зарада осталих запослених.  
 Уколико се оствари позитиван пословни резултат директору се неће вршити 
испалата бонуса предвиђеним појединачним колективним уговором.  
 Послови директора утврђени су Законом о привредним друштвима,Законом о 
јавним предузећима и Статутом предузећа. Статут је дефинисао све послове у делу 
права и обавеза директора од заступања предузећа до одговорности за законитост 
рада предузећа. Директор предузећа води пословање предузећа, заступа предузеће , 
стара се и одговара за законитост рада предузећа, доноси Правилник о унутршњој 
организацији и систематизацији радних задатака и одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима запослених из радног односа у складу са Законом о раду и 
Појединачним колективним уговором. 
  
3)  Критријуми за утврђивање накнаде за Председника Управног и Надзорног  одбора 
и накнаде чланова Управног и Надзорног одбора. 
 

Планом 2012. године обухваћене су накнаде члановима Управног и Надзорног 
одбора у износу од 978.162 динара на годишњем нивоу или 81.513 динара месечно у 
просеку, што је једнако планираној суми из 2011. године. Висина накнада за рад 
Предсеника и чланова Управног и Надзорног одбора предузећа планирана је на основу 
одговарајућег Закључка градског већа Града Ниша од 05.02.2009.године којим су 
утврђене паушалне накнаде одборницима Скупштине Града по коме Председници ових 
одбора не могу имати веће накнаде од висине месечне паушалне накнаде која се 
исплаћује шефу одборничке групе.Такође, члановима УО и НО не могу се исплаћивати 
накнаде веће од паушалне накнаде одборника СГ Ниша. 
 
Аналитички преглед планираних  расхода за 2012. годину 

     таб. 12 

K-to Опис 
Остварeње  

01. 01- 
31.12. 2010 

План 2011 

Проц. 
остварeње   

01. 01- 
31.12. 2011 

План 2012 Инд 
5/4 

Инд 
6/4 

Инд 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
51230 Трошк. kанцeл. материјала 434.675 500.000 400.000 500.000 80 100 125
51301 Утрошак  ел. енергије  3.254.439 3.500.000 3.500.000 4.000.000 100 114 114
51310 Утрошено гориво  883.198 950.000 700.000 770.000 74 81 110
520 Трошк.бруто  зарада 119.478.789 130.304.955 128.296.658 137.700.537 98 105,68 107
521 Трошк. допр-послодавaц 21.960.202 23.950.050 23.403.117 25.309.358 98 105,68 108

524 Привр. и повр. посл.-студ 
задруге и уг о делу 1.979.101 1.623.949 1.024.400 1.623.949 63 100 159

5251 Стипендије 15.574 100.000 200.000 220.000  220 110
5260 Накнада чл. У.О. и Н.О  978.162 978.162 978.162 978.162 100 100 100
5290 Отпремнина 132.808 1.381.455 695.194 1.196.744 50 87 172
5299 Јубиларне награде           
52903 Солидарна помоћ  160.000 150.450 160.000 94 100 106
5298 Дав. за Н.Г. пак и 8 Март 223.556 440.000 228.000 460.000 52 105 202
529 Накн.за  додатно.осиг.           
52910 Превоз радника 3.912.424 4.500.000 4.000.000 4.500.000 89 100 113
5297 Помоћ у случ. смрти запос 217.554 170.000   150.000 0 88  

5293  Дневнице  и накнаде трошк. 
запосл. на сл.путу 122.112 150.000 127.937 150.000 85 100 117
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53100 Транспортне услуге  58.300 80.000 60.000 65.000  81 108
53130 Трошкови ПТТ 827.294 850.000 528.000 550.000 62 65 104
53102 Oстало    114.550 120.250   105
53200 Услуге одржавања  1.238.564 1.800.000 850.000 2.500.000 47 139 294
53201 Трошкови одржавања 1.453.730 1.600.000 1.075.000 1.600.000 67 100 149
53202 Утрошак воде 3.263.363 3.300.000 4.900.000 3.500.000 148 106 71
53203 Одрж. хигијене.у објект. 1.493.254 1.500.000 1.650.000 1.850.000 110 123 112
5330 Трошкови закупа 59.389 65.000 25.000 50.000 38 77 200
5350 Трошк. рекламе и пропаг.  58.166 36.000 10.000 36.000 28 100 360
53920 Претпл. на   стручне часоп.  188.896 260.000 122.000 200.000 47 77 164
53921 Остало –интернет 63.800 73.000 100.000 120.000 137 164 120
53922 Трошк услуга зашт. на раду   300.000   200.000 0 67  
5400 Амортизација 7.405.527 7.800.000 8.000.000 8.500.000 103 109 106
5500 Трошкови саветовања 43.995 55.000 25.000 50.000 45 91 200
5501 Трош. адвокатских услуга 291.750 250.000 320.000 350.000 128 140 109
5502 Трошкови ревизије 179.879 210.000 170.000 200.000 81 95 118
55030 Трошкови одвоза смећа 803.877 850.000 858.000 1.000.000 101 118 117
55100 Трошкови   репрез.-уг.усл. 465.236 300.000 210.000 230.000 70 77 110

55103 Трошкови   репрезнтације-
сопствени објекти 662.277 300.000 410.000 420.000 137 140 102

55200 Трошк. премије осигурања  431.335 520.000 665.000 800.000 128 154 120
55300 Трош.платног промета  904.206 950.000 1.000.000 1.100.000 105 116 110
5541 Остале чланарине--УПС 242.470 200.000 72.000 80.000 36 40 111
55500 Порез на имовину 407.904 430.000 410.000 450.000 95 105 110
55510 Накнада за ГГЗ  3.184.175 3.300.000 3.527.983 3.800.000 107 115 108
5552 Остало 209.118 60.000 79.000 84.000 132 140 106
5559 8% накнада за  пољопривреду  2.000.000   2.000.000  100  
55900 Таксе, судски трошкови 109.617 120.000 336.000 300.000 280 250 89
55901 Трошкови по КУ 0,5%  480.000 651.429 480.000 500.000 74 77 104

55902 Ост. нематеријални 
трошк.образов. спорт нам.          

55903 Трошкови заузећа јавних 
површина 481.597 510.000 810.000 900.000 159 176 111

55994  Ост.немат.трошкови-
рекреација 50.235 300.000 153.000 300.000 51 100 196

55905 Остало-рег. возила и таксе за 
издав.дозвола 1.399.887 1.480.000 400.000 420.000 27 28 105

559103 Трошк. оглаш. јавних набавки 
и лицитација 6.110 11.000 15.000 20.000 136 182 133

55993 Донаторство и спонзорство 119.544 120.000 10.000 120.000 8 100 1.200
5620 Расходи камата 5.179.002 4.000.000 2.670.000 5.800.000 67 145 217
57610 Остали  расходи 12.228 20.000 20.000 30.000  150 150
57611 Расх.по осн.дирек. отписа           

5760 Расходи из ран.год-кам. за 
Дирекц, порез за имовину 908.570 1.350.000 2.470.000 2.000.000 183 148 81

5702 Губици по основу 
расходов.осн.средстава 16.230 10.000 50.000 100.000  1.000 200

5790 Расходи из ранијих година   3.200.000 1.000.000 3.500.000 31 109 350
5794 Казне за привред.прекршаје   450.000 200.000   44

5850 Расх. по осн.испр.вредн. 
утужених потраживања 1.834.022 1.000.000 1.500.000 2.000.000 150 200 133

5911 Остали  расходи 52.611 60.000 50.000 100.000 83 167 200

  УКУПНИ РАСХОДИ 188.178.751 208.630.000 199.299.451 223.864.000 96 107 112
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• Oбразложење осталих позиција расхода по наменама 
 
 

- Трошкови канцеларијског материјала пројектовани су у складу са реалним 
потребама предузећа, очекиваним растом цена на малo ,на бази остварених трошкова 
у 2011 години , износе 500.000 динара;за 25% су већи од прошлогодишњих остварених 
по том основу 
 
 
- Трошкови горива и  ел. енергије планирани су у износу  од 4.770.000 динара (4.000.000 
динара-за ел.енергију и 770.000 динара  за гориво ), на бази остварених расхода  у 
2011.год , очекиваног раста цена енергената. 
 
 
-Трошкови услуга одржавања планирани су у вредности од 2.500.000 динара, односе се 
на плаћање услуга трећим лицима. Увећани су због реалних потреба и неопходности 
улагања у одржавање информационог система и сервисирање постојеће опреме 
(300.000),одржавање возног парка (450.000),за услуге из области ЗНР и ППЗ (1.200.000 
дин.), хитне интервенције (450.000 динара) и физичко–техничко обезбеђење (100.000 
дин.).  
 
- Трошкови одржавања планирани у износу од 1.600.000 дин , односе на текуће 
одржавање објеката и опреме на пијацама за које није потребна сагласност 
надлежних органа(Управе за планирање и изградњу града Ниша). 
 
 
-Трошкови оджавања хигијене у објектима планирани су у износу од 1.850.000 динара. 
Исти обухватају набавку хемијских средстава(800.000), за одржавање хигијене по 
пијацам-санитарне услуге (550.000), и набавку метли (500.000).  
 
 
-Трошкови амортизације учествују са 4% у расходима ,планирани су на 8.500.000  
динара. 
 
 
-Трошкови непроизводних услуга који се односе на адвокатске, ревизорске услуге, 
трошкове саветовања, здравствене услуге и услуге за одлагање смећа планирани су у 
вредности од 1.800.000 дин 
 
 
-Трошкови премије осигурања планирани су у износу од 800.000 динара (Дунав 
осигурање и Wiener stadticshe) 
 
 
-Трошкови платног промета износе 1.100.000 динара, 
 
 
 -Трошкови пореза на имовину износе 450.000 динара  
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- Расходе камата планирали смо на износ 5.800.000 динара. из разлога што у току 
2012 године постоји потреба за узимањем кредита за текућу ликвидност са 
процењеном каматом и трошковима обраде кредита у износу од 2.000.000 динара и 
узимањем кредита-зајма за огрев и зимницу радницима чија би камата износила око 
1.000.000 динара, што укупна камата по овом основу износи око 3.000.000 
динара.Разлика од 2.800.000 динара односи се на редовне планиране камате за текућу 
годину.Обзиром да закон прописује обавезу спровођења процедуре кроз план јавних 
набавки износ планираних камата за кредите 3.000.000 динара и трошкова обраде 
кредита, исказани су Планом јавних набавки 
 
 
-Остали расходи су 7.930.000 дин. односе се углавном на трошкове из ранијих година- 
по основу обавезе за Робне резерве (3.500.000),камате за порез на имовину и 
коришћење градског грађевинског земљишта (2.000.000) као и на исправку вредности 
утужених потраживања (2.000.000), и остало .  
  
 
- Трошкови по основу 8% накнаде од наплате пијачних услуга за развој Фонда за 
пољопривреду пројектовани су у износу од 2.000.000 динара и учествују са 1% у 
укупним трошковима . 
 
 
 
 
 

 
7. Социјални програм  за  решавање вишка запослених и 

свођење на оптимални број запослених 
 
 

 У циљу рационализације броја запослених на локалном ниво Влада Републике 
Србије је 7. марта 2009. године донела Одлуку о утрђивању програма за решавање 
вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за 
приватизацију,којом је утврђен Програм за решавање вишка запослених у 
јединицама локалне самоуправе и градским општинама. 
 
 Основни циљ доношења овог Програма је рационализација броја запослених 
кроз стварање економских услова за профитабилно пословање смањењем трошкова 
зарада и ефикаснијег и економичнијег обављања делатности. 
 
 На основу Програма за умањење броја запослених у ЈКП „Тржница „ Ниш 
бр.1026-1/2010 од 24.5.2010 год. а у вези са предлогом потребних средстава за 
спровођење социјалног програма бр.1031/2010 од 24.5.2010 год. 26-оро  запослених 
предвиђено je потенцијалним вишком. 
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 Обавезни елементи Програма су: 
• Укупан број запослених код послодавца 
• Разлоге због којих прерстају потребе за радом запослених  
• Број,квалификациона структура,године старости,стаж осигурања запосл. 

који су вишак 
• Послове које обављају  
• Критеријуме за утврђивање вишка запослених  
• Средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених и 
• Рок у коме ће бити отказан уговор о раду. 
Најважнији  критеријуми за одређивање вишка запослених су: 
• Добровољност, 
• Социјални статус, 
• Радни учинак,то јест резултати рада. 

 
По законским одредбама запосленом коме престаје радни однос следује 

стимулативна отрпемнина најповољнија по њега.То може бити: 
 

• Десет просечних зарада у привреди Републике Србије према последње 
објављеном податку републичког статистичког завода. 

• 100 € по години стажа у динарској против вредности 
• Отпремнину у складу са Законом о раду обезбеђује сам послодавац и 

представља збир трећине просечне зараде запосленог за последња 3. 
месеца, за сваку навршену годину рада у радном односу  за првих 10. година 
проведених у  радном односу и четвртине просечне зараде запосленог за 
последња 3. месеца, за сваку наредну навршену годину рада у радном односу 
преко 10. година проведених у радном односу (чл.158.  Закона о раду) 
.Директор нашег  предузећа  понудио је својим запосленима, на принципу 
добровољности , ову варијанту стимулативних отпремнина.(Одлука  
бр.1026-2/2010 од 24.5.2010г). 
 
 

Израдом финансијске конструкције стимулативних отпремнина за 26-оро 
запослених који би били евидентирани  Програмом за решавање вишка запослених, 
може се закључити да је за исплату истих у овом тренутку по првом основу (десет 
зарада у привреди РС),потребно је око 14 милиона динара. (10 зарада*53.838 просек 
РС *26 радника=13.997.880 дин.)  
За исплату отпремнина по Закону о раду (трећи основ)потребно је око 15.милиона 
динара . 
 
 
 Висина стимулативних отпремнина мењаће се у зависности од промене 
параметара на основу којих ће се вршити обрачун истих у моменту исплате. 
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Планиране ивенстиције 
и програмске активности у 2012. години 

 
 
Увод 
 
 Унапређење основне делатности кроз подизање квалитета пијачних услуга чини 
суштину пословне политике и опредељење у даљем развоју и пословању ЈКП 
"Тржница" Ниш.  
 Основни концепт пословне политике усмерен ка остварењу тог циља јесте 
осавремењивање и преуређење, доградња и адаптација постојећих пијачних простора 
и пијачне инфраструктуре. 
 Изградња нових пијаца у насељима „Пантелеј“,“Ледена стена”, “Ново село” и 
другим деловима града, су у складу са реалним потребама и усвојеним планским 
документима.  

 
 

Генаралним урбанистичким планом 2010-2025. године планира се пресељење 
тврђавске ,цветне пијаце на нову локацију тј. на  десну страну пута за Доње Међурово 
( на скици обележено са ПИЈ). Такође планирано је и пресељење кванташке пијаце на 
раскрсницу путева за Горње Међурово и радне зоне ''Исток'' (бивши магистрални пут 
Ниш – Скопље,на скици обележено са КП). 
 Посебан утицај на планирање активности у наредној, 2012. години, као и у 
наредним годинама, имаће усвајање два закона, Закон о јавно-приватном партнерству 
и концесијама и Закона о комуналним делатностима према којима ће пијачарство 
представљати комуналну делатност, где ће Тржнице у Србији имати статус 
Акционарског друштва са већинским приватном власништвом, што ће имати 
суштинску улогу у функционисање пијаца. 
 
План и програм инвестиција за 2012. годину 
 

Избор планираних  активности утврђени су по следећим основним 
критеријумима: 

- завршетак и довођење у функцију објеката чија је активност у току, 
- изградња објеката који су неопходни за реализацију на започетим и новим 
локацијама, 
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- стање уговорених обавеза, 
- израда планске и техничке документације за просторе и објекте чија је 
реализација извесна, као припрема за реализацију Плана и програма у наредним 
годинама и 
- стање имовинске припреме објеката. 

 
Уређење простора на кванташкој пијаци „Медијана“ 
 

Уређење простора на кванташкој пијаци у источном делу и то на пролеће, 
након реконструкције булевара Цара Константина. Уређење простора обухвата 
планирање земљишта, израда тампонског слоја, асфалтирање платоа, израда 
канализационе инфраструктуре са пратећим објектима. Финансијска конструкција 
за ову планирану активност износи око 3.000.000 динара. 
 
Уређење пијаце ''Палилула'' 
 
 У сарадњи са градском општином Палилула а по налогу инспекцијских служби 
у 2012. години планирамо уређење пијаце ''Палилула'' по адекватним условима за 
продају пољопривредних производа. Уређење пијаце обухавају активности на 
потпуној адаптацији мокрог чвора, реконструкцију пијачног платоа са сливницима за 
одвођење атмосферске воде, замену комплетне надстрешнице, нове киоске и нове 
пијачне тезге. Без обзира на то што нису  дефинисани детаљи око појединачне 
обавезе саваког учесника, планирана инвестиција коштала би око 5.000.000 динара . 
 
Уређивање пијаце ''Бубањ'' 
 
 У 2012. години планирамо, заједно са Градском општином Палилула, знатна 
улагања у уређење пијаце ''Бубањ''. Уређење ће обухватити радове на изради пијачног 
платоа, изради надстрешнице, санације објекта (евентуално надградњу), замену свих 
инсталација, ограђивање пијаце и евентуално проширење пијаце у складу са новом 
парцелацијом. Финансијска конструкција износи око 30.000.000 динара. 
 
Соларна енергија 
 
 Како је Србија прихватила ''Кјото протокол'' 24. септембра 2007. године то 
обавезује све субјекте у нашој земљи да смање потрошњу енергије добијене 
конвенционалним начинима производње (највише из термоелектрана, односно 
фосилним горивима) и да их замени производњом енергије обновљивим изворима. Тим 
поводом, а и чињеницом да је ЈКП ''Тржница'' велики потрошач електричне енергије, 
као и најавама Владе РС да ће у буџету за 2012. годину предвидети подстицајна 
средства за прелазак са фосилнаних на обновљиве изворе енергије, планирано је у 
2012. години постављање фотонапоских панела за производњу електричне енергије од 
сунца (соларни извор енергије) на кровним равнима пијаце ''Тврђава'' (кров млечне хале 
и јужна страна управне зграде), као и замену кровног покривача млечне хале и на 
кровним равнима пијаце ''Дурлан''. Планирана инвестиција износи око 30.000.000 
динара. 
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Уређење простора на пијаци ''ОТЦ'' 
 
 Како је ЈКП ''Тржница'' преузела обавезу одржавања и уређења пијаце ''ОТЦ'' 
до окончања стечајног поступка ''Огрвинвеста'', а на основу Уговора о пословно-
техничкој сарадњи број 1313/2011 од 15.07. 2011.г. из тог разлога потребне су 
одређене основне активности око уређења овог простора. Уређење простора 
обухвата реконструкцију водоводне и електро мреже, одржавања пословног 
простора добијених на коришћење по поменутом уговору, реонизацију и дефинисању 
пијачног платоа на коме ће се сместити одређени број робних тезги, односно, оне 
које су у функцији. Активности ће бити дефинисане на основу усвојене варијанте о 
уређењу пијаце. Улагања у ову пијацу износила би око 1.000.000 динара. 
 
 
 
Адаптација постојећих пијачних простора  
 
 Адаптација и инвестиционо одржавање постојећих пијаца обухватају 
активности које имају за циљ стварање квалитетнијих услова за обављање пијачне 
делатности, и то наредних година као трајни процес. Ту спадају активности на 
адаптацији делова објеката по пијацама, као што су: мокри чворови, млечне хале, 
продајни простори, магацински простори итд. Са предложеним средствима 
планирамо да урадимо адаптацију мокрих чворова и млечних хала на 
пијацама.Средства која су потребна за реализацију ове активности планирана су на 
око 15.000.000 динара 

 
Покретне пијаце „Пијаце - Тргови“ 

 
ЈКП ''Тржница'' у 2012. години планира отварање прве покретне пијаце у 

сарадњи са градским општинама по угледу на веће градове у Европи, као и на примеру 
ЈКП ''Градске пијаце'' Београд која крајем године отвара у Земуну прву покретну 
пијацу. Потребно је одредити локације оваквих пијаца како би се у 2012. године 
отворила прва пијаца, која ће имати садржај занимљив за обележавање 1700 година 
Миланског едикта. Предрачунска вредност заједничког улагања је око 5.000.000 
динара. 

 
 
Набавка нових типских тезги 
 

У 2012.год. планирамо набавку нових типских тезги за замену постојећих, 
амортизованих тезги на постојећим пијачним просторима а која је у складу са 
постојећим потребама и Законом о безбедности хране. 

За организовање  тзв.„пијаца тргова“ потребно је набавити 20. мобилних 
тезги које би коштале око  600.000 дин. 

Квалитетније обављање редовне делатности и модернизација пијачних 
простора захтева замену старих бетонских тезги стандардним тезгама (56ком.) а 
све у складу са Законом о безбедности хране. Ова инвестиција износила би 1.400.000 
динара. 

За набавку нових типских тезги планирана су средства у укупном износу од 
2.000.000 динара. 
 



 35

Набавка нових возила и обнова возног парка 
 
 У 2012. г. планирамо набавку једног комби возила или једног транспортног 
возила, имајући у виду застарелост постојећег возног парка, а у циљу квалитетнијег 
функционисања Службе за одржавање и редовног обављања пијачне 
делатности.Планирана средства износе 4.000.000 динара. 
 
Проширење постојећег информационог система 
 
 Основни циљ имплементације проширења постојећег информационог система 
је примена локализованог и персонализваног информатичко-технолошког решења који 
ће се користити у ЈКП ''Тржница'' Ниш у окружењу које ће подразумевати пружање 
услуга клијентима електронским путем. Систем треба да повеже све пијаце у један 
јединствени информациони систем (ЈИС), који обезбеђује брзу и једноставну наплату 
пијачних услуга на продајним местима. Систем треба са лакоћом да даје велики број 
извештаја, потребних у процесу наплате услуга, као и евиденцију слободних – заузетих 
продајних места. Проширење информационог система треба дефинисати као трајни 
процес.Планирана инвестиција износи око 4.000.000 динара. 
 
               Инвестициона улагања по пијацама 

     таб.13 

Р. Назив Остварен
о План Процена План Индекс 

б. објекта 2010 2011 2.011 2012 
5/
4 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Пијаца ”Тврђава” 3.265 12.900.000 38.158 32.500.000 0 252 85.172
2. Пијаца “К.Ливаде” / 23.300.000 203.232 5.300.000 1 23 2.608
3. Пијаца ''Бубањ'' / 2.200.000 13.040 31.500.000 1 1.432 241.564

4. Пијаца “Палилула” 100.000 7.000.000 / 5.000.000 / 71 / 
5. Пијаца ”ОТЦ” / / / 1.000.000 / / / 
6. Пијаца ”Ћ. Кула” / 3.200.000 61.226 3.200.000 2 100 5.227

7. 
Квантапка пијаца 
”Медиана” 809.850 6.800.000 / 7.000.000 / 103 / 

8. Пијаца “Дурлан” / / 300.424 10.000.000 / / 3.329
9. Пијаца Р.Јовић” / / / / / / / 
10 Пијаца „Н.Бања“ / 1.000.000 / 1.000.000 / 100 / 
11. Пијаца “Л. Стена” / 2.000.000 / / / / / 
12. Пијаца “Ново Село” / 6.000.000 / / / / / 
13. Улагање у опрему 1.306.273 12.500.000 1.324.351 9.500.000 11 76 717

14. 
Улагање у покретне пијаце-
тргове / / / 5.000.000 / / / 

15. 
Улагање у земљиште Л.С. И 
Н.С. / 24.000.000 / / / / / 

16. Хитне интервенције -радови  / / 1.500.000 / / / 

17. 
Промена тарифне 
категорије / / / 1.000.000 / / / 

18. 
Израда надстрешница 
између пијачних тезги / / / 1.500.000 / / / 

17. Остало. / 9.100.000 / 11.000.000 / 121 / 
  УКУПНО 2.219.388 110.000.000 1.940.431 126.000.000 2 115 6.493
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    Техничка структура инвестиција – укупно 

      таб.14 
Р. 
б. Структура Оствар. 

2010 
План 
2011 

Процена 
2011 

План 
2012 

Индекс 
5/4 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Грађевински 
објекти 913.115 73.500.000 616.080 115.800.000 1 158 18.796

2. Опрема 1.306.273 12.500.000 923.931 9.500.000 7 76 1.028

3. 
Остало – ЛЗС 
и ситан 
инвентар 

24.000.000 400.420 700.000 2 3 175

 УКУПНО 2.219.388 110.000.000 1.940.431 126.000.000 2 115 6.493
 
 
 
 
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ИЗГРАДЊУ ПИЈАЦА 
 
 
 
 
  
1. ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У НАБАВКУ ОПРЕМЕ 

таб.15 
План набавке основних средстава – добра 

р.б. Опис опреме Вредност 
1.1. Софтвер и пратећа хардверска опрема за ИС 500.000
1.2. Комби или транспортно возило 4.000.000
1.3. Опрема за потребе пијаца (ваге, корпе итд) 400.000
1.4. Хардверска опрема (штампач, свич, монитор и тд) 800.000
1.5. Ауто-делови, гума и остале опреме за возила 100.000
1.6. Средства и опреме личне заштите - ЛЗС 700.000
1.7. Апарати за прање подова млечних хала 500.000
1.8. Канцеларијски намештај 200.000
1.9. Пијачне тезге 2.000.000
1.10. Електрични апарати 300.000

Укупно: 9.500.000
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2. УРЕЂЕЊЕ, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА НА 
ПИЈАЦАМА 
 
 
 2.1. РАДОВИ 

таб.16  
План инвестиционог одржавања пијаце – радови 

р.б. Опис радова Вредност 
Тврђава 32.500.000

2.1.1. Адаптација млечне хале 11.000.000
2.1.2. Уређење пијаце 1.500.000
2.1.3 Соларна енергија  20.000.000

Ћеле Кула 3.200.000
2.1.4. Санација инсталација (ел. ВиК итд) 1.500.000
2.1.5 Уређење пијачног платоа 1.000.000

2.1.6. Адаптација мокрог чвора 700.000
Пијаце 1.500.000

2.1.7 Израда надстрешнице између пијачних тезги 1.500.000
Бубањ 31.500.000

2.1.8 Адаптација мокрог чвора 1.000.000
2.1.9 Санација инсталација (ел. ВиК итд) 500.000
2.1.10 Уређење пијаце 30.000.000
Медиана 7.000.000
2.1.11 Адаптација мокрог чвора 1.000.000
2.1.12 Уређење пијачног простора 1.500.000
2.1.13 Санација пијачног платоа 1.000.000
2.1.14 Санација инсталација (ел. ВиК итд) 500.000
2.1.15 Уређење кванташке пијаце-асфалтирање платоа 3.000.000
Промена тарифне категорије 1.000.000
2.1.16 Замена постојећих ел. Бројила новим мерним групама 1.000.000

Kриве Ливаде 3.300.000
2.1.17 Прикључак пијаце на водоводну мрежу 1.400.000
2.1.18 Адаптација мокрог чвора 1.500.000
2.1.19 Санација инсталација (ел. ВиК итд) 400.000
Нишка Бања 1.000.000
2.1.20 Уређење пијаце 1.000.000
Дурлан 10.000.000
2.1.21 Соларна енергија 10.000.000
Палилула 5.000.000
2.1.22 Израда надстрешнице површине око 900м2 5.000.000
ОТЦ 1.000.000
2.1.23 Уређење пијаце 1.000.000
2.1.24 Хитне интервенције 1.500.000

2.1.25 Опремање јавне површине за формирање покретних пијаца – 
пијаце тргови 5.000.000

Укупно: 103.500.000
 
  
 



 38

2.2. УСЛУГЕ (инвестициони план) 
    таб.17 

План израда пројектних документација и осталих услуга - услуге 
р.б. Опис услуга Вредност  

2.2.1 Потребне сагласности и дозволе за прикључење пијаце на 
водоводну мрежу на пијаци ''Криве Ливаде'' 2.000.000

2.2.2 Легализација софтвера  700.000
2.2.3 Проширење информационог система 4.000.000
2.2.4 Постављање видео надзора на пијацама 1.000.000
2.2.5 Проширење и одржавање сајта  100.000

2.2.6 Израда идејних пројеката инвестиционог одржавања мокрих 
чворова на пијацама  200.000

2.2.7 Израда пројектне документације за коју није потребан поступак 
јавне набавке  1.500.000

2.2.8 Израда идејних и главних пројеката изградње и уређења пијаца 1.000.000
2.2.9 Снимање терена за израду ситуације – геодетске услуге 500.000
2.2.10 Израда техничке контроле пројеката 500.000
2.2.11 Израда сертификата ISO 9001  1.500.000

Укупно: 13.000.000
 
 
 
Рекапитулација 
 

    таб.18 
р.б. Инвестиционо улагање Вредност 
1. За набавку опреме 9.500.000

2.1. За адаптацију, санацију и реконструкцију објеката на пијацама  103.500.000
2.2. За израду техничке документације и остале услуге 13.000.000

 Укупна инвестиција 126.000.000
 
 
 
 
 За реализацију програмских активности у 2012. години у делу инвестиција ЈКП 
''Тржница'' није у могућности, да сама, у целости финансира овај програм. Неопходно 
је учешће локалне самоуправе, односно, града Ниша да из свог буџета или у Програму 
Дирекције за изградњу града Ниша за 2012. годину предвиди могућност финансирања 
дела програма инвестиција. Уколико град Ниш не учествује активно у реализацији 
Програма у 2012. години планиране  активности се неће моћи у потпуности да 
реализују. 
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3. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
 
3.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – добра (финансијски план) 

    таб.19 
План одржавања основних средстава – добра 

р.б. Опис опреме Вредност 
3.1.1. Грађевински материјал 400.000
3.1.2. Браварски и резни материјал 450.000
3.1.3. Електро-материјал 300.000
3.1.4. Молерско-фарбарски материјал 250.000
3.1.5. Водоводно-канализациони материјал 200.000

Укупно: 1.600.000
 
 
3.2.УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (финансијски план) 

   таб.20 
План одржавања основних средстава – услуге 

р.б. Опис услуга Вредност 
3.2.1. Одржавање информационог система (опрема и мрежа)  100.000
3.2.2. Одржавање опреме  200.000
3.2.3. Одржавање возног парка 450.000
3.2.4. Услуге из области ЗНР и ППЗ  1.200.000

3.2.4.1 Контрола и испитивање ПП опреме, хидраната и централе за 
дојаву пожара 300.000

3.2.4.2 Ипитивање електричне и громобранске инсталације  100.000
3.2.4.3 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  800.000
3.2.5 Физичко-техничко обезбеђење  100.000
3.2.6 Хитне интервенције 450.000

Укупно: 2.500.000
 
Рекапитулација 

   таб.21 
р.б. Рекапитулација из финансијског плана Вредност 

3.1. Текуће одржавање(материјал – добра) 1.600.000
3.2. Услуге одржавања 2.500.000

 Укупна инвестиција 4.100.000
 
Извори финансирања  
 

Планиране активности за 2012 год. око инвестиционе изградње ,ЈКП 
"Тржница" Ниш обезбедиће делом из реалних извора - сопствених прихода у износу од 
8.821.000 дин . (на име трошкова амортизације и планиране добити ), а остале 
активности би се финансирале из осталих извора финансирања:из донација 5.000.000 
динара  и средствима заједничких улагања 112.179.000 динара. Ове инвестиционе 
активности су у складу са приоритетима и активностима Програма пословања ЈКП 
"Тржница" Ниш за 2012.год.   
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Начин финансирања програмских активности исказан је у следећој табели: 

     таб.22 
р. 
б. Извори Остварено 

2010 
План 
2011 

Процена 
2011 План 2012 

Индекс 
5/4 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сопствена 
средства 2.219.388 8.060.000 1.940.431 8.821.000 24 109 455

2. Буџет Града  / / /

3. Банкар. 
кредити 30.000.000  / / /

4. Донације 5.000.000 / / /

  5. 

Заеднич. ср.  
Јавно-
приватно 
парт. 

71.914.000 112.179.000 / 156 /

  6. НИП   / / /

  7. Дирекција за 
изградњу  / / /

 УКУПНО 2.219.388 110.000.000 1.940.431 126.000.000 2 115 6.493
  
 
 
План отплате кредита за 2012. год. (кредит за текућу ликвидност) 

   таб.23 

Р.бр Месец 2009.г. Главница Рата кредита 
Ефект
ивна 
к.ст. 

Износ    
камате 

Укупно са 
каматом 

1 Јануар 18.000.000 1.380.250 1,63 269.977 1.650.227 
2 Фебруар 16.619.750 1.400.952 1,63 249.275 1.650.227 
3 Март 15.218.798 1.421.964 1,63 228.262 1.650.227 
4 Април 13.796.834 1.443.292 1,63 206.935 1.650.227 
5 Мај 12.353.542 1.464.939 1,63 185.287 1.650.227 
6 Јун 10.888.603 1.486.912 1,63 163.315 1.650.227 
7 Јули 9.401.691 1.509.213 1,63 141.013 1.650.227 
8 Август 7.892.478 1.531.850 1,63 118.377 1.650.227 
9 Септембар 6.360.628 1.554.825 1,63 95.401 1.650.227 

10 Октобар 4.805.803 1.578.146 1,63 72.081 1.650.227 
11 Новембар 3.227.657 1.601.816 1,63 48.411 1.650.227 
12 Децембар 1.625.841 1.625.841 1,63 24.386 1.650.227 
  Укупно   18.000.000  1.802.720 19.802.720 

Трошкови обраде кредита           1%   180.000 180.000 
УКУПНО са каматом и трошковима обраде кредита 1.982.720 19.982.720 
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План отплате кредита за 2012. год. (кредит-зајам за огрев и зимницу) 

таб.24 

Р.бр Месец 2009.г. Главница Рата 
кредита 

Ефективна 
к.ст. 

Износ    
камате 

Укупно са 
каматом 

1 Јануар 9.000.000 690.125 1,63 134.988 825.113 
2 Фебруар 8.309.875 700.476 1,63 124.637 825.113 
3 Март 7.609.399 710.982 1,63 114.131 825.113 
4 Април 6.898.417 721.646 1,63 103.467 825.113 
5 Мај 6.176.771 732.470 1,63 92.644 825.113 
6 Јун 5.444.301 743.456 1,63 81.658 825.113 
7 Јули 4.700.846 754.607 1,63 70.507 825.113 
8 Август 3.946.239 765.925 1,63 59.189 825.113 
9 Септембар 3.180.314 777.413 1,63 47.701 825.113 

10 Октобар 2.402.901 789.073 1,63 36.040 825.113 
11 Новембар 1.613.829 800.908 1,63 24.205 825.113 

12 Децембар 812.921 812.921 1,63 12.193 825.113 
  Укупно   9.000.000   901.360 9.901.360 

Трошкови обраде кредита 1%  90.000 90.000 
УКУПНО са каматом и трошковима обраде кредита 991.360 9.991.360 

 
8. ПРИЛОЗИ: 
- Прилог 1.  Зараде и издаци у 2011.г.- План 
- Прилог 2.  Зараде и издаци у 2011.г.- Процена 
- Прилог 3.  Зараде и издаци –План  2012.г.-Старозапослени 
- Прилог 4.  Зараде и издаци- План 2012. г.- Новозапослени  
- Прилог 5 . Зараде и издаци –План 2012.г.-Збир(староз.+ новоз. ) - Образац3. 
- Прилог 6.  Расходи по уговорима 
- Прилог 7.  Друга примања  
- Прилог 8.  Накнада трошкова 
- Прилог 9.  Зарада  из добити 
- Прилог 10.  Јубиларне награде 
- Прилог 11  .Отпремнине 
-Образложење Програма пословања за 2012 г. 
-Одлука Управног Одбора о усвојеном Програма пословања за 2012. годину. 
 
 

Стручна служба:       Директор 
Шеф за финансијске послове,   Небојша Петровић дипл.прав. 
план,анализу и статистику 
Љиљана Лаловић, дипл.ецц    

 
Шеф слжбе за инвестиције и 
Пројектну документацију 
Драган Ристић,дипл.инг.грађ.       

 
У Нишу, 28.11. 2011. год. 
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ПРИЛОГ 1.   Зараде и издаци у 2011  -  План      
        

МЕСЕЦ  

ЗАРАДА из 
програма 
пословања за 
2011. год.* 

Исплате по 
уговорима** 

Друга 
примања 
(јубиларне 
награде. 
солид. помоћ 
.отпремнине)

Накнада 
трошкова 
(за 
службена 
путовања. 
за долазак 
и одлазак 
са рада и 
за рад на 
терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда)

Број 
запослених

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар 9.666.476 216.842 128.454 387.500   225 6
Фебруар 10.403.250 216.842 128.454 387.500   225 6
Март 10.404.220 216.842 128.454 387.500   225 6
Април 10.403.250 216.842 128.454 387.500   225 6
Мај 10.565.110 216.842 128.454 387.500   225 9
Јун 11.419.972 216.842 128.454 387.500   225 5
Јул 11.550.615 216.842 128.454 387.500   225 8
Август 11.356.260 216.842 128.454 387.500   225 9
Септембар 11.356.260 216.842 128.454 387.500   225 9
Октобар 11.338.884 216.842 128.454 387.500   225 7
Новембар 10.725.090 216.842 128.454 387.500   225 4
Децембар 11.115.568 216.849 128.461 387.500   225 4
УКУПНО: 130.304.955 2.602.111 1.541.455 4.650.000       
        
        
 * Без пореза и доприноса послодавца     
 ** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора  
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ПРИЛОГ 2.  Зараде и  издаци у 2011. год. - Процена     

        

МЕСЕЦ  

ЗАРАДА из 
ПП ОД  и 
ЗИП 
образаца)* 

Исплате по 
уговорима** 

Друга примања 
(јубиларне награде. 
солид. 
помоћ.отпремнине)

Накнада 
трошкова 
(за 
службена 
путовања. 
за долазак 
и одлазак 
са рада и 
за рад на 
терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда)

Број 
запослених

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар 9.012.574 209.338 298.569 384.142   225 6
Фебруар 9.283.027 270.206 100.000 425.689   225 7
Март 10.404.080 174.336 172.434 389.152   225 4
Април 10.403.219 192.155   396.132   225 5
Мај 10.565.101 192.155 26.450 407.773   225 5
Јун 11.287.610 134.971   4.774   225 3
Јул 11.486.274 134.970   376.695   225 3
Август 11.356.251 134.970 20.000 373.332   225 3
Септембар 11.356.252 134.970   369.932   225 3
Октобар 11.047.423 141.499 65.000 369.969   225 4
Новембар 11.047.423 141.496   315.173   225 5
Децембар 11.047.424 141.496 163.191 315.174   225 5
УКУПНО: 128.296.658 2.002.562 845.644 4.127.937       
        
 * Без пореза и доприноса послодаваца     
 ** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора  
 Код јубиларних  награда и отпремнина мора се планирати тачан податак.зашта треба  
 укључити кадровску службу      
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ПРИЛОГ 3.  Зараде и  издаци - План 2012 -Старозапослени     
     новчани износ  у динарима 

МЕСЕЦ  

ЗАРАДА из 
ПП ОД  и 
ЗИП 
образаца)* 

Исплате по 
уговорима** 

Друга примања 
(јубиларне награде. 
солид. 
помоћ.отпремнине)

Накнада 
трошкова 
(за 
службена 
путовања. 
за долазак 
и одлазак 
са рада и 
за рад на 
терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда)

Број 
запослених

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар 10.212.600 216.842 113.062 387.500   225 6
Фебруар 10.991.000 216.842 113.062 387.500   225 7
Март 10.992.000 216.842 113.062 387.500   225 4
Април 10.991.000 216.842 113.062 387.500   225 5
Мај 11.162.000 216.842 113.062 387.500   225 5
Јун 12.065.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Јул 12.203.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Август 11.997.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Септембар 11.997.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Октобар 11.979.000 216.842 113.062 387.500   225 4
Новембар 11.333.000 216.842 113.062 387.500   225 5
Децембар 11.777.937 216.849 113.062 387.500   225 5
УКУПНО: 137.700.537 2.602.111 1.356.744 4.650.000       
        
        
 * Без пореза и доприноса послодаваца     
 ** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора  
 Код јубиларних  награда и отпремнина мора се планирати тачан податак.зашта треба   
 укључити кадровску службу      
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ПРИЛОГ 4.   Зараде и издаци -План 2012 - Новозапослени     
     новчани износ  у динарима 

МЕСЕЦ  

ЗАРАДА ( из 
ПП ОД  и 
ЗИП 
образаца)* 

Исплате по 
уговорима** 

Друга 
примања 
(јубиларне 
награде. 
солид. помоћ. 
отпремнине) 

Накнада 
трошкова 
(за 
службена 
путовања. 
за долазак 
и одлазак 
са рада и 
за рад на 
терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда)

Број 
запослених

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар               
Фебруар               
Март               
Април               
Мај               
Јун               
Јул               
Август               
Септембар               
Октобар               
Новембар               
Децембар               
УКУПНО:               
        
        
* Без пореза и доприноса послодавца      
** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора   
                 Код јубиларних  награда и отпремнина мора се планирати тачан податак.зашта треба укључити  
 укључити кадровску 
службу       
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ПРИЛОГ 5.   Зараде и  издаци -План 2012 - Збир (старозапослени + новозапослени)-Образац 3  
                

МЕСЕЦ  

ЗАРАДА ( из 
ПП ОД  и 
ЗИП 
образаца)* 

Исплате по 
уговорима** 

Друга 
примања 
(јубиларне 
награде. 
солид. 
помоћ. 
отпремнине)

Накнада 
трошкова (за 
службена 
путовања. за 
долазак и 
одлазак са 
рада и за рад 
на терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда)

Број 
запослених 

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар 10.212.600 216.842 113.062 387.500   225 6
Фебруар 10.991.000 216.842 113.062 387.500   225 7
Март 10.992.000 216.842 113.062 387.500   225 4
Април 10.991.000 216.842 113.062 387.500   225 5
Мај 11.162.000 216.842 113.062 387.500   225 5
Јун 12.065.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Јул 12.203.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Август 11.997.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Септембар 11.997.000 216.842 113.062 387.500   225 3
Октобар 11.979.000 216.842 113.062 387.500   225 4
Новембар 11.333.000 216.842 113.062 387.500   225 5
Децембар 11.777.937 216.849 113.062 387.500   225 5
УКУПНО: 137.700.537 2.602.111 1.356.744 4.650.000       
       
       
 * Без пореза и доприноса послодавца     
 ** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора  

 
Код јубиларних  награда и отпремнина мора се планирати тачан податак.зашта 
треба   

 укључити кадровску службу      
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ПРИЛОГ 6        
  

    (у динарима)  
РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у 
динарима)     Бр. План 

2011 
Процена 

2011 
План 
2012 Индекси 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 4/3 
Трошкови уговора о привр. и повр. пословима 1 1.623.949 1.024.400 1.623.949 159 100 63 
Уговор о делу 2             
Ауторски уговори 3             
Трошкови накна. чланов. Управ. и Надз. одбора 4 978.162 978.162 978.162 100 100 100 
УКУПНО    (1+2+3+4)   2.602.111 2.002.562 2.602.111 130 100 77 
          
Напомена:Висина накнада за рад Председника и чланова У.О. и Н.О. планирана је и исплаћиваће се у складу са одговарајућим   

 
Закључком градског већа Града Ниша од 05.02.2009 г, којом су утврђене паушалне  накнаде 
одборницима односно   

 шефовима одборничких група Скупштине Града Ниша.      

 
Председницима  УО и НО исплаћује се  по 7.500 динара колико се исплаћује шефовима одборничких 
група  

 
Заменицима   УО и НО исплаћује се по 6.875 динара колико се исплаћује заменицима шефова 
одборничких група  

 
Члановима   УО и НО исплаћује се по 6.250 динара колико се исплаћује 
одборницима    

          
ПРИЛОГ 7.          
               

ДРУГА ПРИМАЊА  Бр. План 
2011 

Процена 
2011 

План 
2012 Индекси 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 
4/
3 

Отпремнине 1 1.381.455 695.194 1.196.744 172 87 50 
Солидарна помоћ 2 160.000 150.450 160.000 106 100 94 
Укупно (1 + 2) 3 1.541.455 845.644 1.356.744 160 88 55 
Јубиларне награде 4             
УКУПНО    (3+4)   1.541.455 845.644 1.356.744 160 88 55 

       
 
   



 48 

ПРИЛОГ 8.           

ДРУГА ПРИМАЊА  Бр. План 2011 Процена 
2011 План 2012

Индекси 
1 2 3 4 5 5/4 5/3 4/3 

Накнада трошкова смешт.и исхране на служб.путу 1 88.000 94.322 88.000 93 100 107 
Накнада трошкова превоза на службеном путу 2 62.000 33.615 62.000 184 100 54 
Накнада трошкова превоза на рад. мес. и са р. места 3 4.500.000 4.000.000 4.500.000 113 100 89 
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену 4             
Остале накнаде трошкова запосленима 5             
УКУПНО    (1+2+3+4+5)     4.650.000 4.127.937 4.650.000 113 100 89 
          
          
          
          
ПРИЛОГ 9.          
         

Зарада из добити  (у динарима) 
План 2011 Процена 

2011 План 2012 
Индекси 

  3/1 3/2 
  1 2 3 4 5   
Зарада из добити         
  
Напомена : у напомени треба да стоји месец у којем се планира исплата зараде из добити     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

ПРИЛОГ 10.  ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима) 

МЕСЕЦ 
Јубиларне 
награде 
(План 2011.) 

Јубиларне 
награде 
(процена у 
2011.) 

Јубиларне 
награде 
(План 2012.) 

Број 
прималаца 
(План 2011) 

Број 
прималаца 
процена.  
2011 

Број 
примал. 
(План 
2012) 

Просек 
(2/5) 

Просек 
(3/6) 

Просек 
(4/7) 

Индекс 
9/8 

Индекс 
10/9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Јануар                       
Фебруар                       
Март                       
Април                       
Мај                       
Јун                       
Јул                       
Август                       
Септембар                       
Октобар                       
Новембар                       
Децембар                       
УКУПНО: Није план.                     

 
Напомена: Планом за 2012. год. јубиларне награде нису планиране  због недостатка новчаних средстава 

      те из тог разлога подаци нису исказани у табели 
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ПРИЛОГ 11.  ОТПРЕМНИНЕ (у динарима) 
            

МЕСЕЦ Отпремнине  
(План 2011.) 

Отпремнине 
(процена 

2011.) 

Отпремнине  
(План 2012.) 

Број 
примал. 
(План 
2011) 

Број 
примал.- 
процена.  

2011г 

Број 
примал. 
(План 
2012) 

Просек 
(2/5) 

Просек 
(3/6) 

Просек 
(4/7) 

Индекс 

9/8 10/9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Јануар   398.569     2     199.285     0 
Фебруар                       
Март   133.434     1     133.434     0 
Април 153.495     1     153.495     0   
Мај 153.495     1     153.495     0   
Јун 153.495   161.514 1   1 153.495   161.514 0   
Јул 153.495   161.514 1   1 153.495   161.514 0   
Август 153.495   161.514 1   1 153.495   161.514 0   
Септембар 153.495   161.514 1   1 153.495   161.514 0   
Октобар 153.495   161.514 1   1 153.495   161.514 0   
Новембар 153.495   161.514 1   1 153.495   161.514 0   
Децембар 153.495 163.191 227.660 1 1 1 153.495 163.191 227.660 106 140 
УКУПНО: 1.381.455 695.194 1.196.744 9 4 7 153.495 173.799 170.963 113 98 
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