
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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   07.09.2015.  године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању 
са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2014. 
годину и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша о 
расподели добити за 2014. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2014. годину 
и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша о 
расподели добити за 2014. 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и Саша Петронијевић, директор ЈКП Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша. 
 
 
 
Број:  1404-4/2015-03 
У Нишу, 07.09.2015.  године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 



 

 На основу члана 18. и 49. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. 
закон) и члана 16. и 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008),  

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ________ године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I  Даје се сагласност на Извештај о пословању са Финансијским 
извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша за 2014. годину, 
утврђен Одлуком Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз града 
Ниша број 1735/15 од 16.06.2015. године и на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша о расподели добити за 2014. 
годину број  1736/15 од 16.06.2015. године. 

 
II  Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша, 

Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

 
 
Број: __________ 
У Нишу, ________. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Миле Илић 
 

 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Надзорни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша је на 
седници одржаној дана 16.06.2015. године, Одлуком број 1735/15,  усвојио 
Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за 
јавни превоз града Ниша за 2014. годину и донео Одлуку о расподели 
добити за 2014. годину број 1736/15 од 16.06.2015. године и исте доставио 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак. 

Извештај и Одлука о расподели добити су урађени и достављени 
оснивачу у складу са чланом 18. и 49. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 
44/2014-др. закон) и чланом 16. и 37. Статута Града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша", број 88/2008). 

Имајући у виду да Извештај о пословању са Финансијским 
извештајем за 2014. годину ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша, 
као и Одлука о расподели добити за 2014. годину, садрже све неопходне 
елементе, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је 
израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
 
 

Хранислав Ђорђевић 
 







JKTI AI{PEKII}IJA 3A JABHI{ TIPEBO3 TPMA HI,IIIIA

tr*ff

I,I3BEIIITAJ O TIOCJIOBAILY
CA OI,IHAHC I,IJ C KI,IM I,I3 B E III TAJE M

JKTI AI,IPEKUI,IJA 3A JABHI,I IIPEBO3 IPAIA HI,IIIIA
342014. IOAtrrI{y

OCHI,IBATI: CKYIIIIITI,IHA TPAIA HI,ITIIA

HAAnEXHA @WIII4JAIIA yIIPABE 3,A' TPE3OP: HI4III

ffiJIATHoCT: 52.21 yCJtyxHE ruJIATHOCTI,I v KOIIIIEHOM CAOBPAhAJV

MATI{IIHI4 EPOJ: 2073667 4

CEMTIITE: HI{II

Huru, jyu 2015. rolrrHe

JABHO KOMYHA fi HO IJ115.I]Y?HEE

gt4PEKql4 JA ]S'i;:; ;,;'1i'i iiii#03
rP*AA iii4lliA

sp. {}38/il5 -4G. oc. ro 1S roA,
HYIlU

*n4.+



  

2 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА 

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

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

( Сл.лист града Ниша бр.15/2011). У Агенцији за привредне регистре је регистровано 

дана 11.05.2011. године. 

Претежна делатност предузећа су услужне делатности у копненом саобраћају.  

Град Ниш је, приликом оснивања, предузећу уговором поверио обављање комуналне 

делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у 

градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. Предузећу је 

2013. године, приликом доношења измена и допуна статута, додељена и комунална 

делатност градског и приградског превоза путника.  Ове две делатности су дефинисане 

као делатности од општег интереса. 

После спроведеног поступка јавне набавке, предузеће је као наручиоц услуге и 

носиоц посла, крајем августа месеца 2014. године, закључило петогодишње уговоре са 

превозницима о обављању градског и приградског превоза путника. Да би се створили 

услови за уредно обављање ове изузетно важне делатности, Град Ниш је предузећу 

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

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

превознике. 

   

За пословање предузећа у 2014. години су посебно карактеристичне следеће 

области: 

 

1.1 Дистрибуција и продаја месечних, полумесечних и појединачних карата 

и легитимација 

 

Предузеће сваког месеца организује штампање, дистрибуцију и продају 

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

организацијом дистрибуције и продаје значајно су смањене гужве и чекања у редовима. 

Продаја је организована на укупно осам продајних места која се налазе у свим деловима 

града. 

 

Из табеле бр. 1 и слике бр. 1 се види  да је 2014. године дошло до пада броја 

продатих месечних и полумесечних карата у односу на 2013. годину. Овде је веома 

битно истаћи да је, поред лоше економске ситуције и пада броја запослених,  до тога 

дошло и зато што је предузеће адекватном политиком цена и бољом организацијом 

контроле успело да део корисника полумесечних карата преоријентише на куповину 

месечних карата, тако да је финансијски остварен већи приход у односу на 2013. 

годину. У наредним табелама одвојено је приказан однос месечних и полумесечних 

карата за 2013. и 2014. годину. 

месец ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 

2013. 27.452 29.405 30.452 30.153 27.728 25.948 17.583 19.661 27.743 30.483 31.201 31.258 

2014. 26.883 29.429 30.377 29.314 29.254 27.036 17.446 19.029 27.366 30.062 30.780 31.214 

РАЗЛИКА  -569 24 -75 -839 1.526 1.088 -137 -632 -377 -421 -421 -44 

однос 

2014./2013. 
-2,07 0,08 -0,25 -2,78 5,50 4,19 -0,78 -3,21 -1,36 -1,38 -1,35 -0,14 

Табела бр. 1. Преглед броја продатих месечних и полумесечних карата у 2013.и 2014.г. 
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Слика бр. 1. Тренд продаје месечних и полумесечних карата 

 

Број продатих месечних карата у 2014. години је у порасту у односу на 2013. 

годину и то за 12,82% односно 33.452 комада (табела бр. 2, слика бр. 2). Ово повећање 

је за последицу имало пад продаје полумесечних карата и то за 50,44% односно 34.329 

комада (табела бр. 3, слика бр. 3) као и појединачних карата од 9,98% односно 862.613 

комада (табела бр. 4, слика бр. 4)  По основу продаје свих врсти карата остварен је 

приход за око 63.301.295 динара већи него у 2013. години.  

 

Повећана продаја месечних карата и све већа оријентација корисника јавног 

превоза на овај вид плаћања превоза за последицу има и смањење броја продатих 

појединачних карата. Иако је пад у 2014. години израженији у односу на 2013. годину и 

износи 8,8%, са сигурношћу можемо рећи да је пад продаје појединачних карата, поред 

лоше економске ситуације грађана и смањења броја запослених, условљен повећањем 

броја продатих месечних карата. Повећање броја продатих месечних карата обезбеђује 

сигуран приход који омогућава несметано функционисање и одрживост јавног превоза.   

 

 
месец ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 

2013. 17.322 24.845 25.813 24.955 22.277 19.766 12.906 14.240 22.525 24.563 25.476 26.317 

2014. 19.847 27.010 28.102 27.009 26.709 23.984 14.984 16.215 25.038 27.605 28.684 29.270 

РАЗЛИКА  2.525 2.165 2.289 2.054 4.432 4.218 2.078 1.975 2.513 3.042 3.208 2.953 

однос 

201/43./2013. 
14,58 8,71 8,87 8,23 19,89 21,34 16,10 13,87 11,16 12,38 12,59 11,22 

Табела бр. 2. Преглед броја продатих месечних карата у 2013. и 2014. год. 
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месец ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 

2013. 10.130 4.560 4.639 5.198 5.451 6.182 4.677 5.421 5.218 5.920 5.725 4.941 

2014. 7.036 2.419 2.275 2.305 2.545 3.052 2.462 2.814 2.328 2.457 2.096 1.944 

РАЗЛИКА  -3.094 -2.141 -2.364 -2.893 -2.906 -3.130 -2.215 -2.607 -2.890 -3.463 -3.629 -2.997 

однос 

201/43./2013. 
-30,54 -46,95 -50,96 -55,66 -53,31 -50,63 -47,36 -48,09 -55,39 -58,50 -63,39 -60,66 

Табела бр. 3. Преглед броја продатих полумесечних карата у 2013. и 2014. год. 

 

 

 

 
Слика бр. 2. Тренд продаје месечних карата 
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Месец ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 

2013. 675.648 650.430 721.209 742.427 717.220 694.237 717.512 708.251 732.189 797.711 729.277 758.104 

2014. 637.867 589.736 649.064 614.038 626.702 629.393 644.278 645.395 672.638 719.050 651.218 702.223 

РАЗЛИКА -37.781 -60.694 -72.145 -128.389 -90.518 -64.844 -73.234 -62.856 -59.551 -78.661 -78.059 -55.881 

Однос 

2014./2013. 
-5,59 -9,33 -10,00 -17,29 -12,62 -9,34 -10,21 -8,87 -8,13 -9,86 -10,70 -7,37 

Табела бр. 4. Преглед  броја продатих појединачних карата у 2013. и 2014. год. 

 

 
 Слика бр. 4. Тренд продаје појединачних карата 

У 2014. години предузеће је издало укупно  37.822 легитимација. Од овог броја 

8.010 легитимација припадају категорији општих, тј. власници ових легитимација 

плаћају пуну цену превоза, 12.442 легитимација припада категорији повлашћених, тј. 

власници ових легитимација купују месечне и полумесечне карте по нижим ценама ( 

ученици основних и средњих школа, студенти итд.), као и  17.370 легитимација које, на 

основу решења надлежне управе, омогућавају бесплатан превоз њиховим власницима ( 

особе са инвалидитетом, лица старија од 70 година, труднице, треће и свако наредно 

дете у породици, добровољни даваоци крви који су крв добровољно дали више од 50 

пута итд.).  

 

 

1.2 Контрола путника и контрола рада возног особља превозника 

 

Као и у досадашњем периоду, контрола путника и контрола возног особља 

представљали су једне од основних и најбитнијих активности предузећа током 2014. 

године, са циљем да се продаја свих врсти карата одржи на истом или вишем нивоу у 

односу на претходне периоде. Својим активностима, служба контроле је успела да део 

путника који користе појединачне или полумесечне карте преоријентише на куповину 
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месечних карата које обезбеђују константно и сигурно финансирање система јавног 

превоза. Приликом вршења контроле практикује се сарадња са комуналном полицијом 

која пружа асистенцију приликом легитимисања путника без возне исправе. Два 

службена возила, која су обезбеђена ради повећане мобилности екипа контролора, 

свакодневно се користе. Реализовани број контрола месечно и на годишњем нивоу 

приказан је у табелама бр. 5. и 6. и на сликама бр. 5. и 6. 

 

 

 
Табела бр. 5. 

 

 

 

 
Слика бр. 5. 

 

 

 

2014. год.  
Планирани број 

контрола  

Реализовани број 

контрола 
индекс 3/2 

 1 2 3 4 

Укупно 64.180 82.425 128 

Табела бр. 6. 
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Аррива 1736 551 585 392
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Слика бр. 6. 

 

Применом адекватне казнене политике, смањене су злоупотребе приликом 

продаје карата у возилу од стране кондуктера. По овом основу предузеће је умањило 

приход превозника за 6.980.000,00. У табели бр. 7. приказано је умањење прихода 

превозника на основу неправилности у раду возног особља утврђених контролом. 

 

 
 Аеродром Нишекспрес Транспродукт Лекон Ћурдић Аррива 

јануар 0,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00  

фебруар 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 

март 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

април 10.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 

мај 0,00 10.000,00 70.000,00 40.000,00 0,00 

јун 20.000,00 10.000,00 85.000,00 30.000,00 10.000,00 

јул 10.000,00 10.000,00 90.000,00 25.000,00 0,00 

август 0,00 0,00 100.000,00 20.000,00 0,00 

септембар 290.000,00 1.180.000,00 

  

740.000,00 80.000,00 

октобар 20.000,00 970.000,00 770.000,00 250.000,00 

новембар 0,00 150.000,00 700.000,00 60.000,00 

децембар 0,00 180.000,00 780.000,00 110.000,00 

УКУПНО 350.000,00 2.510.000,00 455.000,00 165.000,00 3.000.000,00 500.000,00 
 

Табела бр. 7. Умањење прихода на основу утврђених неправилности у раду возног особља 

 

 

Путницима затеченим у возилу без возне исправе наплаћују се доплатне карте, 

или се издају опомене за плаћање доплатних карата. У 2014. години је издато укупно 

14.618 опомена и 1.063 доплатне карте, што ја знатно више него у 2013. години када је 

издато 10.233 доплатних карата и 765 опомена. Динамика издатих доплатних карата и 

опомена по месецима за 2014. годину је приказана у табели бр. 8.  

 

 

 

64.180 

82.425 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Планирани број контрола  Реализовани број контрола 



  

8 

 

Број издатих опомена и доплатних карата 

Месец 2014. год. Опомене Доплатне карте 

јануар 854 59 

фебруар 1.063 58 

март 1.442 104 

април 1.644 110 

мај 1.504 114 

јун 1.501 94 

јул 1.267 107 

август 938 71 

септембар 915 53 

октобар 1.139 81 

новембар 1.032 94 

децембар 1.319 118 

укупно 14.618 1.063 

Табела бр. 8. 

 Можда и најбитнији показатељ пословања предузећа је смањење субвенција које 

Град Ниш издваја за финансирање јавног превоза. У 2014. години за субвенције је 

издвојено укупно 30.193.163,83 динара мање него у 2013. години (табела бр. 9.), а чак 

91.489.615,77 динара мање него 2012. године. Ове уштеде су резултат појачане 

контроле, као и веома активног праћења тренда остварених путовања, на основу чега је 

извршено усклађивање превозних потреба са превозним капацитетима, па је постојећи 

ред вожње прилагођен реално исказаним потребама корисника јавног превоза. 

 Месец 2013 2014 РАЗЛИКА 

ЈАНУАР 20.197.259,91 5.821.413,07 -14.375.846,85 

ФЕБРУАР 8.505.658,59 -704.554,18 -9.210.212,78 

МАРТ 13.510.558,70 13.082.235,26 -428.323,44 

АПРИЛ 11.177.649,79 9.223.087,29 -1.954.562,50 

МАЈ 11.601.979,90 14.790.453,59 3.188.473,69 

ЈУН 14.872.096,90 14.398.542,12 -473.554,78 

ЈУЛ 21.907.813,36 21.570.133,03 -337.680,33 

АВГУСТ 15.529.645,10 15.898.213,34 368.568,24 

СЕПТЕМБАР 8.425.645,17 5.918.597,32 -2.507.047,85 

ОКТОБАР 4.123.516,69 4.276.317,98 152.801,29 

НОВЕМБАР 2.723.803,95 -560.971,04 -3.284.774,99 

ДЕЦЕМАР 5.130.103,65 3.799.100,12 -1.331.003,53 

УКУПНО 137.705.731,73 107.512.567,90 -30.193.163,83 

 

Табела бр. 9. Преглед субвенција јавног превоза у 2013. и 2014. год.  

Приказано смањење субвенција на месечном нивоу износи у просеку око 2,5 

милиона динара чиме се у значајној мери осигурава одрживост јавног превоза. Битно је 

напоменути да Град Ниш од септембра 2014. године више не плаћа превознику накнаду 

за рад кондуктера, па је по овом основу за наведени период остварена уштеда од 

48.391.339 динара. Очекује се да ће и у наредној години субвенције остати на овом или 

нижем нивоу. 



  

9 

 

1.3 Праћење реализације превоза путем ГПС-а, израда редова вожње и 

развој 

Активности које су спроведене у пословној 2014. години у потпуности су у 

складу са обавезама преузетим Уговором о обављању комуналне делатности. Током 

праћења остварења реда вожње путем ГПС/ГПРС система вршено је умањење прихода 

за неисправне уређаје за праћење возила. По овом основу предузеће је превозницима 

умањила приход у укупном износу од 524.000,00 динара, што је приказано у табели бр. 

10. 

 
 Аеродром Нишекспрес Транспродукт Лекон Ћурдић Аррива 

јануар 0,00 6.000,00 36.000,00 4.000,00 0,00  

фебруар 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 

март 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 

април 12.000,00 0,00 104.000,00 4.000,00 0,00 

мај 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 

јун 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 

јул 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

август 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 

септембар 0,00 0,00 

  

0,00 2.000,00 

октобар 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

новембар 0,00 0,00 0,00 0,00 

децембар 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

УКУПНО 16.000,00 6.000,00 480.000,00 8.000,00 12.000,00 2.000,00 
 

Табела бр. 10. Преглед умањења прихода на основу неисправних уређаја за праћење возила 

 

Израда редова вожњи рађена је ускладу са захтевима који се испостављају током 

године, као и током увођења ванредних линија које су у вези са верским празницима, 

радним суботама у оквиру школске управе итд. 

Од 01.09.2014. године, када је стартовао нови систем превоза, мрежа градских и 

приградских линија претрпела је одређене измене. Линија број 9: Трг КА – Насеље 

Бранко Бјеговић и линија број 11: Мокрањчева – Медошевац су укинуте, а уведена је 

линија Мокрањчева – Насеље Бранко Бјеговић, која носи ознаку број 9. Линија 23Л 

ПАС Ниш – Габровац, продужена је до манастира у Габровцу. 

 У складу са изградњом нових насеља, предузеће свакодневно прати попуњеност 

возила на линијама и по потреби предлаже и врши измене постојећих редова вожњи. 

 

1.4 Нови систем градског и приградског превоза путника 

 

Од 01. септембра 2014. године у Нишу је кренуо са реализацијом нови систем 

јавног превоза, који функционише по моделу јавно – приватног партнерства. Основ за 

овакво организовање система јавног превоза је Одлука о поступку поверавања 

обављања градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у складу 

са Законом о јавно приватном партнерству и концесијама, коју је донела Скупштина 

Града Ниша. Овом одлуком Скупштина Града Ниша је покретање и спровођење 

поступка  јавно - приватног партнерства поверила предузећу као јавном телу. 

Предузеће је израдило предлог пројекта јавно – приватног партнерства на који је 

Комисија за јавно – приватно партнерство дала позитивно мишљење 25. фебруара 

2014.године. Пројекат о јавно – приватном партнерству усвојила је и Скупштина Града 



  

10 

 

Ниша. Предузеће је у складу са поменутим пројектом и планом јавних набавки, 

09.05.2014. године расписала јавну набавку услуга превоза путника на територији 

Града Ниша, чија процењена вредност на петогодишњем нивоу износи 6.000.000.000,00 

динара. У оквиру конкурсне документације, тржиште јавног превоза на територији 

града Ниша било је подељено на четири партије. После спроведеног поступка јавне 

набавке, предузеће је као наручилац, односно носиоц посла, потписало петогодишње 

уговоре са најповољнијим понуђачима: са превозником Нишекспрес А.Д. за партију 1 и 

са превозником ЈП Аеродром Ниш за партију 4. За партије 2 и 3 добијене су 

неприхватљиве понуде, тако да је поступак за ове партије био поновљен. Како су у 

поновљеном поступку понуђачи поднели захтеве за заштиту права, Дирекција је 

спровела хитну јавну набавку за партије 2 и 3 како би обезбедила нормално одвијање 

јавног превоза у граду. Након хитне јавне набаке закључени су уговори са превозником 

Аррива Литас д.о.о. Пожаревац за партију 2 и Ћурдић д.о.о. за партију 3, са роком 

важењa до три месеца, односно до решавања жалби од стране Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. После решавања захтева за заштиту права, 

са овим превозницима су такође закључени петогодишљи уговори о превозу путника. 

Овим новим системом јавног превоза комплетна реализација превоза путника на 

територији града Ниша, која подразумева и приходовање средстава од продаје карата и 

плаћање превозницима за извршене услуге превоза, поверава се предузећу. Из буџета 

Града Ниша обезбеђује се  недостајући износ средстава за плаћање услуга превоза која 

не могу да се покрију од продатих карата за одређени месец. Новине у овом систему у 

односу на претходни огледају се пре свега у томе да трошкове рада кондуктера сноси 

сам превозник, превознику се плаћа само остварена километража (нема толеранције од 

2% из претходног уговора), предвиђено је увођење возила са погоном на гас, а 

политика умањења прихода је значајно пооштрена у односу на претходни уговор што 

за циљ треба да има повећање квалитета јавног превоза. 

 

1.5 Систем за евиденцију долазака и полазака на приградској аутонуској 

станици  

 

 

Од краја 2013. године предузеће је започело организацију прихвата и отпреме аутобуса 

са приградске аутобуске станице. Током 2014. године, запослени у предузећу су 

развили програмско решење уз помоћ кога се прати евиденција полазака и долазака 

аутобуса, а помоћ при праћењу пружа и видео надзор који је уграђен на простору 

аутобуске станице. Видео надзор укључује снимање улазака и излазака возила у 

простор аутобуске станице, заузетост перона, као и простор чекаонице и улазак у 

службене просторије станичне зграде.  
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1.6 Информисање грађана  

 

 

Свака измена у функционисању градског и приградског превоза се благовремено 

истиче на нашем web сајту www.jgpnis.rs ради што боље информисаности грађана. Сајт 

садржи битне информације о обављању јавног превоза у Нишу, сваку актуелнст у 

моменту када се догађа, све измене и допуне реда вожње, актуелни ред вожње који 

грађани могу преузети са сајта у сваком тренутку, цене карата, право на повлашћене и 

бесплатне легитимације, продајна места и контакте на које нам се могу обратити.  

Дирекција је формирала CALL CENTAR са два фиксна броја телефона 018/505-

656 и 018/505-665, као и мобилни телефон 066/80-60-045 који су грађанима доступни 

преко целог дана и преко којих могу добити све потребне информације везане за јавни 

превоз Града Ниша. Путем ових бројева смо од када је предузеће основано примали 

сугестије и примедбе грађана, које смо разматрали, а оне који су били оправдани и 

реализовали. Након преузимања делатности, активности су биле усмерене и ка 

постављању информационих табли о летњем реду вожње и изради зимских редова 

вожњи. Истакли смо и информационе паное на најфреквентнијим стајалиштима у 

граду. ПР служба је путем средстава јавног информисања, у емисијама информационог 

карактера обавештавала грађане о битним чињеницама од интереса грађана. 

Представници предузећа су кључне вести као и одговоре на питања гледалаца излагали 

у информативним емисијама свих градских и регионалних медијских кућа. Током 2014. 

године су објављивана и друга обавештења у интересу грађана Ниша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jgpnis.rs/
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2. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
  
            Предузеће  је у пословној 2014. години остварило укупан приход у износу од 

493.990.065 динара. Остварени приходи су за 5,22 пута већи у односу на приходе 

остварене у 2013.години, а за 2% мањи од планираних за 2014.годину. 

 

Структура остварених и планираних прихода за 2014. годину, дата је у табели 

бр. 11. 

Табела бр. 11. Структура остварених прихода 

 

Анализом података из горње табеле можемо закључити следеће: 

 У 2014. години су остварени пословни приходи у укупном износу од 

492.316.202 динара, што је свега 1% мање у односу на планиране приходе. 

Упоређивање остварених прихода у 2013. и 2014. години (индекс 5,22) је 

беспредметно, пошто у 2013. години предузеће није вршило услуге градског и 

приградског превоза путника. 
Највеће учешће у овим приходима имају приходи од услуга превоза у градском 

и приградском превозу путника на територији града Ниша. Град Ниш је почев 

од 01.09.2014. године, предузећу поверио послове организације и обављања 

јавног градског и приградског превоза путника. По том основу остварен је 

приход у укупном износу од 391.782.065 динара. 
Обављајући послове организације, контроле и реализације интегрисаног 

тарифног система у градском и приградском превозу, који подразумевају и 

издавање легитимација за превоз и издавање доплатних карата и опомена 

корисницима који у моменту контроле немају возну карту или исправу на 

основу које имају право на превоз, остварени су приходи у укупном износу од 

100.522.847 динара. 

 

Ред. бр. Врста прихода – услуге Остварено План Остварено Индекс Индекс 
    2013 2014 2014 5/3 5/4 
              

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Приходи од услуга 

градског и приградског 

превоза путника 
  394.550.000 391.782.065   0,99 

2 

Приходи од 

организације,  контроле 

и реализације система 

градског  и приградског 

превоза путника 

94.392.743 102.000.000 100.522.847 1,06 0,99 

3 
Други пословни 

приходи 
  8.000.000 11.290   0,00 

4 Финансијски приходи  154.698 800.000 1.620.396 10,47 2,03 

5 
Остали непоменути 

приходи 
5.468   22.429 4,10   

6 

Ефекти 

пром.рачунов.полит.који 

нису матер.знач. 
    31.038     

УКУПНО:   94.552.909 505.350.000 493.990.065 5,22 0,98 
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 У поступку принудне наплате потраживања од правних и физичких лица и на 

име такозваног ноћног држања средстава на текућем рачуну код пословне 

банке, током 2014. године су остварени приходи од камата у укупном износу од 

1.620.396 динара. Овако остварени приходи су 10,47 пута већи у односу на 

приходе од камата остварене 2013. године, а дупло већи у односу на планиране 

приходе. 
 

      

3. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

 

 
У 2014. години су остварени расходи у укупном износу од 493.547.857 динара,  што 

представља 98%  планираних расхода предузећа. 

Ред. 

бр. 

Број 

конта 
Врста трошка / услуге 

Oстварено 

2013 

План 

2014 

Остварено 

2014 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 512 
Трошкови ост. режијског 

материјала-картице 
4.220.147 4.500.000 3.849.730 0,91 0,86 

2 512 
Трошкови канцеларијског 

материјала 
187.108 500.000 284.994 1,52 0,57 

3 512 
Троошкови  матер.за тек.и 

инвест.одржавање 
102.256 200.000 202.252 1,98 1,01 

4 512 
Трошкови  потрошног 

материјала 
179.005 350.000 199.823 1,12 0,57 

5 512 Трошкови ауто гума 44.312 60.000 34.357 0,78 0,57 

6 513 Трошкови горива 1.069.121 1.300.000 1.208.002 1,13 0,93 

7 513 
Трошкови електричне, 

топлотне и друге енергије 
150.082 350.000 281.312 1,87 0,80 

8 514 
Трошкови резервних 

делова  
100.000 60.390 

 
0,60 

9 515 
Трошкови алата и 

инвентара 
1.773.495 8.900.000 840.584 0,47 0,09 

10 520 Трошкови зарада 53.946.307 57.549.972 56.829.698 1,05 0,99 

11 521 
Доприноси на терет 

послодавца 
9.656.388 10.301.445 10.172.412 1,05 0,99 

12 522 
Трошкови по основу 

уговора о делу 
296.084 540.000 174.050 0,59 0,32 

13 524 
Трошкови по основу уг.о 

прив. И поврем.пос.  
540.000 117.732 

 
0,22 

14 525 
Трошкови закупнине од 

физичког лица 
535.054 600.000 547.050 1,02 0,91 

15 526 
Трошкови накнада 

члановима УО и НО 
716.849 370.368 861.702 1,20 2,33 

16 529 
Трошкови за службено 

путовање 
226.426 350.000 419.156 1,85 1,20 

17 529 
Трошкови за превоз на 

посао и са посла 
1.287.585 1.440.000 1.459.936 1,13 1,01 
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18 529 

Трошк. за помоћ, одмор и 

рекреацију радника, 

поводом Нове године, 

Божића и остало 

344.904 500.000 373.570 1,08 0,75 

19 530 
Трошкови произ.услуга за 

вршење услуга  
400.000.000 391.780.840 

 
0,98 

20 531 ПТТ услуге 1.392.387 1.700.000 1.547.661 1,11 0,91 

21 532 
Трошкови одржавања 

основних средстава 
130.861 200.000 71.028 0,54 0,36 

22 533 Трошкови закупнина 3.802.320 5.000.000 5.372.397 1,41 1,07 

23 535 
Трошкови рекламе и 

пропаганде 
832.040 600.000 578.401 0,70 0,96 

24 536 Трошкови истраживања 249.400 
  

0,00 
 

25 539 Трошкови ост.услуга 1.506.809 2.000.000 1.426.178 0,95 0,71 

26 540 Трошкови амортизације 1.426.638 1.500.000 1.521.905 1,07 1,01 

27 545 Резервисања за отпремнине 180.154 350.000 405.743 2,25 1,16 

28 550 
Трошкови  непроизводних 

услуга 
684.667 1.000.000 991.198 1,45 0,99 

29 551 Трошкови репрезентацијe 740.788 750.000 646.082 0,87 0,86 

30 552 
Трошкови премија 

осигурања 
332.303 380.000 255.986 0,77 0,67 

31 553 Трошкови платног промета 779.699 1.000.000 705.607 0,90 0,71 

32 554 
Трошкови чланарина-

коморама 
258.696 280.000 272.789 1,05 0,97 

33 555 
Трошкови пореза и других 

накнада 
21.440 50.000 15.520 0,72 0,31 

34 559 
Остали нематеријални 

трошкови 
1.040.332 1.200.000 1.476.637 1,42 1,23 

35 562 Камате 168.174 340.000 133.943 0,80 0,39 

36 564 
Расходи по основу ефеката 

валутне клаузуле 
8.935 100.000 46.882 5,25 0,47 

37 579 
Остали непоменути 

расходи 
202.249 200.000 250.363 1,24 1,25 

38 585 

Обезвређење 

потражаживања и 

крат.фин.пласмана-

отписане ненаплаћене 

доплатне карте 

3.552.527 
 

8.123.254 2,29 
 

39 591 

Ванредни расходи по 

основу исправке 

материјално безначајних 

грешака из ранијих година 

953.635 
 

8.693 0,01 
 

  
УКУПНО 92.999.177 505.101.785 493.547.857 5,31 0,98 

Tабели бр. 12. Структура остварених и планираних расхода за 2014. годину. 
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Увидом у податке из горње табеле  можемо закључити следеће: 

• Значајан део остварених трошкова у 2014. години је већи у односу на претходну из 

разлога што се обим посла знатно повећао после преузимања послова обављања 

превоза путника, а и послове организације рада приградске станице је предузеће 

преузело тек крајем 2013. године.  

•   Остварени трошкови режијског материјала су за 14% мањи у односу на планиране         

трошкове за 2014.годину и за 9% су мањи у односу на остварене трошкове у 

2013.години. 

•   Остварени трошкови текућег и инвестиционог одржавања су  за 1% већи  у односу 

на планиране трошкове за 2014.годину, јер је дошло до непланираних кварова основних 

средстава. 

 Укупно остварени  трошкови горива и мазива су за 7% мањи у односу на планиране 

трошкове, а за 13% већи у односу на остварене трошкове у 2013. години. 

 Укупно остварени трошкови за електричну, топлотну и другу енергију су за 20% 

мањи у односу на планиране трошкове, а за 87% већи у односу на претходну 

годину.  

 Остварени трошкови зарада  су у 2014.години мањи за 1% у односу на планиране 

трошкове зарада, а 5% већи у односу на 2013. годину. 

 Трошкови по основу уговора о делу су мањи  за 68% у односу на планиране 

трошкове у  2014.години и за 41% у односу на остварене трошкове у 2013.години. 

 Трошкови по основу уговора о привременим и повремени пословима су  мањи за 

78% у односу на планиране трошкове за те намене. 

 Трошкови накнада члановима надзорног одбора су већи за 2,3 пута у односу на 

планиране трошкове. Разлог за оволико повећање лежи у чињеници да су ове 

накнаде повећане у складу са   Одлуком о висини накнаде за рад у надзорним 

одборима јавних и јавно комуналних предузећа, која је  донета на седници 

Скупштине Града Ниша дана 03.02.2014.године. 

 Трошкови за службено путовање су већи за 20% у односу на планиране трошкове у 

2014.години, С обзиром да је Град Ниш предузећу поверио послове покретања и 

спровођења поступка јавно–приватног партнерства у обављању комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника, наметнула се потреба за 

додатним трошковима путовања ради едукације запослених, припреме пројекта 

јавно-приватног партнерства и добијања потребних сагласности за његову 

реализацију. 

 Остварени трошкови закупнине  су већи за 7% у односу на планиране трошкове за 

2014.годину, јер је дошло до раста девизног курса у 2014.години. 

 Остварени трошкови рекламе и пропаганде су мањи за 4% у односу на трошкове 

планиране програмом пословања за 2014.годину и мањи су у односу на остварене 

трошкове у 2013.години за 30%. 



  

16 

 

 

 На крају пословне  године формирана је комисија за преиспитивање корисног века 

употребе основних срдстава која одређује корисни век употребе основних 

средстава, па самим тим и амортизационе стопе. Из тог разлога је дошло до 

одступања и остварени трошкови амортизације су већи за 1% у односу на планиране 

трошкове за  2014.годину. 

 

 У складу са међународним рачуноводственим стандардима су обрачуната 

резервисања за отпремнине на основу параметра (дисконтна стопа, стопа раста 

зарада, просечна бруто зарада...) који се нису могли прецизно предвидети унапред, 

па су из тог разлога остварени трошкови резерисања већи за 16% у односу на 

планиране трошкове. 

 

 Трошкови репрезентације су мањи за 14% у односу на планиране трошкове у 

2014.години и за 13% мањи у односу на остварене трошкове у 2013.години.  
 

 Остварени трошкови платног промета су мањи за 29% у односу на планиране 

трошкове у 2014.години и за 10% у односу на остварене трошкове у 2013.години. 

 

 Остали нематеријални трошкови су за 23% већи у односу на планиране трошкове за 

те намене, јер програмом пословања за 2014.годину није било планирано издвајање 

за буџет у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава.  

 

 Трошкови каматасу мањи за 61% у односу на планиране трошкове и за 20% су мањи 

у односу на остварене трошкове у 2013.години. 

 

 Остали непоменути расходи су већи за 25% у односу на планиране, јер је  на основу 

одлуке Градског  већа Града Ниша издато без накнаде 350 легитимације учесницима 

манифестације Нишвил, као и на име судских такски због покренутих спорова 

према дужницима, које није могуће унапред прецизно утврдити. 

 Приликом спровођења годишњег пописа имовине и обавеза предузећа са стањем на 

дан 31.12.2014. године и у складу са усвојеним Правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама, извршена је процена наплативости потраживања по 

основу издатих опомена и осталих потражвања чија наплативост није извесна. Том 

приликом је извршено обезвређење потраживања у укупном износу од  8.123.254  

динара. 
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4.  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

Предузеће је према Закону о рачуноводству доставило АПР-у следећи сет 

финансијских извештаја: 

 

 Билан стања  

 Биланс успеха 

 Извештај о осталом резултату 

 Извештај о токовима готовине 

 Извештај о променама на капиталу 

 Напомене уз редовни годишњи финансијски извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 

 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

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

Предузеће),  са седиштем у Нишу,  је основано Одлуком Скупштине града Ниша од 25.03.2011.године. ( 

Сл.лист града Ниша бр.15/2011). Преузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре 

11.05.2011. године. 

 

Претежна делатност  Предузећа су услужне делатности у копненом саобраћају.  Град Ниш је 

уговором  Преузећу поверио обављање комуналне делатности организације, контроле и реализације 

интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. 

Ова и делатност градског и приградског превоза путника су делатности Предузећа од општег интереса. 

 

У склопу наведених делатности су и следећи послови:   

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

превозних карата,  

2. израда и контрола остваривања реда вожње,  

3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

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

5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

функционисање јавног превоза,  

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

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

полумесечних карата и појединачних карата,  

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

8. пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

9. пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима,  

10. контрола квалитета рада са предлогом за примену уговорених казнених одредби,  

11. организација рада приградске аутобуске станице, 

12. опште информисање путника.  

 

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и Закона о ревизији 

разврстано, по финансијском извештају за 2014. годину, у мало правно лице. 

  

Седиште Предузећа је ул. Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш. 

 

Порески идентификациони број Предузећа је 107073107. 

Матични број Предузећа је 20736674. 

Просечан број запослених у 2014. години био је 72, а у 2013. години је био 68. 

 

 

 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

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

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

стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП). 

 

Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је  рачуноводствени 

стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило Министарство финансија. Предузећа не 
изражава експлицитну и безрезервну изјаву о усаглашености финансијских извештаја са МСФИ за 

МСП, који се примењује на периоде приказане у приложеним финансијским извештајима. 

  



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

Предузећа. 

 

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

образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 

95/2014). Према Закону о рачуноводству редован годишњи финансијски извештаји правних лица која 

примењују МСФИ за МСП обухвата: биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату,  

извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине  и напомене уз финансијске 

извештаје. 

 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1. Коришћење процењивања 

 

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

прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Преузећа коришћење најбољих 

могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе исказане у финансијским 

извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.  

 

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

 

Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске имовине, 

признавање одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за судске спорове и дефинисање 

претпоставки неопходних за актуарски обрачун накнада запосленима по основу отпремнина, и исте су 

обелодањене у одговарајућим рачуноводственим политикама и/или напоменама уз финансијске 

извештаје. 

 

3.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 

разлика и ефеката валутне клаузуле 

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Преузећа одмеравају се коришћењем валуте примарног 

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

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

 

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

динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке Србије важећим 

на тај дан. Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динарску 

противвредност применом званичних девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне 

промене. 

 

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

средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу успеха, као 

финансијски приходи, односно финансијски расходи. 

 

Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, настали 

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

расхода. 

 

 

3.3. Упоредне информације   
 

Упоредне информације чине финансијски извештаји Предузећа за 2013. годину, који су били предмет 

ревизије. 

 



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

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

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

 

3.4         Пословни приходи 

 

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

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

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

узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које Предузеће одобри.  

 

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

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

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

власништвом, нити задржава ефективну контролу над продатом робом, 

ц) износ прихода се може поуздано измерити; 

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

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

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

 

 

3.5 Пословни расходи 

 

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

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

трошкови дугорочних резервисања; нематеријални трошкови,. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

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

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

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

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

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

поступка системске и разумне алокације; 

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

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

признавање у билансу стања као средство; 

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

средства.  

 

 

 

 

3.6 Финансијски приходи и расходи 

 

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

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

на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне клаузуле – према 

трећим лицима; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним 

лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7                     Лизинг 

 

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

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

 

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

користи повезани са власништвом.  

 

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

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

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

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

дели се на  камату и враћање главнице према израчунатим ануитетима. Трошкови камате терете расход 

периода, односно биланс успеха на пропорционалној основи, на преостали салдо закупнине. Разлике 

између будуће вредности минималних плаћања закупа и њихових садашњих вредности представља 

будуће плаћање закупа, који се евидентира као финансијска  разлика по основу закупа. 

 

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

његове фер вредности или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је она нижа. Сви 

иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је признат као средство. 

 

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

власништвом задржани код закуподавца, односно нису пренети на закупца.  

 

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

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

структуре користи за корисника. 

 

 

 

3.8  Некретнине, постројења и опрема 

 

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

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

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

 

Друштво признаје набавну вредност неке некретнине, постојења и опреме као средство ако, и само ако: 

 

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

Друштво,  и 

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

дан стицања/изградње набавна вредност /цена коштања је већа од 40.000 динара. 

 

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

задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 

 

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

пословања. 

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

периода у коме су настала. 

 

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

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

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

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

услов да она не прелази нето тржишну вредност. 

 



Након почетног признавања ставке некретнина се вреднују по набавној вредности умањеној за 

целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке због умањења вредности. 

  

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на основу  

процењеног  корисног века употребе средстава.  

 

Основица за амортизацију средства је набавна вредност/цена коштања.   

 

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

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

 

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

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

очекује. 

 

Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако се не 

користи. 

 

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

 

 

 2014.  

Погонска опрема 10% 

Рачунари и припадајућа опрема 25% 

Возила-осим путничко возило ОС 011 20% 

Путничко возило ОС 011 16,67% 

Остала средства 25% 

 

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

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

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

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

коригују. 

 

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

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

економске користи. 

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

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

признају се као приход или расход у билансу успеха. 

 

   

3.9                            Залихе 

 

Залихе се одмеравају по нижем износу између набавне вредности/цене коштања и процењене продајне 

цене умањене за трошкове довршења и продаје. 

 

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

зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују фактурну вредност. 

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

   

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

 

 

  

 

 



3.10  Финансијски инструменти 

 

Основни финансијски инструменти су: 

 

 (а)  готовина; 

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

меница и зајмова); 

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

очекује се  да задовољи услове из параграфа 11.9; 

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

акције без обавезе пновног откупа од стране емитента. 

 

При почетном признавању финансијског средства или финансијске обавезе, Друштво их 

одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног одмеравања 

финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер вредности кроз Биланс 

успеха), осим уколико аранжман у ствари представља финансијску трансакцију.  

 

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

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

тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Друштво одмерава 

финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој вредности будућих плаћања 

дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

На крају сваког извештајног периода, Друштво  треба да одмерава финансијске инструменте на 

следећи начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да има током продаје или 

другог отуђења: 

 

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

коришћењем метода ефективне камате. Дужнички инструменти класификовани као краткорочна 

средства или краткорочне обавезе треба да се одмеравају по недисконтованом износу готовине или 

друге накнаде за коју се очекује да буде плаћена или примљена (односно, нето од умањења 

вредности) осим ако аранжман у ствари представља финансијску трансакцију. Ако аранжман 

представља финансијску трансакцију, Друштво треба да одмери дужнички инструмент по садашњој 

вредности будућих плаћања дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички 

инструмент; 

 

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

понекад нула) од које се одузима умањење вредности; 

 

  

На крају сваког извештајног периода Друштво треба да оцени да ли постоји неки објективан доказ о 

умањењу вредности финансијског средства које се одмерава по набавној или књиговодственој 

вредности. 

 

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

Друштво треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење представља 

губитак због умањења вредности. Друштво треба одмах да призна губитак због умањења вредности 

финансијског средства као расход периода. 

       

 

 

3.11                        Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Процењивање краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода на 

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

процењују се на следећи начин:  

 

 



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

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

њихову наплату прошло најмање 60 дана. 

 

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

исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси 

Надзорни одбор Предузећа. 

 

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

краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

Краткорочна потраживања у страној валути почетно се вреднују у противвредности иностране 

валуте у односу  на девизни курс на датум трансакције. За утицај промене девизног курса од датума 

трансакције до датума наплате признају се курсне разлике које се евидентирају у корист или на терет 

прихода. Ненаплаћено потраживање на датум биланса признаје се према закљученом девизном 

курсу, а курсне разлике се признају као приход  или расход периода. 

 

3.12 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 

 

Резервисање се признаје када: 

 Предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

 је вероватно да ће се од Предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом 

измирења; и 

 износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

 

Резервисања су вршена на терет расхода периода по основу резервисања за отпремнине запосленима по 

основу одласка у пензију; 

 

3.13 Примања запослених 

 

Примања запослених су сви облици накнада које Предузеће даје у размену за услуге запослених, 

укључујући директоре и руководство. Примања запослених обухватају: 

a) краткорочна примања запослених су примања запослених (осим отпремнина) која доспевају 

за плаћање у року од дванаест месеци након завршетка периода у коме су запослени 

пружали релевантне услуге; 

b) примања по престанку запослења су примања запослених (осим отпремнина) која треба 

исплатити по престанку запослења; 

 

3.13.1 Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на 

терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 

прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из 

бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 

одговарајућих државних фондова. Предузеће  није у обавези да запосленима након одласка у пензију 

исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на терет 

запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

3.13.2 Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 

75/2014) и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на терирорији 
републике Србије бр. 110-00-00013/2015-02 од 05.03.2015.године, Предузеће је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију из члана 125. став 1. тачка 3 овог закона у висини три 



просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

послове статистике.  

Поред тога, Законом о раду у  члану  120. је прописано да се Општим актом, односно Уговором о раду 

може да се утврди право на јубиларну награду и солидарну помоћ;   
 
3.14 Порез на добитак 

 

Порески расход периода је износ обрачунатог пореза на добитак за плаћање, који је утврђен у пореској 

пријави за порез на добитак, у складу са пореским прописима. 

 

Износ текућег пореза који није плаћен признат је као обавеза текуће године. 

 

Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање признаје се 

као средство (потраживање). 

 

3.14.1 Порески расход периода 

 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о 

порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 

68/2014 - др. закон). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу која је 

приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске кредите. Опорезива основица 

укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима 

Републике Србије. 

 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 10 година.  Губици из текућег периода могу се користити за 

умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година.  

 

3.14.2 Одложени порез       

 

Одложени порез представља износ који је повратив или платив у будућем периоду, а који је настао као 

резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу разлике између 

износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања тих износа од стране 

пореског органа, и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских кредита. 

 

Одложено пореско средство је признато по основу: 

 

• сталних средстава која подлежу амортизацији, када је књиговодствена вредност мања од 

пореске основице за обрачун амортизације; 

• резервисања за отпремнине, када расход није признат у периоду у ком је обрачунат, али ће бити 

признат у будућем периоду у ком ће отпремнине бити исплаћене; 

 

Одложена пореска обавеза утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа примењује на 

одбитне привремене разлике. 

 

Одложене пореске обавезе настају по основу сталних средстава која подлежу амортизацији, када је 

њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице. 

 

У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и обавеза. 

 

Уколико је резултат пребијања нето одложена пореска обавеза, она се обавезно признаје у 

финансијском извештају. 

 

Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно се признаје до износа у којем се у 

будућем периоду очекује добитак (односно опорезиви добитак). 

 

 

 



3.15 Државна давања 

 

Државно давање је помоћ државе у облику преноса ресурса Предузећу по основу испуњених извесних 

услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Предузећа. 

  

 

4.        ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И НАКНАДНО УТВРЂЕНЕ 

ГРЕШКЕ 

 

 

Праг материјалности грешке из ранијих периода је на нивоу од 4% укупних прихода 

обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка односи. 

 

 

5.      БИЛАНС УСПЕХА 

 

 

 

5.1 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

141.193  77.051 

Приходи од продаје производа и услуга  351.112  17.342 

Свега 492.305  94.393 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга     

Свега    

Укупно 492.305  94.393 

 

 

 

 

 

5.2 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина 11   

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи    

Укупно 11   

 

 

 

 



 

 

5.3 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду    

Трошкови осталог материјала (режијског) 4.571  4.719 

Трошкови резервних делова 60  14 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 841  1.773 

Ukupno 5.472  6.506 

 

 

 5.4 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈА 

 

 2014.  2014. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 1.489  1.219 

Укупно 1.489  1.219 

 

 

5.5 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  56.830  53.947 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

10.172  9.656 

Трошкови накнада по уговору о делу 174  296 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 

118   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 547  535 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

862  717 

Остали лични расходи и накнаде 2.252  1.859 

Укупно 70.955  67.010 

 

 

5.6 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака 391.781   

Трошкови транспортних услуга 1.548  1.393 

Трошкови услуга одржавања 71  131 

Трошкови закупнина 5.372  3.802 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 579  832 

Трошкови истраживања   249 

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 1.426  1.507 

Укупно 400.777  7.914 

 

 



 

 

5.7 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 1.522  1.427 

Укупно 1.522  1.427 

 

 

5.8 ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Трошкови дугорочних  резервисања у износу од РСД 406 хиљада (у 2013. години РСД 180 хиљада) 

односе се на: 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 406  180 

Остала резервисања    

Укупно 406  180 

 

5.9 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 991  685 

Трошкови репрезентације 646  741 

Трошкови премија осигурања 256  332 

Трошкови платног промета 706  780 

Трошкови чланарина 273  259 

Трошкови пореза 15  21 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 1.477  1.040 

Укупно 4.364  3.858 

 

5.10 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски приходи    

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица    

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица    

Остали финансијски приходи 1   

Укупно 1   

 

5.11  ПРИХОДИ ОД КАМАТА 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата 1.620  155 

Позитивне курсне разлике    

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле    

Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и    



заједничких улагања који се обрачунавају методом удела 

Укупно 1.620  155 

 

5.12  РАСХОДИ КАМАТА 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Расходи камата 134  168 

Негативне курсне разлике    

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 47  9 

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица  и 

заједничких улагања који се обрачунавају методом удела 

   

Укупно 181  177 

    

 

5.13  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија 

од вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 8.123  3.552 

Укупно 8.123  3.552 

 

 

 

 

5.14  ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

   

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    

Добици од продаје материјала    

Вишкови    

Наплаћена отписана потраживања    

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не 

испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног 

резултата 

   

Приходи од смањења обавеза    

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања    

Остали непоменути приходи 22  5 

Свега 22  5 

Приходи од усклађивања вредности имовине    

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава    

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања    

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и 

опреме 

   

Приходи од усклађивања вредности залиха    

Приходи од усклађивања вредности остале имовине    

Свега    

Укупно 22  5 

 



 

 

5.15 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

   

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких средстава    

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

   

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не 

испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног 

резултата 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања    

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе    

Остали непоменути расходи 250  202 

Свега 250  202 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    

Обезвређење некретнина, постројења и опреме    

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега    

Укупно 250  202 

 

 

5.16  НЕТО ДОБИТАК/(ГУБИТАК) ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 

ЕФЕКТИ/РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља 22   

Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика    

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису 

материјално значајне 

   

Губитак пословања које се обуставља   (954) 

Расходи по основу ефеката промене рачуноводствене политике    

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису 

материјално значајне 

   

Укупно 22  (954) 

 

 

5.17 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак пре 

опорезивања) 

442  1.554 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу    



   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу   2.080 

Опорезива добит/губитак 1.548   

   Умањење за износ губитка из ранијих година    

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 1.990  3.634 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ) 1.990  3.634 

 

Обрачунати порез (15%) 299  545 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских подстицаја и 

ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП) 299  545 

Одложени порески расход периода    

Одложени порески приход периода 201  211 

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено за 

пословни и капитални подбиланс. Врши се усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а 

пореска основица се умањује за губитке ранијих година. Обрачунати порез се умањује за пореска 

ослобођења по основу пореских подстицаја (порески кредит). 

 

. 

 

 

 

6 БИЛАНС СТАЊА 

 

 

6.1 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА  И  ОПРЕМА  

      

 

Земљи

ште 

Грађеви

нски 

објекти 

Постројења и 

опрема 

Инвес

тицио

не 

некрет

нине 

Остале 

некретни

не, 

построје

ња и 

опрема 

У 

припр

еми 

Улагања 

на туђим 

некретни

нама, 

построје

њима и 

опреми 

Аванс

и Укупно 

Набавна вредност          

Стање на почетку 

године 

  6.698      6.698 

Корекција почетног 

стања 

         

Нове набавке          

Пренос са једног 

облика на други 

         

Отуђивање и 

расходовање 

         

Остало          

Стање на крају 

године 

  7.094      7.094 

          

Исправка 

вредности 

         

Стање на почетку 

године  

  2.953      2.953 



Корекција почетног 

стања 

         

Амортизација 2014. 

године 

  1.522      1.522 

Отуђивање и 

расходовање 

         

Обезвређења          

Остало           

Стање на крају 

године 

  4.475 

 

     4.475 

 

Неотписана 

вредност 

31.12.2014.   2.619  

 

 

 

 2.619 

Неотписана 

вредност 

31.12.2013.   4.141  

 

 

 

 4.141 

 

 

 

 

6.2 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Одложена пореска средства у износу од РСД 201 хиљада, обухватају износе пореза из добити који могу 

да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених 

пореских губитака и кредита. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак 

бити остварен. 

 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 412  211 

Одложене пореске обавезе    

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 412  211 

  

Дозвољено је пребијање одложених пореских средстава и обавеза. 

 

6.3 ЗАЛИХЕ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 1.507  43 

Резервни делови 

Алат и инвентар 

6.535  5.920 

Исправка вредности залиха материјала (6.535)  (5.920) 

Недовршене услуге    

Готови производи    

Роба    

Дати аванси 211  146 

Свега 1.718  189 

Минус: Исправка вредности    

Укупно 1.718  189 
 

    

 



6.4 ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања по основу продаје    

Купци – матична и зависна правна лица    

Купци – остала повезана правна лица 48.181  9.002 

Купци у земљи 21.645  13.032 

Купци у иностранству    

Минус: Исправка вредности 11.784  6.742 

Свега 58.042  15.292 

 

Од  укупних потраживања од купаца на дан 31.12.2014. године усаглашено је  20% потраживања.  

Неусаглашена потраживања од  80%  се односе на потраживања од градских управа, установа и школа 

Града Ниша. Поменута потраживања до предаје завршног рачуна скоро у потпуности  и наплаћена. 

Неусаглашеност је, на дан 31.12.2014.године, настала  углавном као последица различитог начина 

евидентрирања фактура код буџетских установа и из разлога што је Друштво  потраживања до 

31.08.2014.године евидентирало на специфична потраживања, док је од 01.09.2014.год. потраживања 

евидентирало на редовне купце, док код купаца није дошло до промене начина евидентирања. 

 

 

6.5 ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

      

Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања од извозника    

Потраживања по основу увоза за туђ рачун    

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    

Остала потраживања из специфичних послова 148.362  420.853 

Минус: Исправка вредности потраживање из специфичних послова    

Укупно 148.362  420.853 

 

 Од  укупних потраживања из заједничких и споецифичних послова на дан 31.12.2014. године 

усаглашено је  20% потраживања.  Неусаглашена потраживања од  80%  се односе на потраживања од 

градских управа, установа и школа Града Ниша. Нека од тих потраживања су до предаје завршног 

рачуна и наплаћена. Неусаглашеност је настала углавном као последица различитог начина 

евидентрирања фактура код буџетских установа. Други разлог за овако висок проценат неусагашених 

потраживања је што су књижна одобрења за каматне обрачуне буџетским  институцијама достављене 

после усвајања  извештаја о годишњем попису, тако да је  велики број буџетских корсника оспорио 

ИОС-е, јер су поменута књижна одобрења књижио у 2015-ој години. 

  

 

            

 

6.6 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 

Друга потраживања обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених 10  7 

Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања за више плаћен порез на добитак 201  314 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 19  8 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 117  455 



Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 64.757  4.833 

Укупно 65.104  5.617 

 

На овом рачуну су књижена потраживања од превозника Ћурдић д.о.о. Београд у износу од 

4.026.658.88 динара који је више наплатио од Града Ниша у процесу принудне наплате, а само пар дана 

пре тога је редовним путем већ плаћен поменути износ. Правобранилаштво Града Ниша је у име Града 

Ниша, децембра месеца 2014. године пред Привредним судом у Београду покренуло поступак за 

повраћај више уплаћених средстава. 

 

 

6.7 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 72.603  2.237 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 4  2 

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

   

Свега 72.607  2.239 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена  

   

Свега    

Укупно 72.607  2.239 

 

 

6.8 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Активна временска разграничења чине: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза    

Остала активна временска разграничења 7.575  66 

Укупно 7.575  66 

 

 

6.9 ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2014.  2013. 

 %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Акцијски капитал      

  - обичне акције      



  - преференцијалне акције      

Уделе       

Друштвени капитал      

Државни капитал   51  51 

Укупно   51  51 

 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава, република или 

јединица локалне самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом 

располагању одлучује оснивач.  

 

Основни капитал РСД 51 хиљада, који Предузеће исказује у својим пословним књигама, 

усаглашена је са АПР. 

 

 

6.10  НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

 

Нераспоређени добитак односи се на: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 14.466  13.246 

   Корекција добити ранијих година – по основу материјално 

значајних грешака 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу промена 

рачуновод. политика 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу стицања и 

отуђења сопствених акција 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу реализованих 

ревалоризационих резерви 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу пореза на добит    

   Корекција добити ранијих година – по основу нематеријалних 

улагања  

   

  Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризације 

учешћа у капиталу банака 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу кумулираних 

ревалоризационих резерви 

   

  Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризационог 

добитка 

   

  Корекција добити ранијих година – по основу гоодwилл-а    

  Корекција добити ранијих година – по основу осталог    

Нераспоређени добитак  текуће године 344  1.220 

Укупно 14.810  14.466 
 

Расподела нераспоређеног добитка 2014. године није извршена. 

 

 

 

 

 

6.11  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Дугорочна резервисања се признају када: 

-  друштво има обавезу (правну или стварну) каја је настала као резултат прошлог догађаја; 

-  је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за измирење обавезе; 

и 

-  износ обавезе може поуздано да се измери. 

 



Дугорочна резервисања обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисања за трошкове у гарантном року    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 1.526  1.120 

Резервисања за трошкове судских спорова    

Остала дугорочна резервисања    

Укупно 1.526  1.120 

 

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и повећана су за 406 хиљада у 2014-ој 

години у односу на 2013.год. 

 

6.12 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал    

Обавезе према матичним и зависним правним лицима    

Обавезе према осталим повезаним правним лицима    

Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од 

годину дана 

   

Дугорочни кредити и зајмови у земљи    

Дугорочни кредити и зајмови у иностранству    

Обавезе по основу финансијског лизинга 308  783 

Остале дугорочне обавезе    

Укупно 308  783 

 

  

6.12.1 Обавезе по основу финансијског лизинга 

 

Преглед обавеза по основу финансијског лизинга по повериоцима 

     2014.  2013. 

 Ознака  

валуте 

 Каматна 

стопа 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

У динарима:        

С ЛИЗИНГ 

ДИН    308  783 

 

        

Остали        

Свега     308  783 

        

У валути:        

  С ЛИЗИНГ        

  YY        

Свега        

Укупно     308  783 

  

. 

 

 

 

 

 



6.13 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Краткорочне финансијске обавезе обухватају: 

     2014.  2013. 

 Ознака  

валуте 

 Каматн

а стопа 

 РСД хиљада  РСД 

хиљада 

Краткорочне кредите и зајмове од 

матичних и зависних правних лица 

       

        

        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Краткорочне кредите и зајмове од 

осталих повезаних правних лица 

       

        

Банка XY        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Краткорочне кредите и зајмови у земљи        

Банка XX        

Банка XY        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Краткорочне кредите и зајмови у 

иностранству 

       

Банка XX        

Банка XY        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Остале краткорочне финансијске 

обавезе 

       

Обавезе по краткорочним хартијама од 

вредности 

       

Остале краткорочне финансијске обавезе        

Обавезе по основу сталних средстава и 

средстава обустављеног пословања 

намењених продаји 

       

Део осталих дугорочних обавеза које 

доспевају до једне године 

    510  463 

Свега     510  463 

Укупно     510  463 

 

6.14 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 2014  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси,депозити и кауције    

Примљени аванси, депозити и кауције 1.439  701 

Свега 1.439  701 
 

6.15 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 2014  2013. 



 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе из пословања    

Добављачи – матична и зависна правна лица    

Добављачи – остала повезана правна лица 9.706  20 

Добављачи у земљи 168.529  3.691 

Добављачи у иностранству    

Остале обавезе из пословања    

Свега 178.235  3.711 
 

Од  укупних обавеза  према добављачима највећи део се  односи на добављаче у земљи. Међутим ИОС-

и послати добављачима се нису вратили у неком великом броју, али то није разлог неусаглашености 

обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима су у целости измирене до момента предаје 

финансијских извешгтаја  тј. у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  

Уговором о поверавању обављања комуналне делатности превоза путника у градском  и приградском 

саобраћају на територији  града Ниша који је, дана 09.05.2008.године,закључен између  Града Ниша и  

Ниш-екпреса а.д. Ниш, дефинисана  је накнада за услуге превоза, без прецизног навођења да ли је у 

накнаду укључен и ПДВ. По тумачењу Града Ниша  у накнаду за услуге превоза  урачунат је ПДВ. 
Међутим, Ниш-експрес је сматрао супротно, па је још 12.05.2008. године покренуо тужбу за наплату 

ПДВ-а у укупном износу од 73.262.513,27 динара. Привредни апелациони суд у Београду је, као 

другостепени орган, одбио тужбени захтев Ниш-експреса. 

 

 

 

       

6.16  ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Обавезе из специфичних послова 2014.  2013. 

Обавезе према увознику РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова 149.040  419.862 

Свега 149.040  419.862 

    

Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које 

се рефундирају 

3.133  

3.089 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 

380 

 

 

392 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

918  

930 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

825  

836 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   22 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

  

8 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

  

5 

Свега 5.256  5.282 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања    

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 136   



Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и 

надзора 

110  

60 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 35   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у 

току године 

  

 

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе 1.937  1.012 

Свега 2.218  1.072 

Укупно 156.514  426.216 

 

Остале обавезе из специфичних послова у износу од 98.440 хиљада се  односе на обавезе града Ниша 

према превозницима. До момента предаје финансијских извештаја обавезе су скоро према свим 

превозницима  у целости измирене, док је са превозником Лекон д.о.о.  потписан Споразум којим су у 

потпуности усаглешене обавезе и које ће бити измирене до краја 2015.године. Остатак обавезе из 

специфичних послова у износу од 49.677 хиљада односи на обавезу коју Дирекција има према граду 

Нишу по Уговору бр.1860/2011-01 од 21.06.2011.године,на име средстава  који је већина  превозника 

већ  наплатила принудним путем од града Ниша и која ће бити враћена  на текући рачун града Ниша,  

када се наплати потражиње од буџетских корисника по фактурама издатим до 31.08.2014.године. 

 

 

 

6.17 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на додату 

вредност и претходног пореза 

2.960  1.064 

Укупно 2.960  1.064 

 

      

6.18 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ  ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за акцизе    

Обавезе за порез из резултата    

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет 

трошкова 

   

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 86  33 

Укупно 86  33 

 

 

 

 

     



7. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 

                Трансакције са повезаним правним лицима су трансакције са јавним преузћима у граду Нишу, 

као и са директним и индиректинм корисницима буџетских средстава града Ниша. Највећи део промета 

се односи на потраживања за издате месечне и полумесечне карте за превоз путника у градском и 

приградском превозу путника на територији града Ниша. Наплаћена потраживања би требала бити 

уплаћена на текући рачун превозницима по одређеном кључу, међутим  већи део превозника је већ 

наплатило ове обавезе принудним путем од града Ниша, тако да средстава наплаћена од ових лица ће 

бити враћена  на текући рачун града Ниша. 

 

 

8. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И  ПОТЕНЦИЈАЛНА ИМОВИНА 

 

Ниш – експрес а.д. Ниш је против Предузећа поднео тужбу за утврђивање ништавости одредаба 

чланова 59.  60. уговора о јавно – приватном партнертву у области пружања услуга градског и 

приградског превоза путника на територији града Ниша. Одредбама ових чланова уговора су утврђени 

механизми за умањења накнада превознику у случају непружања услуга превоза уговореног квалитета. 

Привредни суд у Нишу је одбио тужбени захтев Ниш- експреса као неоснован. Незадовољан 

преесудом, овај превозник је изјавио жалбу Привредном апелационом суду у Београду. Поступак по 

жалби је у току, а окончаће се крајем 2015. или почетком 2016. године. 

Због претходно поднетог захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, са 

привредним друштвом Ћурдић д.о.о. Београд су, после спроведених преговарачких поступака, 

закључена два уговора о пружању услуга градског и приградског превоза путника на територији града 

Ниша. 

Уговорима је дефинисано да приликом израде коначних месечних обрачуна прихода 

превозника, Дирекција врши квантитативни и квалитативни пријем и проверу пружених услуга 

превозника, да се у случају постојања неправилности у пружању услуга приход превозника умањује на 

име тих неправилности на уговором дефинисан начин и да ће тако утврђени приход представљати 

основ за издавање рачуна од стране превозника.  

Ћурдић није поступао по наведеним уговорним одредбама, већ је месечне рачуне за период 

септембар – децембар 2014. године издавао на укупно обрачунате приходе, без умањења прихода због 

утврђених неправилности у пружању услуга. Предузеће је такве рачуне враћало овом превознику, са 

захтевом да издају рачуне у складу са потписаним уговорима. Ћурдић је у својим пословним књигама 

књижио тако издате погрешне рачуне, а предузеће је обавезе према њему књижило на основу коначних 

обрачуна извршених услуга превоза путника. Зато нису могла да се усагласе међусобна потаживања и 

обавезе. Уколико Ћурдић остане при свом ставу и не изда књижна одобрења по претходно издатим 

рачунима, вероватно ће се ући у судски спор са њим.    

 
 

  

9. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

                  Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у 

функционалну валуту су били следећи: 

    

 31.12.2014.  31.12.2013. 

EUR 120,9583  114,6421 

USD 99,.4641  83,1282 

CHF 100,5472  93,5472 

GBP 154,8365  136,9679 

 

10. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 

 

Скупштина Града Ниша је дана 26.12.2014. године донела решење о давању сагласности на  

одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, којом је Дирекција преузела 

обављање комуналне делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 

града Ниша од ЈП Аеродром Ниш почев од 01.01.2015. године, уз истовремено преузимање аутобуса и 
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5. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 

 
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је на основу података из приложених 

образаца финансијског извештаја за 2014. годину остварило позитиван финансијски резултат, 

односно добитак пре опорезивања у износу од 442.207,52 дин. 

Структура остварених резултата пословања по подбилансима дата је у табели бр.13. 

Ред Врста трошка Oстварено План Остварено Индекс Индекс 

  (услуге) / прихода 2013 2014 2014 5/3 5/4 

Бр.             

1 2 3 4 5 6 7 

А)  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 94.392.743 504.550.000 492.316.202 5,22 0,98 

1 Приходи од услуга 94.392.743 496.550.000 492.304.912 5,22 0,99 

2 Остали пословни приходи   8.000.000 11.290 #DIV/0! 0,00 

Б) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 154.698 800.000 1.620.396 10,47 2,03 

1 Приходи од камата 154.698 800.000 1.620.396 10,47 2,03 

В) ОСТАЛИ ПРИХОДИ 5.468 0 53.467 9,78 
 

1 Остали приходи 5.468 0 22.429 4,10  

2 
Ефекти пром.рачунов.полит.који нису 

матер.знач. 
0 0 31.038     

Г) УКУПНИ ПРИХОДИ 94.552.909 505.350.000 493.990.065 5,22 0,98 

А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 88.113.657 504.461.785 484.984.721 5,50 0,96 

1 Бруто зараде запослених 53.946.307 57.549.972 56.829.698 1,05 0,99 

2 Трошкови доприноса на терет послодавца 9.656.388 10.301.445 10.172.412 1,05 0,99 

3 Остали пословни расходи 24.510.962 436.610.368 417.982.611 17,05 0,96 

Б) ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ 177.109 440.000 180.825 1,02 0,41 

1 Трошкови камата 168.174 340.000 133.943 0,80 0,39 

2 Остали фин.расходи  8.935 100.000 46.882 5,25 0,47 

В) ОСТАЛИ РАСХОДИ 4.708.411 200.000 8.382.310 1,78 41,91 

1 Остали расходи 4.708.411 200.000 8.382.310 1,78 41,91 

Г) УКУПНИ РАСХОДИ 92.999.177 505.101.785 493.547.857 5,31 0,98 

  ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.553.732 248.215 442.208 0,28 1,78 

Табела бр. 13.  Резултати пословања по подбилансима 

 

У табели бр. 14. дат је преглед укупних прихода и расхода за 2013. годину. 

 

Ред. Врста трошка План Процена План Индекс Индекс 

Бр. (услуге)/прихода 2013     2014     2014     5/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 94.552.909 505.350.000 493.990.065 522,45 97,75 

2 УКУПНИ РАСХОДИ 92.999.177 505.101.785 493.547.857 530,70 97,71 

3 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.553.732 248.215 442.208 28,46 178,16 

       
Табела број 14. Структура укупних прихода и расхода 
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6. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

После утврђивања добитка пре опорезивања у износу од 442.208 динара и 

усклађивања прихода и расхода кроз порески биланс, утврђена је обавеза за плаћање пореза 

на добит у износу од 298.536 дин. Истовремено су утврђена су и одложена пореска средства 

у износу од 200.949.79 динара.На тај начин се дошло до нето добитка предузећа за 2014. 

годину у износу од 344.621,31 динара. 

У складу са чланом 49. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012, 

116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014-други закон), остварена нето добит у 2014. години 

расподелиће се на следећи начин: 

- износ од 172.310,66 динара се усмерава оснивачу - Граду Нишу и уплатиће се 

на рачун прописан за уплату јавних прихода; 

 

- износ од 172.310,65 динара се распоређује за повећање основног капитала 

предузећа. 

 

 

 

7. РАДНА СНАГА И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ 

 

 
Пртедузеће је пословну 2014. годину завршило са 72 запослена, како је и планирано 

програмом пословања предузећа. 

У табели бр. 15. дата је структура радне снаге по квалификацијама на нивоу предузећа. 

 

Ред. 

Бр. 

Квалификација 

запослених 

Планирана радна снага 

у 2014.години 

Остварена радна снага у 

2014.години 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

1. ССС 45 43 0,95 

2. ВС 5 7 1,40 

3. ВСС 22 22 1,00 

Укупно  72 72 1,00 

Tабела бр. 15. Структура радне снаге по квалификацијама 

Напомињемо да су током 2014. године два запослена са средњом стручном спремом, 

стекла вишу спрему и распоређена на послове у оквиру те спреме, па је из тог разлога дошло 

до наведених повећања, односно смањења у броју запослених. 

У табели број 16. дата је квалификациона структура радне снаге по службама на дан 

31.12.2014. године. 
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2. ССС 0 0 0 27 3 6 7 0 43 60 

3. ВС 0 0 0 2 3 0 1 1 7 10 

4. ВСС 6 3 1 2 3 0 5 2 22 30 

Уку

пно 
 6 3 1 31 9 6 13 3 72 100 

% 

Уче

шћа 

 8,5 4 1 43 13 8,5 18 4 

 

100 

Табела бр. 16. Структура радне снаге по службама 

Из табеле се види да 43% од укупног броја радника чине радници службе за контролу 

јавног превоза. 

На дан 31.12.2014. године у радном односу је било 72 радника од тога 66 на 

неодрeђено и 6 на одређено време. 

Исплата зарада у предузећу вршена је у складу са Уредбом о начину контроле 

обрачуна исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 05/06), 

Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 

2016. годину и Фискалном стратегијом за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. 

годину. 

Укупно обрачунате бруто зараде запослених у 2014. години износе 56.829.698 динара, 

односно 40.807.052 у нето износу. 

 

8. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ 
 

У табели бр. 17. дат је упоредни преглед основних података о пословању предузећа за 

2013. и 2014. годину. 

 

ОПИС  
2013.                 2014. 

 

План Реализација План Реализација 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 70 70 72 72 

УКУПНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ 63.889.406,00 63.602.695,00 67.851.416,99 67.002.214,33 

УКУПНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

    
УКУПАН ПРИХОД 95.040.949,00 94.552.909,00 505.350.000,00 493.990.064,80 

УКУПНИ РАСХОД 94.969.406,00 92.999.177,00 505.101.785,00 493.547.857,28 

ДОБИТ 71.543,00 1.553.732,00 248.215,00 442.207,52 

ГУБИТАК 

    Табела бр. 17. Упоредни преглед података о пословању 

 

 

 

 

 

 



9. 3AKJBYIIAK

JKII .{uperquja sa jannu npeBo3 fpaga Huua je y 2014. roAr{H}r, y rcojoj je ua ce6e
npey3eno o6anesy oprauu:aquje rpaAcKor LI npurpa.4cror npeBo3a nyrHr,rra Ha repr{ropuju rpaaa
Hurua, ocrBapl,Ino [o3I,ITI,IBaH QauaHcrajcrfl peynrar, oAHocHo .{o6umx flpe onope3r{BarLa y
yKynHoM Ia3Hocy o1422.207,52 gnuapa. V cx^na.qy ca rrraHoM 49. 3arcona o januzna lpe4yrehuua
(,,Cnyx6eHLI ruIacHI4K PC", 6p. ll9/2012, 11612013 - a)rueHrar{Ho ryMaqeme u 4412014 - xp.
saxon), [onoBI,IHy ocrBapeHe Hero go6uru sa 2014. roAuHy, y r{3Hocy ol 172.310,66 guruapa

ynlaruhe ocHllBaqy, fpa4y Hluuy, a 3a I,I3Hoc lpyre rroJroBr4He nero go6uru he ce loseharu
ocHr{BaqKr,r Kaflr,rran npegyseha.

flporparrlotr.l [ocJI.oBaILa [pey3err,r quJEeBu npegyeeha cy yrnaBHoM ocrBapeHr4.

Hoeu cucreru jasuor rpa.qcKor LI npurpa.qcKor npeBo3a rryrHuK4 rrocJre rrperxoAHo
crlpoBe.{eHor jeluor og najeehlrx reHAepa y Huuy, je rpeuyo ca rp}rMeHorr,r 01.09.2014. ro1une,
rarco je u rIJIaHLIpaHo. Ynegeue cy 6pojne HoBrrHe roje cy rpBeHcrBeHo lrrrrJre y rpaBrly Aa ce
rpafauuua onaoryhra curypaH, peAoBaH rE 6es6e,{aH rrpeBo3 ca rrrro uame usry6JbeHr4x rroJra3aKa, a
nocrLIrH)ruLI r[unaHurjcxra e{erru sa lpa,q Huru cy B}rrrJe Hero ,qo6pra. fpa1 npeno3Hurtrr.rMa Br,rue
ne nlaha ,{oAarHo HaKHa.{e 3a paA KoH.{yKrepa, roje cy Ha MeceqHoM Hr,rBoy 6ule oro I1.500.000
AI,IHapa pI oKo 11.850.0004nmapa MeceqHo Ha I,IMe cy6neuqr.rja (yrcynuo MeceqHo 23.350.000
4uuapa), ueroje y rrpBa qerllpr rpLIMeHe HoBor cr{creMa [peBo3a us 6yqera us4nojauo rpoceqHo
MeceqHo cauo 3.350.000 .{ruapa, Ha LIMe negocrajyhux cpe.{craBa 3a SuHaucapame januor
rrpeBo3a.

llocle npey3l{Mal6a nocJloBa KoMnJIerHe oprauusaquje rpaAcKor rn lpurpaAcKor npeBo3a
ID/THI,IKa y Hnuy, [pptxoAl{ I{ pacxoAl{ npelyseha cy ce ApacrraqHo nosehurut y oAHocy Ha cBe

rlperxoAHe roALIHe. Y 2Ul4.roqt.IHLI cy ocrBapeHl{ rp}rxoAr.r y yKyrHoM r.,r3Hocy oA 493.990.065
[vmapa u pacxoAr,r y yryrrHoM reHocy o1493.547.856 1r.ruapa.

[o6pu TocJIoBHLI pe3ynrarlr cy TIJIoA aHrrDKoBa[La cBHx 3alocJreHax y r,r3BprrraBa]by paAHrx
3aAaraKa. I6ptxoso aHrDKoBaILe y 2015. ro.{uHu, xaga je [pe]Bero r.r HerrocpeAuo o6asJbarLe

KoM)'HiuIHe AeJIarHocrLI [peBo3a rD/rHr,rKa ua jeluorr,r o.q fiaxera tnuuja, uopa 6urn uuoro rehe,
rcaro 6u ce rpeHA ycrrelrlHor rIocJIoBaIba upegy:eha HacraBlro u IiLrEe. flpu rou ce Hr.r y je1uorra

TpeHyrKy He cMe sa6opanuru Aa ce yBeK Mopa rexr.rrr.r o6er6elerry peloBHor, ygo6uor, 6es6eAHor
I{ peJrarr,rBHo je{runor npeBo3a u sa rpalane }r 3a 6yrJer fpa4a Huura.

Y Huury, 16.06.2015. roa.
rajanuu npeBo3 fpala Huura

nrah, gunn.unx.cao6.

E r:i ..-
+{il,ffip=: *.rsj}+i=;,i -.

60

*!.. .*ti



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 

“DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA”, NIŠ 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH  

IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 

“DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA”, NIŠ 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI 

GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU 

 

 

 

S A D R Ž A J 

 

 Strana 

  

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

  

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:  

BILANS STANJA  

BILANS USPEHA  

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU  

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU  

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  

NAPOMENE UZ GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting 

“MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. 

Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija 
Tel: +381 (0) 11 3283 440, 3281 194; Fax: 2181 072 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

 

 

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za javni prevoz grada Niša”, Niš 

 

 

Izveštaj o godišnjim finansijskim izveštajima 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za 

javni prevoz grada Niša”, Niš, (dalje u tekstu i: Preduzeće), koji uključuju bilans stanja na dan 31. 

decembra 2014. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, 

izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i  napomene uz godišnje finansijske izveštaje 

koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

 

Odgovornost rukovodstva za godišnje finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.  

 

 

Odgovornost revizora 

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim godišnjim finansijskim izveštajima na osnovu svoje 

revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da 

radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u 

razumnoj meri, uverimo da godišnji finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima datim u godišnjim finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom 

prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, 

nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje 

su relevantne za pripremu i fer prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih 

postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih 

kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih 

procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije godišnjih finansijskih izveštaja. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko 

mišljenje. 

 

 

Mišljenje  

 

Po našem mišljenju, godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 

pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za javni prevoz grada 

Niša”, Niš, na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za 

poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i 

računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz godišnje finansijske izveštaje. 



IZVES TAT NEZAVISNOG REVIZO RA

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduze6a "Direkcij a za javni prevoz grada Ni5arr, NiI -
Nastavak

Nagla5avanje pitanja

Shretemo painiu, ne izraiavaiuti rezervu u odnosu na dato miiljenje u paragrafu Miiljenje, na slede1e:

Obaveza koju P_ryluzete ima prema yryozryi\ Nii-ekspres a.d., Nii je usaglaiena, osim dodatnog
iznosa na ime PDV-a od RSD 73.262 hiliade, koji se odnosi na ranije- godini, a koji preduzete niie
evidentiralo u svoiim poslovnim lmiigama (J napomeni 6.15. i [oaini, fininsijske fmeniie
obalodanieno i_e da ie Nil-elrspres a.d., Nii pokrenuo tuZbu za nopiitu pbr-a, i di ie privreini
apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni organ, odbio njegov tuibeni zahtev. Nezayisnom
konfirmacioiim salda, koiu smo sproveli u postupki revizije uniaiii smo da Nii- ekspres a.d., Nii i
dalje iskazuje potraiivanje po tom osnoyu.

U napomenama 6.6. i 8. uz godiinie finansijske imeitaje obelodanjeno je neslaganje medusobnih
potraZivania i obaveza sa prevomikom Curdit d.o.o., Beograd ioje ioie biti"piedmet sudskog
spora. Potraiivania Preduzeta su neusaglaieno (viie iskaiana) za RSD 4.022 hiljada dok slu
obaveze neusaglaiene (manje iskazane) za RSD 3.451 hiljadu.

Kao ito je obelodanieno u napomeni 10. uz godiinje finanstjske imeitaje, preduzete je preuzelo
obavlianie komunalne delatnosti prevoza putnika u graiskomi prtgradskim saobrataju na'teritoriji
grada Niia od JP Aerodrom, Nii, poiev od 01.01.2015. godine, uz istovremeno preuzimanje
autobusq i druge opreme potrebne za obavljanje ove delatnoiti, tcao i vozaia, konduktera i ostalih
zaposlenih u sektoru gradskog saobra1aja ovog preduzeta.

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

MOORE STEPHENS
REvrzrIA r neeuNovoostvo

,,MOORE STEPHENS
Revizija i Raiunovodstvo" d.o.o.

Stevit, Ovlaiteni revizor

studentski rrg4lY, lloo0 Beograd, srbija; Matiini broj/ID: o6974a4t; pIB/vAT: r00300288
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

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

Предузеће),  са седиштем у Нишу,  је основано Одлуком Скупштине града Ниша од 25.03.2011.године. ( 

Сл.лист града Ниша бр.15/2011). Преузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре 

11.05.2011. године. 

 

Претежна делатност  Предузећа су услужне делатности у копненом саобраћају.  Град Ниш је 

уговором  Преузећу поверио обављање комуналне делатности организације, контроле и реализације 

интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. 

Ова и делатност градског и приградског превоза путника су делатности Предузећа од општег интереса. 

 

У склопу наведених делатности су и следећи послови:   

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

превозних карата,  

2. израда и контрола остваривања реда вожње,  

3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

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

5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

функционисање јавног превоза,  

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

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

полумесечних карата и појединачних карата,  

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

8. пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

9. пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима,  

10. контрола квалитета рада са предлогом за примену уговорених казнених одредби,  

11. организација рада приградске аутобуске станице, 

12. опште информисање путника.  

 

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и Закона о ревизији 

разврстано, по финансијском извештају за 2014. годину, у мало правно лице. 

  

Седиште Предузећа је ул. Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш. 

 

Порески идентификациони број Предузећа је 107073107. 

Матични број Предузећа је 20736674. 

Просечан број запослених у 2014. години био је 72, а у 2013. години је био 68. 

 

 

 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

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

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

стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП). 

 

Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је  рачуноводствени 

стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило Министарство финансија. Предузећа не 
изражава експлицитну и безрезервну изјаву о усаглашености финансијских извештаја са МСФИ за 

МСП, који се примењује на периоде приказане у приложеним финансијским извештајима. 

  



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

Предузећа. 

 

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

образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 

95/2014). Према Закону о рачуноводству редован годишњи финансијски извештаји правних лица која 

примењују МСФИ за МСП обухвата: биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату,  

извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине  и напомене уз финансијске 

извештаје. 

 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1. Коришћење процењивања 

 

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

прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Преузећа коришћење најбољих 

могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе исказане у финансијским 

извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.  

 

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

 

Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске имовине, 

признавање одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за судске спорове и дефинисање 

претпоставки неопходних за актуарски обрачун накнада запосленима по основу отпремнина, и исте су 

обелодањене у одговарајућим рачуноводственим политикама и/или напоменама уз финансијске 

извештаје. 

 

3.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 

разлика и ефеката валутне клаузуле 

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Преузећа одмеравају се коришћењем валуте примарног 

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

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

 

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

динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке Србије важећим 

на тај дан. Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динарску 

противвредност применом званичних девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне 

промене. 

 

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

средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу успеха, као 

финансијски приходи, односно финансијски расходи. 

 

Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, настали 

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

расхода. 

 

 

3.3. Упоредне информације   
 

Упоредне информације чине финансијски извештаји Предузећа за 2013. годину, који су били предмет 

ревизије. 

 



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

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

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

 

3.4         Пословни приходи 

 

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

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

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

узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које Предузеће одобри.  

 

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

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

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

власништвом, нити задржава ефективну контролу над продатом робом, 

ц) износ прихода се може поуздано измерити; 

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

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

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

 

 

3.5 Пословни расходи 

 

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

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

трошкови дугорочних резервисања; нематеријални трошкови,. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

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

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

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

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

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

поступка системске и разумне алокације; 

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

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

признавање у билансу стања као средство; 

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

средства.  

 

 

 

 

3.6 Финансијски приходи и расходи 

 

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

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

на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне клаузуле – према 

трећим лицима; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним 

лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7                     Лизинг 

 

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

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

 

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

користи повезани са власништвом.  

 

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

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

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

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

дели се на  камату и враћање главнице према израчунатим ануитетима. Трошкови камате терете расход 

периода, односно биланс успеха на пропорционалној основи, на преостали салдо закупнине. Разлике 

између будуће вредности минималних плаћања закупа и њихових садашњих вредности представља 

будуће плаћање закупа, који се евидентира као финансијска  разлика по основу закупа. 

 

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

његове фер вредности или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је она нижа. Сви 

иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је признат као средство. 

 

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

власништвом задржани код закуподавца, односно нису пренети на закупца.  

 

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

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

структуре користи за корисника. 

 

 

 

3.8  Некретнине, постројења и опрема 

 

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

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

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

 

Друштво признаје набавну вредност неке некретнине, постојења и опреме као средство ако, и само ако: 

 

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

Друштво,  и 

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

дан стицања/изградње набавна вредност /цена коштања је већа од 40.000 динара. 

 

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

задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 

 

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

пословања. 

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

периода у коме су настала. 

 

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

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

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

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

услов да она не прелази нето тржишну вредност. 

 



Након почетног признавања ставке некретнина се вреднују по набавној вредности умањеној за 

целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке због умањења вредности. 

  

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на основу  

процењеног  корисног века употребе средстава.  

 

Основица за амортизацију средства је набавна вредност/цена коштања.   

 

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

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

 

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

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

очекује. 

 

Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако се не 

користи. 

 

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

 

 

 2014.  

Погонска опрема 10% 

Рачунари и припадајућа опрема 25% 

Возила-осим путничко возило ОС 011 20% 

Путничко возило ОС 011 16,67% 

Остала средства 25% 

 

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

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

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

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

коригују. 

 

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

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

економске користи. 

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

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

признају се као приход или расход у билансу успеха. 

 

   

3.9                            Залихе 

 

Залихе се одмеравају по нижем износу између набавне вредности/цене коштања и процењене продајне 

цене умањене за трошкове довршења и продаје. 

 

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

зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују фактурну вредност. 

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

   

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

 

 

  

 

 



3.10  Финансијски инструменти 

 

Основни финансијски инструменти су: 

 

 (а)  готовина; 

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

меница и зајмова); 

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

очекује се  да задовољи услове из параграфа 11.9; 

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

акције без обавезе пновног откупа од стране емитента. 

 

При почетном признавању финансијског средства или финансијске обавезе, Друштво их 

одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног одмеравања 

финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер вредности кроз Биланс 

успеха), осим уколико аранжман у ствари представља финансијску трансакцију.  

 

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

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

тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Друштво одмерава 

финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој вредности будућих плаћања 

дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

На крају сваког извештајног периода, Друштво  треба да одмерава финансијске инструменте на 

следећи начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да има током продаје или 

другог отуђења: 

 

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

коришћењем метода ефективне камате. Дужнички инструменти класификовани као краткорочна 

средства или краткорочне обавезе треба да се одмеравају по недисконтованом износу готовине или 

друге накнаде за коју се очекује да буде плаћена или примљена (односно, нето од умањења 

вредности) осим ако аранжман у ствари представља финансијску трансакцију. Ако аранжман 

представља финансијску трансакцију, Друштво треба да одмери дужнички инструмент по садашњој 

вредности будућих плаћања дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички 

инструмент; 

 

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

понекад нула) од које се одузима умањење вредности; 

 

  

На крају сваког извештајног периода Друштво треба да оцени да ли постоји неки објективан доказ о 

умањењу вредности финансијског средства које се одмерава по набавној или књиговодственој 

вредности. 

 

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

Друштво треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење представља 

губитак због умањења вредности. Друштво треба одмах да призна губитак због умањења вредности 

финансијског средства као расход периода. 

       

 

 

3.11                        Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Процењивање краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода на 

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

процењују се на следећи начин:  

 

 



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

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

њихову наплату прошло најмање 60 дана. 

 

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

исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси 

Надзорни одбор Предузећа. 

 

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

краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

Краткорочна потраживања у страној валути почетно се вреднују у противвредности иностране 

валуте у односу  на девизни курс на датум трансакције. За утицај промене девизног курса од датума 

трансакције до датума наплате признају се курсне разлике које се евидентирају у корист или на терет 

прихода. Ненаплаћено потраживање на датум биланса признаје се према закљученом девизном 

курсу, а курсне разлике се признају као приход  или расход периода. 

 

3.12 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 

 

Резервисање се признаје када: 

 Предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

 је вероватно да ће се од Предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом 

измирења; и 

 износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

 

Резервисања су вршена на терет расхода периода по основу резервисања за отпремнине запосленима по 

основу одласка у пензију; 

 

3.13 Примања запослених 

 

Примања запослених су сви облици накнада које Предузеће даје у размену за услуге запослених, 

укључујући директоре и руководство. Примања запослених обухватају: 

a) краткорочна примања запослених су примања запослених (осим отпремнина) која доспевају 

за плаћање у року од дванаест месеци након завршетка периода у коме су запослени 

пружали релевантне услуге; 

b) примања по престанку запослења су примања запослених (осим отпремнина) која треба 

исплатити по престанку запослења; 

 

3.13.1 Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на 

терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 

прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из 

бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 

одговарајућих државних фондова. Предузеће  није у обавези да запосленима након одласка у пензију 

исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на терет 

запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

3.13.2 Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 

75/2014) и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на терирорији 
републике Србије бр. 110-00-00013/2015-02 од 05.03.2015.године, Предузеће је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију из члана 125. став 1. тачка 3 овог закона у висини три 



просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

послове статистике.  

Поред тога, Законом о раду у  члану  120. је прописано да се Општим актом, односно Уговором о раду 

може да се утврди право на јубиларну награду и солидарну помоћ;   
 
3.14 Порез на добитак 

 

Порески расход периода је износ обрачунатог пореза на добитак за плаћање, који је утврђен у пореској 

пријави за порез на добитак, у складу са пореским прописима. 

 

Износ текућег пореза који није плаћен признат је као обавеза текуће године. 

 

Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање признаје се 

као средство (потраживање). 

 

3.14.1 Порески расход периода 

 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о 

порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 

68/2014 - др. закон). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу која је 

приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске кредите. Опорезива основица 

укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима 

Републике Србије. 

 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 10 година.  Губици из текућег периода могу се користити за 

умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година.  

 

3.14.2 Одложени порез       

 

Одложени порез представља износ који је повратив или платив у будућем периоду, а који је настао као 

резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу разлике између 

износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања тих износа од стране 

пореског органа, и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских кредита. 

 

Одложено пореско средство је признато по основу: 

 

• сталних средстава која подлежу амортизацији, када је књиговодствена вредност мања од 

пореске основице за обрачун амортизације; 

• резервисања за отпремнине, када расход није признат у периоду у ком је обрачунат, али ће бити 

признат у будућем периоду у ком ће отпремнине бити исплаћене; 

 

Одложена пореска обавеза утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа примењује на 

одбитне привремене разлике. 

 

Одложене пореске обавезе настају по основу сталних средстава која подлежу амортизацији, када је 

њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице. 

 

У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и обавеза. 

 

Уколико је резултат пребијања нето одложена пореска обавеза, она се обавезно признаје у 

финансијском извештају. 

 

Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно се признаје до износа у којем се у 

будућем периоду очекује добитак (односно опорезиви добитак). 

 

 

 



3.15 Државна давања 

 

Државно давање је помоћ државе у облику преноса ресурса Предузећу по основу испуњених извесних 

услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Предузећа. 

  

 

4.        ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И НАКНАДНО УТВРЂЕНЕ 

ГРЕШКЕ 

 

 

Праг материјалности грешке из ранијих периода је на нивоу од 4% укупних прихода 

обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка односи. 

 

 

5.      БИЛАНС УСПЕХА 

 

 

 

5.1 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

141.193  77.051 

Приходи од продаје производа и услуга  351.112  17.342 

Свега 492.305  94.393 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга     

Свега    

Укупно 492.305  94.393 

 

 

 

 

 

5.2 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина 11   

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи    

Укупно 11   

 

 

 

 



 

 

5.3 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду    

Трошкови осталог материјала (режијског) 4.571  4.719 

Трошкови резервних делова 60  14 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 841  1.773 

Ukupno 5.472  6.506 

 

 

 5.4 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈА 

 

 2014.  2014. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 1.489  1.219 

Укупно 1.489  1.219 

 

 

5.5 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  56.830  53.947 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

10.172  9.656 

Трошкови накнада по уговору о делу 174  296 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 

118   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 547  535 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

862  717 

Остали лични расходи и накнаде 2.252  1.859 

Укупно 70.955  67.010 

 

 

5.6 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака 391.781   

Трошкови транспортних услуга 1.548  1.393 

Трошкови услуга одржавања 71  131 

Трошкови закупнина 5.372  3.802 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 579  832 

Трошкови истраживања   249 

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 1.426  1.507 

Укупно 400.777  7.914 

 

 



 

 

5.7 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 1.522  1.427 

Укупно 1.522  1.427 

 

 

5.8 ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Трошкови дугорочних  резервисања у износу од РСД 406 хиљада (у 2013. години РСД 180 хиљада) 

односе се на: 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 406  180 

Остала резервисања    

Укупно 406  180 

 

5.9 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 991  685 

Трошкови репрезентације 646  741 

Трошкови премија осигурања 256  332 

Трошкови платног промета 706  780 

Трошкови чланарина 273  259 

Трошкови пореза 15  21 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 1.477  1.040 

Укупно 4.364  3.858 

 

5.10 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски приходи    

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица    

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица    

Остали финансијски приходи 1   

Укупно 1   

 

5.11  ПРИХОДИ ОД КАМАТА 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата 1.620  155 

Позитивне курсне разлике    

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле    

Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и    



заједничких улагања који се обрачунавају методом удела 

Укупно 1.620  155 

 

5.12  РАСХОДИ КАМАТА 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Расходи камата 134  168 

Негативне курсне разлике    

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 47  9 

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица  и 

заједничких улагања који се обрачунавају методом удела 

   

Укупно 181  177 

    

 

5.13  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија 

од вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 8.123  3.552 

Укупно 8.123  3.552 

 

 

 

 

5.14  ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

   

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    

Добици од продаје материјала    

Вишкови    

Наплаћена отписана потраживања    

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не 

испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног 

резултата 

   

Приходи од смањења обавеза    

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања    

Остали непоменути приходи 22  5 

Свега 22  5 

Приходи од усклађивања вредности имовине    

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава    

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања    

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и 

опреме 

   

Приходи од усклађивања вредности залиха    

Приходи од усклађивања вредности остале имовине    

Свега    

Укупно 22  5 

 



 

 

5.15 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

   

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких средстава    

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

   

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не 

испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног 

резултата 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања    

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе    

Остали непоменути расходи 250  202 

Свега 250  202 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    

Обезвређење некретнина, постројења и опреме    

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега    

Укупно 250  202 

 

 

5.16  НЕТО ДОБИТАК/(ГУБИТАК) ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 

ЕФЕКТИ/РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља 22   

Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика    

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису 

материјално значајне 

   

Губитак пословања које се обуставља   (954) 

Расходи по основу ефеката промене рачуноводствене политике    

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису 

материјално значајне 

   

Укупно 22  (954) 

 

 

5.17 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак пре 

опорезивања) 

442  1.554 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу    



   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу   2.080 

Опорезива добит/губитак 1.548   

   Умањење за износ губитка из ранијих година    

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 1.990  3.634 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ) 1.990  3.634 

 

Обрачунати порез (15%) 299  545 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских подстицаја и 

ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП) 299  545 

Одложени порески расход периода    

Одложени порески приход периода 201  211 

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено за 

пословни и капитални подбиланс. Врши се усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а 

пореска основица се умањује за губитке ранијих година. Обрачунати порез се умањује за пореска 

ослобођења по основу пореских подстицаја (порески кредит). 

 

. 

 

 

 

6 БИЛАНС СТАЊА 

 

 

6.1 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА  И  ОПРЕМА  

      

 

Земљи

ште 

Грађеви

нски 

објекти 

Постројења и 

опрема 

Инвес

тицио

не 

некрет

нине 

Остале 

некретни

не, 

построје

ња и 

опрема 

У 

припр

еми 

Улагања 

на туђим 

некретни

нама, 

построје

њима и 

опреми 

Аванс

и Укупно 

Набавна вредност          

Стање на почетку 

године 

  6.698      6.698 

Корекција почетног 

стања 

         

Нове набавке          

Пренос са једног 

облика на други 

         

Отуђивање и 

расходовање 

         

Остало          

Стање на крају 

године 

  7.094      7.094 

          

Исправка 

вредности 

         

Стање на почетку 

године  

  2.953      2.953 



Корекција почетног 

стања 

         

Амортизација 2014. 

године 

  1.522      1.522 

Отуђивање и 

расходовање 

         

Обезвређења          

Остало           

Стање на крају 

године 

  4.475 

 

     4.475 

 

Неотписана 

вредност 

31.12.2014.   2.619  

 

 

 

 2.619 

Неотписана 

вредност 

31.12.2013.   4.141  

 

 

 

 4.141 

 

 

 

 

6.2 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Одложена пореска средства у износу од РСД 201 хиљада, обухватају износе пореза из добити који могу 

да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених 

пореских губитака и кредита. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак 

бити остварен. 

 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 412  211 

Одложене пореске обавезе    

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 412  211 

  

Дозвољено је пребијање одложених пореских средстава и обавеза. 

 

6.3 ЗАЛИХЕ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 1.507  43 

Резервни делови 

Алат и инвентар 

6.535  5.920 

Исправка вредности залиха материјала (6.535)  (5.920) 

Недовршене услуге    

Готови производи    

Роба    

Дати аванси 211  146 

Свега 1.718  189 

Минус: Исправка вредности    

Укупно 1.718  189 
 

    

 



6.4 ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања по основу продаје    

Купци – матична и зависна правна лица    

Купци – остала повезана правна лица 48.181  9.002 

Купци у земљи 21.645  13.032 

Купци у иностранству    

Минус: Исправка вредности 11.784  6.742 

Свега 58.042  15.292 

 

Од  укупних потраживања од купаца на дан 31.12.2014. године усаглашено је  20% потраживања.  

Неусаглашена потраживања од  80%  се односе на потраживања од градских управа, установа и школа 

Града Ниша. Поменута потраживања до предаје завршног рачуна скоро у потпуности  и наплаћена. 

Неусаглашеност је, на дан 31.12.2014.године, настала  углавном као последица различитог начина 

евидентрирања фактура код буџетских установа и из разлога што је Друштво  потраживања до 

31.08.2014.године евидентирало на специфична потраживања, док је од 01.09.2014.год. потраживања 

евидентирало на редовне купце, док код купаца није дошло до промене начина евидентирања. 

 

 

6.5 ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

      

Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања од извозника    

Потраживања по основу увоза за туђ рачун    

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    

Остала потраживања из специфичних послова 148.362  420.853 

Минус: Исправка вредности потраживање из специфичних послова    

Укупно 148.362  420.853 

 

 Од  укупних потраживања из заједничких и споецифичних послова на дан 31.12.2014. године 

усаглашено је  20% потраживања.  Неусаглашена потраживања од  80%  се односе на потраживања од 

градских управа, установа и школа Града Ниша. Нека од тих потраживања су до предаје завршног 

рачуна и наплаћена. Неусаглашеност је настала углавном као последица различитог начина 

евидентрирања фактура код буџетских установа. Други разлог за овако висок проценат неусагашених 

потраживања је што су књижна одобрења за каматне обрачуне буџетским  институцијама достављене 

после усвајања  извештаја о годишњем попису, тако да је  велики број буџетских корсника оспорио 

ИОС-е, јер су поменута књижна одобрења књижио у 2015-ој години. 

  

 

            

 

6.6 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 

Друга потраживања обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених 10  7 

Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања за више плаћен порез на добитак 201  314 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 19  8 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 117  455 



Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 64.757  4.833 

Укупно 65.104  5.617 

 

На овом рачуну су књижена потраживања од превозника Ћурдић д.о.о. Београд у износу од 

4.026.658.88 динара који је више наплатио од Града Ниша у процесу принудне наплате, а само пар дана 

пре тога је редовним путем већ плаћен поменути износ. Правобранилаштво Града Ниша је у име Града 

Ниша, децембра месеца 2014. године пред Привредним судом у Београду покренуло поступак за 

повраћај више уплаћених средстава. 

 

 

6.7 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 72.603  2.237 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 4  2 

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

   

Свега 72.607  2.239 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена  

   

Свега    

Укупно 72.607  2.239 

 

 

6.8 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Активна временска разграничења чине: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза    

Остала активна временска разграничења 7.575  66 

Укупно 7.575  66 

 

 

6.9 ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2014.  2013. 

 %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Акцијски капитал      

  - обичне акције      



  - преференцијалне акције      

Уделе       

Друштвени капитал      

Државни капитал   51  51 

Укупно   51  51 

 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава, република или 

јединица локалне самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом 

располагању одлучује оснивач.  

 

Основни капитал РСД 51 хиљада, који Предузеће исказује у својим пословним књигама, 

усаглашена је са АПР. 

 

 

6.10  НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

 

Нераспоређени добитак односи се на: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 14.466  13.246 

   Корекција добити ранијих година – по основу материјално 

значајних грешака 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу промена 

рачуновод. политика 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу стицања и 

отуђења сопствених акција 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу реализованих 

ревалоризационих резерви 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу пореза на добит    

   Корекција добити ранијих година – по основу нематеријалних 

улагања  

   

  Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризације 

учешћа у капиталу банака 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу кумулираних 

ревалоризационих резерви 

   

  Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризационог 

добитка 

   

  Корекција добити ранијих година – по основу гоодwилл-а    

  Корекција добити ранијих година – по основу осталог    

Нераспоређени добитак  текуће године 344  1.220 

Укупно 14.810  14.466 
 

Расподела нераспоређеног добитка 2014. године није извршена. 

 

 

 

 

 

6.11  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Дугорочна резервисања се признају када: 

-  друштво има обавезу (правну или стварну) каја је настала као резултат прошлог догађаја; 

-  је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за измирење обавезе; 

и 

-  износ обавезе може поуздано да се измери. 

 



Дугорочна резервисања обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисања за трошкове у гарантном року    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 1.526  1.120 

Резервисања за трошкове судских спорова    

Остала дугорочна резервисања    

Укупно 1.526  1.120 

 

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и повећана су за 406 хиљада у 2014-ој 

години у односу на 2013.год. 

 

6.12 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал    

Обавезе према матичним и зависним правним лицима    

Обавезе према осталим повезаним правним лицима    

Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од 

годину дана 

   

Дугорочни кредити и зајмови у земљи    

Дугорочни кредити и зајмови у иностранству    

Обавезе по основу финансијског лизинга 308  783 

Остале дугорочне обавезе    

Укупно 308  783 

 

  

6.12.1 Обавезе по основу финансијског лизинга 

 

Преглед обавеза по основу финансијског лизинга по повериоцима 

     2014.  2013. 

 Ознака  

валуте 

 Каматна 

стопа 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

У динарима:        

С ЛИЗИНГ 

ДИН    308  783 

 

        

Остали        

Свега     308  783 

        

У валути:        

  С ЛИЗИНГ        

  YY        

Свега        

Укупно     308  783 

  

. 

 

 

 

 

 



6.13 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Краткорочне финансијске обавезе обухватају: 

     2014.  2013. 

 Ознака  

валуте 

 Каматн

а стопа 

 РСД хиљада  РСД 

хиљада 

Краткорочне кредите и зајмове од 

матичних и зависних правних лица 

       

        

        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Краткорочне кредите и зајмове од 

осталих повезаних правних лица 

       

        

Банка XY        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Краткорочне кредите и зајмови у земљи        

Банка XX        

Банка XY        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Краткорочне кредите и зајмови у 

иностранству 

       

Банка XX        

Банка XY        

Текуће доспеће         

Свега        

        

Остале краткорочне финансијске 

обавезе 

       

Обавезе по краткорочним хартијама од 

вредности 

       

Остале краткорочне финансијске обавезе        

Обавезе по основу сталних средстава и 

средстава обустављеног пословања 

намењених продаји 

       

Део осталих дугорочних обавеза које 

доспевају до једне године 

    510  463 

Свега     510  463 

Укупно     510  463 

 

6.14 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 2014  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси,депозити и кауције    

Примљени аванси, депозити и кауције 1.439  701 

Свега 1.439  701 
 

6.15 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 2014  2013. 



 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе из пословања    

Добављачи – матична и зависна правна лица    

Добављачи – остала повезана правна лица 9.706  20 

Добављачи у земљи 168.529  3.691 

Добављачи у иностранству    

Остале обавезе из пословања    

Свега 178.235  3.711 
 

Од  укупних обавеза  према добављачима највећи део се  односи на добављаче у земљи. Међутим ИОС-

и послати добављачима се нису вратили у неком великом броју, али то није разлог неусаглашености 

обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима су у целости измирене до момента предаје 

финансијских извешгтаја  тј. у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  

Уговором о поверавању обављања комуналне делатности превоза путника у градском  и приградском 

саобраћају на територији  града Ниша који је, дана 09.05.2008.године,закључен између  Града Ниша и  

Ниш-екпреса а.д. Ниш, дефинисана  је накнада за услуге превоза, без прецизног навођења да ли је у 

накнаду укључен и ПДВ. По тумачењу Града Ниша  у накнаду за услуге превоза  урачунат је ПДВ. 
Међутим, Ниш-експрес је сматрао супротно, па је још 12.05.2008. године покренуо тужбу за наплату 

ПДВ-а у укупном износу од 73.262.513,27 динара. Привредни апелациони суд у Београду је, као 

другостепени орган, одбио тужбени захтев Ниш-експреса. 

 

 

 

       

6.16  ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Обавезе из специфичних послова 2014.  2013. 

Обавезе према увознику РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова 149.040  419.862 

Свега 149.040  419.862 

    

Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које 

се рефундирају 

3.133  

3.089 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 

380 

 

 

392 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

918  

930 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

825  

836 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   22 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

  

8 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

  

5 

Свега 5.256  5.282 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања    

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 136   



Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и 

надзора 

110  

60 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 35   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у 

току године 

  

 

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе 1.937  1.012 

Свега 2.218  1.072 

Укупно 156.514  426.216 

 

Остале обавезе из специфичних послова у износу од 98.440 хиљада се  односе на обавезе града Ниша 

према превозницима. До момента предаје финансијских извештаја обавезе су скоро према свим 

превозницима  у целости измирене, док је са превозником Лекон д.о.о.  потписан Споразум којим су у 

потпуности усаглешене обавезе и које ће бити измирене до краја 2015.године. Остатак обавезе из 

специфичних послова у износу од 49.677 хиљада односи на обавезу коју Дирекција има према граду 

Нишу по Уговору бр.1860/2011-01 од 21.06.2011.године,на име средстава  који је већина  превозника 

већ  наплатила принудним путем од града Ниша и која ће бити враћена  на текући рачун града Ниша,  

када се наплати потражиње од буџетских корисника по фактурама издатим до 31.08.2014.године. 

 

 

 

6.17 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на додату 

вредност и претходног пореза 

2.960  1.064 

Укупно 2.960  1.064 

 

      

6.18 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ  ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  

 

 2014.  2013. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за акцизе    

Обавезе за порез из резултата    

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет 

трошкова 

   

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 86  33 

Укупно 86  33 

 

 

 

 

     



7. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 

                Трансакције са повезаним правним лицима су трансакције са јавним преузћима у граду Нишу, 

као и са директним и индиректинм корисницима буџетских средстава града Ниша. Највећи део промета 

се односи на потраживања за издате месечне и полумесечне карте за превоз путника у градском и 

приградском превозу путника на територији града Ниша. Наплаћена потраживања би требала бити 

уплаћена на текући рачун превозницима по одређеном кључу, међутим  већи део превозника је већ 

наплатило ове обавезе принудним путем од града Ниша, тако да средстава наплаћена од ових лица ће 

бити враћена  на текући рачун града Ниша. 

 

 

8. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И  ПОТЕНЦИЈАЛНА ИМОВИНА 

 

Ниш – експрес а.д. Ниш је против Предузећа поднео тужбу за утврђивање ништавости одредаба 

чланова 59.  60. уговора о јавно – приватном партнертву у области пружања услуга градског и 

приградског превоза путника на територији града Ниша. Одредбама ових чланова уговора су утврђени 

механизми за умањења накнада превознику у случају непружања услуга превоза уговореног квалитета. 

Привредни суд у Нишу је одбио тужбени захтев Ниш- експреса као неоснован. Незадовољан 

преесудом, овај превозник је изјавио жалбу Привредном апелационом суду у Београду. Поступак по 

жалби је у току, а окончаће се крајем 2015. или почетком 2016. године. 

Због претходно поднетог захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, са 

привредним друштвом Ћурдић д.о.о. Београд су, после спроведених преговарачких поступака, 

закључена два уговора о пружању услуга градског и приградског превоза путника на територији града 

Ниша. 

Уговорима је дефинисано да приликом израде коначних месечних обрачуна прихода 

превозника, Дирекција врши квантитативни и квалитативни пријем и проверу пружених услуга 

превозника, да се у случају постојања неправилности у пружању услуга приход превозника умањује на 

име тих неправилности на уговором дефинисан начин и да ће тако утврђени приход представљати 

основ за издавање рачуна од стране превозника.  

Ћурдић није поступао по наведеним уговорним одредбама, већ је месечне рачуне за период 

септембар – децембар 2014. године издавао на укупно обрачунате приходе, без умањења прихода због 

утврђених неправилности у пружању услуга. Предузеће је такве рачуне враћало овом превознику, са 

захтевом да издају рачуне у складу са потписаним уговорима. Ћурдић је у својим пословним књигама 

књижио тако издате погрешне рачуне, а предузеће је обавезе према њему књижило на основу коначних 

обрачуна извршених услуга превоза путника. Зато нису могла да се усагласе међусобна потаживања и 

обавезе. Уколико Ћурдић остане при свом ставу и не изда књижна одобрења по претходно издатим 

рачунима, вероватно ће се ући у судски спор са њим.    

 
 

  

9. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

                  Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у 

функционалну валуту су били следећи: 

    

 31.12.2014.  31.12.2013. 

EUR 120,9583  114,6421 

USD 99,.4641  83,1282 

CHF 100,5472  93,5472 

GBP 154,8365  136,9679 

 

10. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 

 

Скупштина Града Ниша је дана 26.12.2014. године донела решење о давању сагласности на  

одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, којом је Дирекција преузела 

обављање комуналне делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 

града Ниша од ЈП Аеродром Ниш почев од 01.01.2015. године, уз истовремено преузимање аутобуса и 
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cerropy rpaAcror cao6pahaja onor npegyreha.

Tuue he ce o6utr,t o6aaJBaILa nocJloBrrr{x arrr{Brocrr,r npegyseha Br,rrflecrpyro noseharfl y 2015. tt
HapeAIrI'IM roAI'IHaMa, KaKo y [orJIeAy llpuxoAa [r pacxoAq raKo r,r y [orJreAy 6poja sanocnenrx (og 72
3arlocJleHa tpajeu 2014. rolune, aa 137 3arIocJIeHID( rpajeru jaryapa 2015. rolnse) u 4pyrux ro1a3areJ6a
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