
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја o пословању ЈП 
Дирекција за изградњу Града Ниша за 2011. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја o пословању ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша за 2011. 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, директор ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша. 
 
 
 
 
Број: 356-28/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 
 



 
 
 
 
 
На основу члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 

Ниша'', број 88/2008), 
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ________ 2012. године, 

доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
I  УСВАЈА СЕ  Извештај о пословању ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша за 2011. годину, број 04-2392 од 02.04.2012. године, који је усвојио 
Управног одбора  ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша  Одлуком број 05-
2420-2/2012 на седници одржаној 06.04.2012. године. 

 
 
II  Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Управи 

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

 
 
 
 

Број: 
У Нишу,  ___________2012. године  

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 Проф. др Миле Илић 

 
 
 



 
 

 
 
    

 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е   
 
 

 
Управни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша je на седници 

одржаној дана 06.04.2012. године, одлуком број 05-2420-2/2012 усвојио  
Извештај о пословању за 2011. годину и доставио Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак. 

 
Извештај  је  урађен и достављен  оснивачу у складу са одредбама члана 

37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008). 
 
Имајући у виду да Извештај о пословању ЈП Дирекција за изградњу 

града Ниша за 2011. годину садржи све неопходне елементе, Управа за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај је израдила нацрт решења као у 
диспозитиву. 

 
 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  

 
 

  
 
 

          НАЧЕЛНИК 
                        
 

                    Владислава Ивковић 
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I УВОД

Финансијски планови и програми Дирекције су одређени кроз неколико докумената.
То су пре свега Одлука о буџету града Ниша за 2011. годину са њеним изменама ("Сл. лист града

Ниша", бр. 92 од 23.12.2010; 64/2011), затим Програм пословања Дирекције у 2011. години, Програм
уређивања грађевинског земљишта и Програм одржавања изграђене комуналне инфраструктуре.

Пошто су финансијски планови Програма пословања, Програма уређивања и Програма
одржавања грађевинског земљишта у скоро директној зависности од одређених позиција у Одлуци о
буџету града, са њиховом променом прилагођавали су се и они сами, тако да ће се у извештају, као
плански, приказати износи након последњих извршених измена и допуна буџета града.

Одређене потешкоће у извештавању појављују се због тога што се реализација сваког од
наведених програма обавља преко истих рачуна тако да збирно-укупно приказивање остварених
резултата може да замагли остварење појединачних програма. Зато ће се надаље, уместо на приказ
укупних резултата, већи акценат ставити на извештаје по појединачним програмима.

II ПРИХОДИ

У 2011. години, остварени су укупни текући приходи од 1.308.279.000 динара.
То значи да је по свим основама које се карактеришу као приходи, Дирекцији дозначено или је

наплатила толико новца на текуће рачуне.
При томе, структура остварених прихода по групама и њихово кретање у односу на 2010. годину,

као и на План за 2011. годину дају се у следећим табелама.

Т 1.
Структура остварених укупних прихода

у хиљадама динара

Група ОПИС 2010. Структура 2011. Структура Разлика
(5-3)

1 2 3 4 5 6 7

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 51.234 5,67 15.853 1,21 -35.381

742000 - приходи од продаје добара и услуга 10.573 1,17 10.486 0,80 -87
743000 - новчане казне 121 0,01 96 0,01 -25
744000 - добровољни трансфери 28.630 3,17 174 0,01 -28.456
745000 - мешовити и неодређени приходи 11.910 1,32 5.097 0,39 -6.813

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.226 0,14 2.634 0,20 1.408

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 850.783 94,19 1.289.792 98,59 439.009

УКУПНО 903.243 100,00 1.308.279 100,00 405.036

Структура остварених прихода у 2011. години је измењена у односу на 2010. годину и то тако
што је учешће других прихода у укупним приходима опало са 5,67 на 1,21%. Ово смањење је отишло у
корист повећања учешћа буџетских прихода и то са 94,19 на 98,59%.

Разлог за ову промену структуре налази се у променама апсолутних остварења ових група
прихода са супротним смеровима. Наиме, изостанком добровољних трансфера од Путева Србије у износу
од преко 28.000.000  као и смањењем прихода од реализације пројеката јавних радова за скоро
7.000.000 динара, други приходи су 2011. године били мањи од истих у 2010. години за око 35.000.000
динара.

Истовремено, буџетски приходи су се повећали за 439 милиона динара тако да се, уз релативно
мало повећање рефундација, дошло до тога да се на сваких 100 динара остварених прихода, тек 1,41
динар односио на приходе који су остварени ван буџета града.

Релативно кретање и остварење прихода дају се у следећој табели
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Т 2.
Релативно остварење укупних прихода

у хиљадама динара

Група ОПИС Остварење
2010.

План
2011.

Остварење
2011.

Индекс
5:4x100

Индекс
5:3х100

1 2 3 4 5 6 7

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 51.234 56.880 15.853 27,87 30,94

742000 - приходи од продаје добара и услуга 10.573 15.580 10.486 67,30 99,18
743000 - новчане казне 121 36.800 96 0,26 79,34
744000 - добровољни трансфери 28.630 3.500 174 4,97 0,61
745000 - мешовити и неодређени приходи 11.910 1.000 5.097 509,70 42,80

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.226 1.342 2.634 196,27 214,85

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА * 850.783 1.567.663 1.289.792 82,27 151,60

УКУПНО 903.243 1.625.885 1.308.279 80,47 144,84

У овој табели су поред остварења по годинама дати и планирани приходи по Програму
пословања па је видљиво да је план остварен са 80,47%.

Међутим, кретање-промене ових прихода у односу на 2010. годину је врло различито тако да су
других приходи остварени у износу од 30,94% оних из 2010. године, а приходи од буџета су већи од
истих у 2010. години за 51,60%.

Из групе других прихода као најстабилнијим су се показали приходи из подрупе прихода од
продаје добара и услуга који су остали готово идентични прошлогодишњим.

За разлику од њих, сви остали приходи су подложни значајним варијацијама, јер њихово
остварење не зависи директно од Дирекције.

У том контексту интересантни су буџетски приходи због оствареног обима, како у апсолутном
износу тако и у релативном учешћу од 98,59% укупних прихода.

Детаљнији приказ ових прихода даје се у следећој табели.
Т 3.

Приходи из буџета града
у хиљадама динара

Индекс
Приходи из буџета града Остварење

2010.
План
2011.

Остварење
2011. (4:2) (4:3)

1 2 3 4 5 6
Приходи намењени финансирању расхода Дирекције * 125.722 143.898 141.600 112,63 98,40
Приходи намењени Програму уређивања 262.436 740.000 499.412 190,30 67,49
Приходи намењени Програму одржавања 400.082 645.000 642.125 160,50 99,55
Приходи намењени из прихода од приватизације 26.679 42.765 5.805 21,76 13,57

Укупно ** 814.919 1.567.663 1.288.942 158,17 82,22

* Изворни планом планирани су били приходи за финансирање расхода Дирекције у износу од
139.898.000 динара, међутим током године, приликом ребаланса буџета града план је повећан за
4.000.000 динара како би се створила могућност да се позиције предвиђене за трошкове по
пресудама, исфинансира пресуда у корист ЈКП „Медиана“, што је и учињено. Отуда је остварење
ових прихода од 141.600 хиљада, од коригованог плана мање за од 143.898 хиљада динара.

** У приказу остварења у 2011. години нису приказани приходи од буџета републике у износу од
850.000 динара који су намењени улагањима кроз Програм заштите и унапређивања добра
Церјанска пећина из разлога што ових прихода није ни било у плану. Отуда, са овим приходима
укупни буџетски приходи су остварени у износу од 1.289.792 хиљаде динара.

Готово сви приходи у табели су остварени у знатно већем обиму у односу на 2010. годину.
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При томе је раст прихода за финансирање рада Дирекције од 12,62% био логична последица јер
су током 2009. и 2010. године расходи били под ограничењем, односно држани су у истом нивоима па је
њихов раст у неку руку последица нивелације због раста цена током претходне две године.

Приходи од приватизације су мањи из два разлога од којих је први да се у посматраној години
нису били стекли сви потребни услови за реализацију пројеката којима су били намењени. Други је да
њихов прилив у буџет слаби тако да је овај фонд све мањи како се средства троше. С обзиром да се
нова средства не оставарују у значајнијем обиму, дуже време нема ни нових пројеката који би се
финансирали из њих а евентуална прерасподела преосталих средстава на друге пројекте при чему би се
њихова реализација вршила преко Дирекције, са аспекта увећања градске активе не би дала ефекте.

За разлику од ових прихода, значајни и редовни приходи се остварују за програме уређивања и
одржавања. У односу на 2010. годину они су повећани за 90%, односно 60% појединачно, док су у
укупном износу са 662.518.000 динара порасли на 1.141.537.000 динара, односно за 72,30%.

Основни извори ових прихода су накнада за уређивање и накнада за коришћење грађевинског
земљишта или су то били до пред крај 2011. године од када се гро пореза на зараде оствареног у граду,
граду и враћа.

Расподела овог прираста прихода који потиче од пореза на зараде зависиће и од прираста
обавеза па ће се евентуални ефекти тога на приходе Дирекције видети у наредном периоду.

Према ванбилансним евиденцијама Дирекције уочљива је стагнација односно смањење ових
изворних прихода буџета тако да је повећање остварених прихода по ова два програма резултат нечег
другог.

Потврда поменуте тенденције кретања главних изворних прихода за два програма видљива је из
петогодишње серије података који се дају у следећој табели.

Т 4.
Износи наплаћених накнада по годинама

у хиљадама динара

Опис 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Укупно
1 2 3 4 5 6 7

Накнада за уређивање 528.997 676.770 386.353 426.326 268.085 2.286.531
Накнада за коришћење 253.378 290.013 309.956 356.114 345.985 1.555.446

Укупно 782.375 966.783 696.309 782.440 614.070 3.841.977

Интересантно је да је у 2011. години остварено најмање прихода од ових накнада у последњих
пет година иако су висине ових накнада по м2 редовно усклађиване са стопом инфлације сваке године.
То говори о најмање две ствари. Прва, криза и даље траје, јер се смањују инвестиције домаћих
инвеститора с једне стране а и наплата земљарине је после четворогодишњег редовног раста први пут
пала иако је накнада по м2 повећана због инфлације за 11%.

Због започињања значајних инвестиција у 2010. години које су настављене у 2011. години као и
због потребе редовног одржавања комуналних система нужно је било надоместити недостајућа средства
због подбачаја основних прихода па су зато повећана примања од задуживања. На тај су начин
повећани и проходи Дирекције.

Међутим оваква решења су привремена и треба трагати за системским решењима, али таква
анализа није предмет овог извештаја.

У 2011. години остварени су расходи и издаци у укупном износу од 1.308.905.000 динара.
При томе, структура овог износа и кретање у односу на 2010. годину, изгледали су као што је

дато у следећим табелама.

Т 5.
Расходи и издаци - структура

у хиљадама динара

Категорија ОПИС 2010. Структура 2011. Структура Повећање
(5-3)

1 2 3 6 5 6 7

400000 Текући расходи 148.195 16,39 157.081 12,00 8.886

500000 Издаци за нефинансијску
имовину 755.839 83,61 1.151.824 88,00 395.985

УКУПНО 904.034 100,00 1.308.905 100,00 404.871
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Т 6.
Расходи и издаци - промене

у хиљадама динара

Категорија ОПИС Остварење
2010.

План
2011.

Остварење
2011.

Индекс
5:4x100

Индекс
5:3х100

1 2 3 4 5 6 7

400000 Текући расходи 148.195 158.382 157.081 99,18 106,00

500000 Издаци за нефинансијску
имовину 755.839 1.664.515 1.151.824 69,20 152,39

УКУПНО 904.034 1.822.897 1.308.905 168,38 144,78

Напомена: Ради бољег разумевања треба рећи да готовинска основа као основа буџетског
рачуноводства подразумева да се трансакције и остали догађаји евидентирају у
тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. У том контексту подаци
из горње табеле говоре о исплаћеним износима који су самом исплатом добили карактер
расхода или издатака и да је такво билансирање успеха различито у односу на
обрачунску основу где се приход јавља приликом фактурисања, а расход или
инвестиција приликом трошења, односно набавке или изградње.

У односу на 2010. годину, расходи су већи за 6%, а издаци за 52,39%. Значајно остварење је
промена у структури расхода и издатака јер су расходи сишли са 16,39% на 12%, док су се издаци
(инвестиције) повећале са 83,61 на 88%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

На крају 2011. године, Дирекција је имала дефицит од 626.000 динара, односно расходи и
издаци од 1.308.905.000 динара су за толико били већи од текућих прихода и примања од 1.308.279.000
динара.

Покриће исказаног дефицита од 626.000 динара може да се види из Извештаја о новчаним
токовима (образац бр. 4 из завршног рачуна) из којег се даје следећи извод.

Т 7.
Извод из извештаја о новчаним токовима

у хиљадама динара
Ознака

ОП 1 Опис Износ

1 2 3

4001 Новчани приливи 1.308.279

4169 Новчани одливи 1.308.905

4431 Мањак новчаних прилива (4169-4001) 626

4432 Салдо готовине на почетку године 643

4433 Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (4001+4434) 1.308.563

4434 Корекција новчаних одлива за наплаћена средства која се не
евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 284

4435 Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (4169-4436+4437) 1.308.866

4436 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене
на терет сопствених прихода 39

4437 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не
евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000

4438 Салдо готовине на крају године (4432+4433-4435) 340
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Из табеле се види да су се током године збиле одређене трансакције које нису могле да буду
евидентиране ни као приход, када је у питању прилив средстава, ни као расход, када је у питању одлив
средстава, него преко овог извештаја коригују те износе.

Сума тих промена на страни прилива је 284.000 динара. Уз повећање тог износа за стање на
текућем рачуну 01.01.2011. године од 643.000 динара, долази се до укупног износа од 927.000 динара
којим треба увећати остварене приливе од 1.308.279.000 динара, тако да су расположива средства у
2011. години износила укупно 1.309.206.000 динара.

Истовремено, остварени новчани одливи (евидентирани расходи и издаци) од 1.308.905.000
динара, кориговани су наниже за износ амортизације књижене на терет сопствених прихода од 39.000
динара, тако да су укупни одливи готовине били 1.308.866.000 динара.

Разлика између укупно расположивих средстава и укупних одлива је 1.309.206.000 -
1.308.866.000 = 340.000 динара, односно онолико колико је било на текућим рачунима Дирекције на дан
31.12.2011. године.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА

Пословање Дирекције, у ужем смислу посматрано у контексту Програма пословања из којег су
излучени делови који се односе на програме изградње и одржавања, са финансијског аспекта може се
детаљније сагледати преко подбиланса успеха чији се елементи дају у наставку.

Приходи који се односе на пословање Дирекције су планирани и остварени у обиму како је
приказано у следећој табели.

Т 8.
Остварени приходи у 2011. години

Група ОПИС Остварење
у 2010. План Остварење

у 2011.

Остварење
у односу
на план

Остварење
у 2011.
према
2010.

1 2 3 4 5 6 7

791

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ -
позиције буџета за
финансирање расхода и
издатака Дирекције

125.721.948 143.898.000 141.599.670 98,40 112,63

742 Приходи од продаје добара и
услуга 10.573.210 15.580.000 10.486.289 67,31 99,18

743 Приходи од пенала 121.472 36.800.000 96.378 0,26 79,34

745 Мешовити и неодређени
приходи 11.909.537 1.000.000 5.096.796 509,68 42,80

770 Меморандумске ставке за
рефундацију расхода 1.225.282 1.342.000 2.633.922 196,27 214,96

УКУПНО (без групе 745) 137.641.912 197.620.000 154.816.258 78,34 112,48

УКУПНО (са групом 745) 149.551.449 198.620.000 159.913.055 80,51 106,93

Приказани подаци у овој табели се поклапају са подацима из Т 1. осим у позицији буџетских
прихода, јер је у овој табели дат само онај део прихода из буџета који је намењен покрићу трошкова
Дирекције, док су у Т 1. дати укупни приходи из буџета који укључују и овај део који је иначе много
мањи.

Овако конципирани приказ треба да омогући управо стављање у однос прихода и расхода
Дирекције јер се финансијски већи део пословања односи на програме изградње и уређивања и
одржавања по којима Дирекција подноси посебне извештаје.

У 2011. години Дирекција је остварила приходе (за своје пословање) од 154.816.258 динара (без
мешовитих и неодређених прихода) односно 159.913.055 динaра са њима.
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Овај двојни податак је дат због тога што се већи део износа односи на приходе од јавних радова
на које је потрошен и највећи део тих прихода који је остварен (практично не за потребе Дирекције) а
уз то нису били планирани Програмом пословања.

У обе варијанте је остварено повећање у односу на 2010. годину при чему је значајније оно које
не укључује приходе од јавних радова и које износи 12,48%.

У погледу остварења плана претходно треба рећи да су буџетски приходи били планирани са
139.898 хиљада али да су ребалансом буџета попети за износ од 4.000.000 динара ради финансирања
изгубљеног спора с ЈКП „Медиана“ па је у табели, да не би дошло до искривљених релација, дат износ
из Одлуке о буџету након ребаланса а не из Програма пословања као што је то био случај у Т 1.

У том контексту буџетски приходи су остварени са 98,04% планираних а укупни са 78,34%,
односно са 80,51% планираних.

Оволико одступање остварених у односу на планиране приходе је последица, пре свега,
неостваривања  планираних прихода од пенала а које је требало остварити наплатом по две пресуде
које је Дирекција добила у своју корист - од „Нисал“ и од ЈКП „Градска топлана“.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су веће за близу два пута у односу и на план и на
остварење у претходној години. Од тога се на боловања преко 30 дана односио износ од 569.000 динара
а на породиљско одсуство износ од 2.065.000  динара (заокружени износ на хиљаде).

Иначе, ови се приходи користе искључиво за намену поновне исплате накнаде радницима за ове
поменуте случајеве и с обзиром да је наш колективни уговор повољнији по раднике у односу на оно што
фондови прихватају и рефундирају, у дужем року ти приходи нису сасвим довољни да се њима покрију
накнаде које се исплаћују па се разлика редовно покрива из других извора. Тако је у 2011. години
остварено ових прихода укупно 2.633.922 динара а укупно је исплаћено 2.691.610 динара за ове сврхе.

Мешовити и неодређени приходи о којима је претходно било речи остварени су у износу од
5.096.796 динара. Од тог износа, од пројеката јавних радова је приходовано 4.390.318 динара, док је по
другим основама остварено 706.477 динара.

Иначе приходи од јавних радова имају двоструку намену. Њиховим већим делом извођач јавних
радова - Дирекција, у обавези је да финансира зараде и трошкове доласка и одласка на посао
ангажованих радника са бироа рада, уз трошкове материјала и опреме за потребе пројекта јавног рада,
док мањи део служи за покриће трошкова извођача. У оквиру исказаних прихода, за покриће трошкова
издатака за опрему за спровођење јавних радова, практично оног што је у даљем делу извештаја
укључено у извештај о расходима и садржано у њима, Дирекција је остварила 131.250 динара, док је
износ који је увећао и приходовану и расходовану страну мимо плана 4.259.068 динара.

С обзиром да су редовни а и по износу у ком се остварују највећи после прихода из буџета,
најзначајнији су приходи од продаје (добара и) услуга јер се углавном из њих финансирају расходи за
које се не остварују буџетски приходи.

У овој години они су остварени у износу од 10.486.289 динара и мањи су од прошлогодишњих за
86.921 динара.

Међутим, треба рећи да се ипак не троши цео износ ових прихода на финансирање пословања
Дирекције. Наиме, приходима од префактурисавања се плаћају обавезе за расходе које није произвела
Дирекција, а приходима од тендера оглашавање у Службеном гласнику РС за Програм уређивања. При
томе, у 2011. години су, као и током 2010. године, ови приходи били недовољни да покрију и саме
обавезе према оглашавању (приходовано је 1.363.000 динара, а фактуре службеног гласника су
износиле 1.589.100 динара) па се у овом уском сегменту послује са губитком и та се разлика мора
покрити из других извора. С обзиром да се поред обавеза према оглашавачу из оствареног прихода
треба да покрије и директни ПДВ и трошкови припреме тендера, процена је да се на овој активности
остварује губитак од око 500.000 динара.

Међутим, овде није могуће водити неку ценовну политику која би омогућила макар „позитивну
нулу“ због ограничења у Закону о јавним набавкама.

Поред прихода од префактурисања који су остварени у износу од 1.490.986 динара и прихода од
тендера, на име прихода од продаје услуга су остварени и приходи од закупа у износу од 3.691.618
динара и приходи од вршења техничких прегледа и сличних услуга у износу од 3.940.684 динара тако да
су приходи од продаје остварени у наведених 10.486.288 динара.
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА

У односу на 2010. годину, расходи у 2011. години су остварени у износу као што је дато у табели
која следи.

Т 9.
Упоредни преглед текућих расхода

у 2010. и 2011 . години

Група Назив
Утрошено
из буџета

2010.

Утрошено
из буџета

2011.

Индекс
4:3х100

Утрошено
из

соп.извора
2010.

Утрошено
из

соп.извора
2011.

Индекс
7:8х100

УКУПНО
2010.
(3+6)

УКУПНО
2011.
(4+7)

Индекс
10:9х100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 Расходи за
запослене 111.750.336 121.116.138 108,38 5.648.988 5.418.329 95,92 117.399.324 126.534.467 107,78

411 Плате и додаци
запослених 93.452.375 101.032.009 108,11 2.159.315 919.982 42,61 95.611.690 101.951.991 106,63

412

Социјални
допринос на
терет
послодавца

16.727.857 18.084.724 108,11 386.635 149.558 38,68 17.114.492 18.234.282 106,54

413 Накнада у
натури 683.980 999.620 146,15 92.515 87.000 94,04 776.495 1.086.620 139,94

414 Социјална
давања запос. 886.124 999.785 112,83 2.065.331 3.151.369 152,58 2.951.455 4.151.154 140,65

415 Накнада за
запослене 0 0 0,00 888.714 1.024.257 115,25 888.714 1.024.257 115,25

416
Награде, бонуси
и остали
посебни расходи

0 0 0,00 56.478 86.163 152,56 56.478 86.163 152,56

42 Коришћење
роба и услуга 10.562.785 11.489.257 108,77 4.682.294 4.765.797 101,78 15.245.079 16.255.054 106,62

421 Стални
трошкови 6.962.342 7.512.720 107,91 203.161 279.422 137,54 7.165.503 7.792.142 108,75

422 Трошкови
путовања 234.396 238.947 101,94 209.704 172.159 82,10 444.100 411.106 92,57

423 Услуге по
уговору 801.413 1.372.835 171,30 3.089.059 2.486.839 80,50 3.890.472 3.859.674 99,21

424 Специјализоване
услуге 86.055 82.060 95,36 39.264 27.538 70,14 125.319 109.598 87,46

425

Текуће поправке
и одржавање
(услуге и
материјали)

663.420 699.909 105,50 475.668 577.956 121,50 1.139.088 1.277.865 112,18

426 Материјал 1.815.159 1.582.786 87,20 665.438 1.221.883 183,62 2.480.597 2.804.669 113,06

48 Остали
расходи 2.769.533 7.646.222 276,08 1.664.440 2.157.598 129,63 4.433.973 9.803.820 221,11

482
Порези,
обавезне таксе и
казне

899.875 1.709.159 189,93 1.428.573 1.774.379 124,21 2.328.448 3.483.538 149,61

483
Новчане казне и
пенали по
реш.судова

1.869.658 5.937.063 317,55 235.867 383.219 162,47 2.105.525 6.320.282 300,18

4 УКУПНО 125.082.654 140.251.617 112,13 11.995.722 12.341.724 102,88 137.078.376 152.593.341 111,32

Из табеле је уочљиво да су се расходи за запослене и расходи за коришћење роба и услуга
кретали око нивоа инфлације у 2011. години, тј. око 7%. Остали расходи су имали значајан раст - 121%
при чему су трошкови по пресудама били три пута већи него у 2010. години, док су трошкови пореза и
казни порасли 49,61%.

У следећој табели се даје упоредни преглед планираних и учињених расхода у 2011. години,
синтетизовани по групама.
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Т 10.
План и остварење текућих расхода

у периоду од 01.01-31.12.2011 . године

Група Назив П Л А Н
из буџета

УТРОШЕНО
из буџета РАЗЛИКА

П Л А Н
из

соп.извора

УТРОШЕНО
из

соп.извора
РАЗЛИКА УКУПНО

ПЛАН
УКУПНО

УТРОШЕНО РАЗЛИКА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ 121.117.000 121.116.138 862 12.524.000 5.418.328 7.105.672 133.641.000 126.534.466 7.106.534

411
Плате и додаци
запослених 101.032.000 101.032.009 -9 6.000.000 919.982 5.080.018 107.032.000 101.951.991 5.080.009

412

Социјални
допринос на терет
послодавца

18.085.000 18.084.724 276 1.874.000 149.558 1.724.442 19.959.000 18.234.282 1.724.718

413
Накнада у натури 1.000.000 999.620 380 90.000 87.000 3.000 1.090.000 1.086.620 3.380

414
Социјална давања
запос. 1.000.000 999.785 215 1.850.000 3.151.369 -1.301.369 2.850.000 4.151.154 -1.301.154

415
Накнада за
запослене 0 0 0 960.000 1.024.257 -64.257 960.000 1.024.257 -64.257

416

Награде
запосленима и
остали посебни
расходи

0 0 0 1.750.000 86.163 1.663.837 1.750.000 86.163 1.663.837

42 КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГА И РОБА 13.534.000 11.489.256 2.044.744 6.990.000 4.765.797 2.224.203 20.524.000 16.255.054 4.268.946

421 Стални трошкови 8.100.000 7.512.720 587.280 510.000 279.422 230.578 8.610.000 7.792.142 817.858

422 Трошкови
путовања 240.000 238.947 1.053 240.000 172.159 67.841 480.000 411.106 68.894

423 Услуге по уговору 2.389.000 1.372.835 1.016.165 4.805.000 2.486.839 2.318.161 7.194.000 3.859.675 3.334.325

424 Специјализоване
услуге 105.000 82.060 22.940 145.000 27.538 117.462 250.000 109.598 140.402

425 Текуће поправке и
одржавање 700.000 699.909 91 390.000 577.956 -187.956 1.090.000 1.277.865 -187.865

426 Материјал 2.000.000 1.582.786 417.214 900.000 1.221.883 -321.883 2.900.000 2.804.669 95.331

43
АМОРТИЗАЦИЈА
И УПОТРЕБА
СРЕДСТАВА ЗА
РАД

0 38.727 -38.727 0 38.727 -38.727

48 ОСТАЛИ
РАСХОДИ 7.897.000 7.646.222 250.778 320.000 2.157.597-1.837.597 8.217.000 9.803.819 -1.586.819

482

Порези, обавезне
таксе и казне
наметнуте од
једног нивоа
власти другом

2.100.000 1.709.159 390.841 220.000 1.774.379 -1.554.379 2.320.000 3.483.538 -1.163.538

483
Новчане казне и
пенали по
решењу судова

5.797.000 5.937.063 -140.063 100.000 383.219 -283.219 5.897.000 6.320.281 -423.281

4 Укупно 142.548.000 140.251.616 2.296.384 19.834.000 12.380.450 7.453.550 162.382.000 152.632.066 9.749.934

Из ове табеле се види да су се расходи који се финансирају из прихода од буџета кретали у
оквиру који је ограничен планом, док је једини пробој направљен код новчаних казни и пенала по
решењу судова (група 483), а разлог је тај што је извршена принудна наплата по судском решењу.

Код расхода који се финансирају из сопствених прихода било је више одступања, односно не
рачунајући амортизацију која није била приказана у плану, прекорачење плана се јавило код 6 група
расхода у укупном износу од 3.713.062 динара. Разлози ових прекорачења се наводе након следеће
табеле у којој се најдетаљније приказују поједине врсте расхода у оквиру група.



Група Конто Назив

П Л А Н    из
буџета

УТРОШЕНО из
буџета

РАЗЛИКА
П Л А Н    из
соп.извора

УТРОШЕНО
из

соп.извора
РАЗЛИКА

УКУПНО
ПЛАН

УКУПНО
УТРОШЕНО

РАЗЛИКА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
121.117.000 121.116.138 862 12.524.000 5.418.328 7.105.672 133.641.000 126.534.466 7.106.534

411000 Плате и додаци запослених 101.032.000 101.032.009 -9 6.000.000 919.982 5.080.018 107.032.000 101.951.991 5.080.009
411110 Плате и додаци стално запослених 101.032.000 101.032.009 -9 6.000.000 288.369 5.711.631 107.032.000 101.320.378 5.711.622
411111 Плате и додаци-јавни радови из

соп.прихода 0 84.476 -84.476 0 84.476 -84.476
411131 Плате и додаци-привремени и повремени

послови 0 547.137 -547.137 0 547.137 -547.137
412000 Социјални допринос на терет

послодавца 18.085.000 18.084.724 276 1.874.000 149.558 1.724.442 19.959.000 18.234.282 1.724.718
412110 Допринос за ПИО 11.114.000 11.113.520 480 660.000 31.721 628.279 11.774.000 11.145.241 628.759
412111 ПИО-привремени и повремени 0 60.186 -60.186 60.186 -60.186
412112 Добровољни допринос за ПИО 0 800.000 800.000 800.000 0 800.000
412210 Допринос за здравствено осигурање 6.214.000 6.213.465 535 369.000 17.735 351.265 6.583.000 6.231.200 351.800
412211 Здравство-привремени и повремени 0 33.648 -33.648 33.648 -33.648
412310 Допринос за незапослене 757.000 757.739 -739 45.000 2.163 42.837 802.000 759.902 42.098

412311 Доп.за незапослене-привремени и повр. 0 4.105 -4.105 4.105 -4.105
413000 Накнада у натури 1.000.000 999.620 380 90.000 87.000 3.000 1.090.000 1.086.620 3.380

413142 Поклони за децу запослених 0 90.000 87.000 3.000 90.000 87.000 3.000
413150 Превоз на посао и са посла (картице) 1.000.000 999.620 380 0 1.000.000 999.620 380

414000 Социјална давања запос. 1.000.000 999.785 215 1.850.000 3.151.369 -1.301.369 2.850.000 4.151.154 -1.301.154

414100
Породиљско боловање, боловање преко 30
дана и инвалидност другог степена 0 1.400.000 2.691.610 -1.291.610 1.400.000 2.691.610 -1.291.610

414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 1.000.000 999.785 215 130.000 130.000 1.130.000 999.785 130.215
414314 Помоћ у случају смрти запосленог или

члана уже породице 120.000 179.758 -59.758 120.000 179.758 -59.758
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог

или члана уже породице 0 200.000 280.000 -80.000 200.000 280.000 -80.000
415000 Накнада за запослене 0 0 0 960.000 1.024.257 -64.257 960.000 1.024.257 -64.257

415112 Накнада за превоз на посао и са посла 0 960.000 1.000.224 -40.224 960.000 1.000.224 -40.224

415112 Накнада за превоз-привремени и повр. 0 24.033 -24.033 0 24.033 -24.033

416000 Награде запосленима и остали
посебни расходи 0 0 0 1.750.000 86.163 1.663.837 1.750.000 86.163 1.663.837

416110 Јубиларне награде, накнаде за посебне
резултате рада 0 0 1.520.000 1.520.000 1.520.000 0 1.520.000
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416131 Накнаде за рад чланова Управног и
Надзорног одбора из редова запослених и
члановима комисије 0 230.000 86.163 143.837 230.000 86.163 143.837

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
13.534.000 11.489.256 2.044.744 6.990.000 4.765.797 2.224.203 20.524.000 16.255.054 4.268.946

421000 Стални трошкови 8.100.000 7.512.720 587.280 510.000 279.422 230.578 8.610.000 7.792.142 817.858
421100 Трошкови платног промета и

банкарских услуга 1.450.000 2.166.623 -716.623 200.000 140.688 59.312 1.650.000 2.307.311 -657.311

421110 Трошкови платног промета 1.450.000 2.166.623 -716.623 200.000 137.669 62.331 1.650.000 2.304.292 -654.292

421111
Трошкови платног промета -јавни радови
из соп.прихода

0 3.019 -3.019 0 3.019 -3.019

421200 Енергетске услуге 1.380.000 1.359.504 20.496 100.000 0 100.000 1.480.000 1.359.504 120.496
421200 Услуге за електричну енергију и услуге

грејања 1.380.000 1.359.504 20.496 100.000 100.000 1.480.000 1.359.504 120.496
421300 Комуналне услуге 790.000 480.771 309.229 30.000 96.314 -66.314 820.000 577.085 242.915

421310 Услуге ВиК 300.000 115.617 184.383 95.548 -95.548 300.000 211.165 88.835

421320 Услуге редовног одржавања и старања 490.000 365.154 124.846 25.000 766 24.234 515.000 365.920 149.080

дератизација и дезинсекција 15.000 15.000 5.000 5.000 20.000 0 20.000

услуге заштите имовине 190.000 157.058 32.942 15.000 15.000 205.000 157.058 47.942

одвоз отпада 165.000 169.840 -4.840 0 165.000 169.840 -4.840

услуге чистоће 120.000 38.256 81.744 5.000 766 4.234 125.000 39.022 85.978
421390 Остале комуналне услуге 0 5.000 5.000 5.000 0 5.000

421400 Услуге комуникације 3.200.000 2.713.435 486.565 100.000 1.263 98.737 3.300.000 2.714.698 585.302
421411 Телефон и телефакс 1.550.000 1.095.328 454.672 0 1.550.000 1.095.328 454.672
421412 Интернет и слично 0 884 -884 0 884 -884
421414 Услуге мобилне телефоније 850.000 942.045 -92.045 100.000 100.000 950.000 942.045 7.955
421420 Пошта 800.000 676.062 123.938 379 -379 800.000 676.442 123.558

421500 Трошкови осигурања 1.230.000 742.386 487.614 50.000 40.020 9.980 1.280.000 782.406 497.594
421511 Осигурање зграда 680.000 680.000 0 680.000 0 680.000
421512 Осигурање возила 120.000 225.452 -105.452 20.000 20.000 140.000 225.452 -85.452
421513 Осигурање опреме 280.000 476.914 -196.914 0 280.000 476.914 -196.914
421520 Осигурање запослених 150.000 40.020 109.980 30.000 40.020 -10.020 180.000 80.040 99.960

421600 Закуп имовине и опреме 50.000 50.000 0 0 1.137 -1.137 50.000 51.137 -1.137
421612 Закуп нестамбеног простора 50.000 50.000 0 1.137 -1.137 50.000 51.137 -1.137

421900 Остали трошкови 0 30.000 30.000 30.000 0 30.000

422000 Трошкови путовања 240.000 238.947 1.053 240.000 172.159 67.841 480.000 411.106 68.894

422111 Трошкови дневница на службеном путу 240.000 224.650 15.350 60.000 91.152 -31.152 300.000 315.802 -15.802

422121
Трошкови превоза на службеном путу
(аутобус и сл) 14.297 -14.297 20.000 63.107 -43.107 20.000 77.404 -57.404

422131 Трошкови смештаја на службеном путу 0 80.000 17.900 62.100 80.000 17.900 62.100

422199 Остали трошкови путовања 0 30.000 30.000 30.000 0 30.000
422200 Трошкови сл. путовања у иностранство 0 50.000 50.000 50.000 0 50.000



423000 Услуге по уговору
2.389.000 1.372.835 1.016.165 4.805.000 2.486.839 2.318.161 7.194.000 3.859.675 3.334.325

423200 Компјутерска опрема 160.000 211.018 -51.018 85.000 0 85.000 245.000 211.018 33.982

423210 Услуге за израду софтвера 160.000 211.018 -51.018 85.000 85.000 245.000 211.018 33.982
423300 Услуге образовања и усавршавања

запослених 140.000 15.222 124.778 120.000 129.500 -9.500 260.000 144.722 115.278
423322 Котизација 70.000 15.222 54.778 20.000 20.000 90.000 15.222 74.778

423390
Друге услуге образовања и усавршавања
запослених 70.000 70.000 100.000 129.500 -29.500 170.000 129.500 40.500

423400 Услуге информисања 1.439.000 993.465 445.535 2.640.000 960.856 1.679.144 4.079.000 1.954.321 2.124.679
423410 Услуге штампања 0 30.000 30.000 30.000 0 30.000
423421 Услуге информисања јавности 0 500.000 500.000 500.000 0 500.000

423432
Објављивање тендера и информативних
огласа 439.000 993.465 -554.465 1.200.000 940.098 259.902 1.639.000 1.933.563 -294.563

423440 Медијске услуге 1.000.000 1.000.000 910.000 20.758 889.242 1.910.000 20.758 1.889.242
423500 Стручне услуге 550.000 43.130 506.870 830.000 472.074 357.926 1.380.000 515.205 864.796

423530 Правне услуге (вештачења) 50.000 35.000 15.000 30.000 30.000 80.000 35.000 45.000

423591
Накнаде за рад чланова Управног и
Надзорног одбора 300.000 300.000 700.000 152.843 547.157 1.000.000 152.843 847.157

423599 Остале стручне услуге 200.000 8.130 191.870 100.000 319.231 -219.231 300.000 327.362 -27.362
423600 Услуге за домаћ. и угоститењство 0 0 0 400.000 431.820 -31.820 400.000 431.820 -31.820

423621 Угоститељске 0 400.000 431.820 -31.820 400.000 431.820 -31.820
423700 Репрезентација 0 0 0 340.000 54.049 285.951 340.000 54.049 285.951

423711 Репрезентација 0 340.000 54.049 285.951 340.000 54.049 285.951
423900 Остале опште услуге 100.000 110.000 -10.000 390.000 438.540 -48.540 490.000 548.539 -58.539

423911 Остале опште услуге 100.000 110.000 -10.000 390.000 438.540 -48.540 490.000 548.539 -58.539

424000 Специјализоване услуге
105.000 82.060 22.940 145.000 27.538 117.462 250.000 109.598 140.402

425000 Текуће поправке и одржавање
700.000 699.909 91 390.000 577.956 -187.956 1.090.000 1.277.865 -187.865

425110 Текуће поправке и одржавање зграда 50.000 49.422 578 140.000 136.375 3.625 190.000 185.797 4.203

425220
Текуће поправке и одржавање
административне опреме 150.000 168.634 -18.634 250.000 74.359 175.641 400.000 242.993 157.007

425210
Текуће поправке и одржавање опреме за
саобраћај 500.000 481.853 18.147 367.221 -367.221 500.000 849.074 -349.074

426000 Материјал 2.000.000 1.582.786 417.214 900.000 1.221.883 -321.883 2.900.000 2.804.669 95.331
426100 Административан материјал 615.000 559.528 55.472 200.000 192.957 7.043 815.000 752.485 62.515

426111 Канцеларијски материјал 615.000 559.528 55.472 200.000 180.395 19.605 815.000 739.923 75.077
426124 ХТЗ опрема 0 12.562 -12.562 0 12.562 -12.562

426300 Материјал за образовање и
усавршавање 420.000 336.875 83.125 150.000 174.402 -24.402 570.000 511.277 58.723

426310 Публикације, часописи и гласила 420.000 336.875 83.125 150.000 174.402 -24.402 570.000 511.277 58.723

426400 Материјали за саобраћај 775.000 588.615 186.385 500.000 773.069 -273.069 1.275.000 1.361.683 -86.683

426410 Издаци за гориво (бензин, гас, дизел) 745.000 588.615 156.385 380.000 747.017 -367.017 1.125.000 1.335.632 -210.632



426490
Остали материјал за превозна средства
(гуме, мазива и сл.)

30.000 30.000 120.000 26.052 93.948 150.000 26.052 123.948

426800 Производи за чишћење 0 40.000 29.655 10.345 40.000 29.655 10.345

426900
Материјали за посебне намене (рез.
делови, тонери и др)

190.000 97.768 92.232 10.000 51.800 -41.800 200.000 149.568 50.432

430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА
СРЕДСТАВА ЗА РАД

0 38.727 -38.727 0 38.727 -38.727

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 7.897.000 7.646.222 250.778 320.000 2.157.597 -1.837.597 8.217.000 9.803.819 -1.586.819

482000
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
другом

2.100.000 1.709.159 390.841 220.000 1.774.379 -1.554.379 2.320.000 3.483.538 -1.163.538

482100 Остали порези 220.000 170.000 50.000 120.000 1.624.982 -1.504.982 340.000 1.794.982 -1.454.982

482191 Порез 200.000 170.000 30.000 1.526.337 -1.526.337 200.000 1.696.337 -1.496.337

482131 Регистрација возила 20.000 20.000 120.000 98.645 21.355 140.000 98.645 41.355

482200 482200 Обавезне таксе 1.780.000 1.439.159 340.841 80.000 148.097 -68.097 1.860.000 1.587.256 272.744

482300 Новчане казне 100.000 100.000 0 20.000 1.300 18.700 120.000 101.300 18.700

482331 Новчане казне-градске 0 20.000 1.300 18.700 20.000 1.300 18.700

482341 Новчане казне-општинске 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0

483000
Новчане казне и пенали по решењу
судова 5.797.000 5.937.063 -140.063 100.000 383.219 -283.219 5.897.000 6.320.281 -423.281

483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.797.000 5.937.063 -140.063 100.000 383.219 -283.219 5.897.000 6.320.281 -423.281

4 142.548.000 140.251.616 2.296.384 19.834.000 12.380.450 7.453.550 162.382.000 152.632.066 9.749.934УКУПНО
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У овако конципираној табели могуће је видети и нешто што се не може видети у претходној
табели која је синтетичка. Разлог је тај што синтеза аналитичких и субаналитичких конта омогућава да
се позитивна и негативна одступања у аналитици међусобно потиру кроз синтезу па може да изгледа
као да се све одвија по плану иако то није случај.

Тако је код дела расхода који се финансирају из буџета видљиво следеће.
Стални трошкови су за 587.280 динара мањи од планираних, међутим од њих, трошкови платног

промета су већи за 716.623 динара од плана, трошкови услуга мобилне телефоније за 92.045 динара и
трошкови осигурања опреме и возила за 302.366 динара.

Услуге по уговору су мање од планираних за 1.016.165 динара (2.389.000 планираних, а
остварених 1.372.835 динара), међутим у оквиру њих, већи од планираних су трошкови одржавања
софтвера за 51.018 динара и трошкови објављивања тендера и информативних огласа за 554.465
динара.

Новчане казне и пенали су већи од планираних за 140.063 динара и то су већа одступања.
Сва  ова прекорачења су покривена већим уштедама код других субаналитички планираних и

остварених трошкова, па је зато и могуће да нема укупних пробијања плана.
С обзиром на овакво стање може да се постави питање да ли је онда план био добар?
С обзиром да се план прави са ограничењима у кретању појединих група расхода која се намећу

од управе, односно владе, као и са могућношћу коју пружа пословање у буџетском систему да се под
одређеним условима код истородних позиција расхода неке позиције повећавају на терет других, овај
план је био реалан.

Наиме, трошкови платног промета су били планирани у нешто већем износу од оних који су
остварени током  2010. године (1.402.000 динара), јер се ипак није очекивало да ће претпостављена
могућност повећања прихода бити и реално потврђена кроз веће остварење и промет на рачуну од око
400 милиона динара односно за око 45% у односу на 2010. годину.

Резервација за покриће овог потенцијалног расхода који је постао стваран нашла се у мањем
остварењу осталих сталних трошкова и коришћења услуга.

Други значајан пробој је остварен код трошкова објављивања тендера и информативних огласа
који је за 554.465 динара већи од планираних 439.000 динара. Конкретан разлог оволико већег износа је
покриће обавеза за ове услуге које су наплатиле „Народне новине“, које су (обавезе) углавном датирале
из претходних година а које су сада исфинансиране на терет изостанка расхода на име медијских услуга.

У делу расхода који су планирани за финансирање из сопствених прихода принципи су слични
као и код односа са буџетским приходима, али овде постоји већи број одступања.

Прво се односи на плате и додатке запослених и то што су се под овом групом јавили трошкови
који нису били планирани а то су плате и додаци за запослене на јавним радовима где је Дирекција
морала да плати 84.470 динара више но што је за ту сврху добила од Националне службе за
запошљавање. Разлика је настала након закључења уговора са том службом када се променила
минимална цена рада. Ови расходи су покривени из прихода по тим пројектима који су остали
Дирекцији па се у суштини Дирекција у овим случајевима јавила као медијатор између незапослених и
државе при чему она није имала непосредно ни штете ни неке користи, али су корист имали град због
резултата пројеката и запослени на пројектима.

Такође, нису биле планиране у овом обиму и на овом месту плате по основу привремених и
повремених послова које су износиле 547.137 уз доприносе на овај износ од 97.939 динара. Износ за ове
намене је калкулисан кроз услуге по уговору, међутим, приликом контроле државне ревизорске
институције разрешено је да ова врста уговора мора да се евидентира на овом месту. Отуда се у маси
планираној за плате из сопствених средстава нашао довољан оквир да овај расход нађе место у овом
обиму.

Социјална давања запосленима су већа за 1.301.369 динара од плана међутим гро овог пробоја
чине накнаде за породиљска одсуства и боловање преко 30 дана које се рефундирају од фондова тако
да ове, добрим делом непредвидљиве ствари које се не могу прецизније планирати, ипак нису од битног
утицаја на резултат.

Остала већа одступања се јављају код осталих стручних услуга за 219.231 динар, текућих
поправки и одржавања опреме за саобраћај са 367.221 динар прекорачења плана, трошкова горива за
367.017 динара, пореза за 1.526.337 динара и новчаних казни и пенала по судским решењима са 283.219
динара.

Прво од ових одступања се односило на накнаду за допунски рад која није исплаћена из
буџетских прихода као што је било планирано, друго је проузроковано учесталим поправкама и
генералном оправком једног возила као и редовним сервисима због пређене километраже која је
истовремено узроковала и значајан раст трошкова на име горива.
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Трошкови пореза који су већи за 1.526.337 динара од планираних готово у целини се односе на
трошкове ПДВ-а (1.523.978 динара), јер ПДВ није био планиран ни на страни прихода ни на страни
расхода, али је у извештају нешао место на обе стране да би стварни обим реалније био исказан.

КАДРОВИ

У току 2011. године дошло је до одређених флуктуација радне снаге што се види из следеће
табеле.

Т 12.
Кадрови у 2011. години

ФлуктуацијеРед.
бр.

Квалификациона
структура

Стање на дан
31.12.2010.

године

План за 2011.
годину

одлив прилив

Стање
31.12.2011.

1 2 3 4 5 6 7
1 НКВ 1 2 1
2 ПК
3 КВ 5 4 1 6
4 ССС 38 42 1 1 38
5 ВКВ
6 ВС 12 9 2 3 13
7 ВСС 82 84 5 6 83

Укупно 138 141 8 11 141

Из различитих разлога из предузећа је отишло 8 радника (четири радника је отишло у пензију,
двоје је раскинуло радни однос, а један је умро), док је у радни однос примљено 11 нових (седам
радника на неодређено време, два на одређено и један као замена), тако да је бројно стање повећано
на планирани број.

ЗАРАДЕ

Зараде су исплаћене у оквиру планираних износа с тим што није било могуће да се реализује
планирана исплата дела зарада из сопствених прихода, јер ни они нису остварени у планираном обиму.

У 2011. години у односу на просечну нето зараду у Србији од 37.976 динара, односно просечну
зараду у јавном сектору у Србији од 43.887 динара (извор - Танјуг).

Просечна зарада у целом предузећу током 2011. године је била 41.647 динара нето и 58.219
динара бруто.

У тренутку писања извештаја, нису познати подаци о просецима за град Ниш, па се не могу
видети релације између датих података са њима.
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ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ И ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

У планској документацији Програма пословања, програмима изградње и одржавања и Одлуке о
буџету града, до краја 2011. године није дошло до усаглашења планираних износа - прихода који се
односе на ова два програма. С обзиром да је Одлука о буџету највиши акт међу њима, а да је ово
извештај по програму пословања, у следећој табели се дају релативна остварења ових прихода у односу
на план по та два документа, док ће се остварење финансијског плана по програмима изградње и
одржавања дати кроз извештаје о реализацији тих програма, који су независни - посебни извештаји.

Т 13.

ОПИС

Планирани
приходи у
Програму

пословања

Планирани
приходи у
Одлуци о

буџету

Планирани
приходи у
измењеној
Одлуци о

буџету

Реализовани
приходи

Проценат
остварења
у односу

на
Програм

пословања
1 2 3 4 5 6

Програм
изградње 782.765.000 882.765.000 883.258.000 505.217.036 64,54

Aпропријација из
одлуке о буџету за
2011. годину

740.000.000 840.000.000 840.000.000 499.411.976 67,49

Средства из
посебног програма
приватизације по
одлукама о
распоређивању
средстава из
ранијих година

42.765.000 42.765.000 43.258.000 5.805.060 13,57

Програм
одржавања 645.000.000 745.000.000 795.000.000 642.125.004 99,55

Укупно
програми 1.427.765.000 1.627.765.000 1.678.258.000 1.147.342.040 80,36

О остварењу ових прихода било је речи у претходном делу извештаја, а овде се напомиње да су
сви остварени приходи наменски реализовани.
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III КРАЋИ ОСВРТ НА ОДРЕЂЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

У следећој табели се дају карактеристичне позиције из биланса стања са освртом на њихово
кретање током године.

Т 14.

Конто Опис Почетно
стање Повећање Смањење

Стање на
крају

године
1 2 3 4 5 6

29.140.985 3.412.810 3.283.734 28.435.9180112 Опрема
-25.628.581 -24.794.437

015 Нефинансијска имовина у
припреми 2.432.230.276 1.028.660.983 1.575.883.711 1.885.007.549

1211 Новчана средства на
рачунима 643.205 1.323.832.096 1.324.135.350 339.950

122111 Потраживања од купаца 6.729.375 11.773.075 12.208.253 6.294.197

13121 Обрачунати неплаћени
расходи и издаци 612.055.189 1.173.095.728 1.270.182.315 514.968.602

673.965.875 2.515.304.733 2.619.778.067 569.492.541
1 ФИНАНСИЈСКА

ИМОВИНА -6.607.759 -6.607.759

23 Обавезе по основу расхода
за запослене 7.228.605 132.792.794 130.454.844 9.566.554

24
Обавезе по основу осталих
расхода, изузев расхода за
запослене

116.145 1.582.162 1.646.240 52.067

251 Примљени аванси, депозити
и кауције 4.503.360 622.738 1.804.028 3.322.070

252 Обавезе према
добављачима 604.180.785 1.057.681.215 1.157.144.181 504.717.819

254 Остале обавезе 563.726 18.119.145 17.854.790 828.080

2913 Обрачунати ненаплаћени
приходи и примања 52.218.292 13.275.855 19.012.832 46.481.315

2 ОБАВЕЗЕ 668.810.913 1.224.073.908 1.327.916.916 564.967.905

АКТИВА

На групи конта 011.2. исказано је повећање опреме у износу од 3.412.810 динара. Међутим, ту
се ради о набављеној опреми у 2011. години од 1.353.872 динара и то: аутомобил од 1.044.600 динара и
рачунарској опреми од 309.272 динара.

Остали део повећања од 2.058.938 динара је само књиговодствени начин затварања исправке
вредности опреме која је искњижена из евиденције.

На групи конта 011.2. исказано је смањење опреме у износу од 3.283.734 динара што
представља обрачунату амотризацију те опреме у 2011. години од 1.224.796 динара и искњижење
набавне вредности опреме од 2.058.938 динара.

На групи конта 015 - нефинансијска имовина у припреми исказано повећање у бруто износу од
1.028.660.983 динара (односно нето смањење 547.222.728 динара тј. 2.432.230.276 - 1.885.007.549)
односи се на улагања у 2011. години у нефинансијску имовину која су остварена реализацијом програма
уређивања и програма одржавања за 2011. годину.

На овој групи карактеристично је смањење позиције у износу од 1.575.883.711 динара. Скоро
цео износ (1.568.802.506 динара) се односи на нефинансијску имовину која је по записнику о
примопредаји имовине стеченој средствима града број 05-9544/1 од 30.01.2012. године предата граду и
на тај начин искњижена из пословних књига Дирекције.

Остатак смањења у износу од 7.081.205 динара односи се на дате авансе који су затворени
смањењем обавеза према добављачима, односно правдани су радовима у 2011. години.
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Новчана средства на рачунима – њихово повећање и смањење показује промет у току године од
око 1.323.000.000 динара. Стање на крају године од 339.950 динара су средства републике намењена
пројекту Церјанска пећина за 2011. годину у износу од 193.877 динара, средства од рефундације од
фондова здравственог осигурања у износу од 34.337 динара и сопствена средства у износу од 19.372
динара и непотрошена буџетска средства на основном рачуну у износу од 92.363 динара а која су
билансирана као део обавезе према буџету за повраћај до краја јануара 2012. године, што је и урађено.

Потраживања од купаца су у односу на 31.12.2010. године смањена за око 435.000 динара, што
указује на ефикаснију наплату у 2011. години. У 2011. години фактурисано је купцима укупно 11.773.075
динара и то:

- купцима за тендерску документацију 1.363.000
- купцима за вршење стручног надзора 3.734.017
- купцима за преглед гасних инсталација 236.000
- купцима за технички преглед објеката 1.296.795
- купцима за закуп и преф. обавезе 5.132.535
- осталим купцима 10.727

Такође је дошло до промене рочности потраживања, јер су углавном стара потраживања која су
наплаћена супституисана новим, која нису наплаћена.

На конту 131.21 обрачунати неплаћени расходи и издаци салдо у износу од 514.968.602 динара
односи се на неплаћене расходе за расходе који падају на терет Дирекције у износу од 16.838.335
динара, а 498.130.267 динара се односи на обавезе према добављачима по програму уређивања и
одржавања.

ПАСИВА

На групи конта 23 исказане су обавезе у износу од 9.566.554 динара према:
- запосленима за део зараде за 12/11 у износу од 5.225.029
- запосленима по основу других накнада у износу од 1.683.372
- члановима управног и надзорног одбора у износу од 2.658.153

На групи конта 24 види се да је Дирекција у 2011. години повећала почетне обавезе од
116.145,00 динара за 1.582.162 динара и платила их са 1.646.240 динара. Повећање и смањење ове
групе обавеза се односи на порезе и њихов главни део чини ПДВ који је обрачунат у износу од
1.459.900,00 динара и плаћен са 1.523.948 динара.

На групи конта 251 дошло је до укупног нето смањења примљених аванса у износу од 1.181.290
динара.

На групи конта 252 салдо у износу од 504.717.819 односи се на
- добављаче за трошкове Дирекције......................... 10.951.021
- добављаче за инвестиције.....................................104.305.075
- добављаче за одржавање......................................389.461.723

Смањење обавеза према добављачима од 99.462.966 динара у односу на 2010. годину произлази
из повећане ликвидности због више реализованих прихода.

Од 828.080 динара обавеза на групи 254 односи се на: обавезе по административним забранама
и синдикалне чланарине за део зараде радника за 12/09 износ од 514.292 динара, на обавезе према
буџету 248.053 динара а остатак од 65.735 динара на остале обавезе.

Највећи део обрачунатих ненаплаћених прихода односи се на потраживања од Нисала по
вансудском поравнању од око 13.991.074 динара и  23.132.388 динара од утужених потраживања, док се
остатак у износу од 9.357.853 односи на купце (6.294.197 динара) и остала потраживања (3.063.656
динара).
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