
 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  27.03.2013. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног 
предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012. годину.  
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за 
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012. годину доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Драган Бугариновић,  директор Јавног предузећа за 
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш. 

 
 
 
Број: 446-3/2013-03 
 Нишу, 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 



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

Ниша'', број 88/2008), 
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ________ 2013. године, 

доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Јавног предузећа за аеродромске 

услуге "Аеродром Ниш" Ниш за 2012. годину број 631 од 06.03.2013. године, 
усвојен Одлуком Управног одбора број 11/XXV-676-2/13 од 08.03.2013. године. 

  
II Решење доставити: ЈП "Аеродром Ниш" Ниш, Управи за финансије, 

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

 
 
 
 
 

Број:_____________                                        
У Нишу,___________2013. године  

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 Проф. др Миле Илић 

 
 
 



 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 

 
Управни одбор ЈП "Аеродром Ниш" је на седници одржаној дана 

08.03.2013. године одлукама број 11/XXV-676-2/13 и 11/XXV-676-3/13 усвојио 
Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2012. годину и доставио 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак. 

 
Извештај је израђен и достављен оснивачу у складу са чланом 37.  

Статута Града Ниша (''Службени лист Г рада Ниша'', број 88/2008) . 
 
Имајући у виду да извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП 

"Аеродром Ниш" за 2012. 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 
 
 

        Миодраг Брешковић 
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1. УВОД  

 
Најважнији циљ планиран Програмом пословања за 2012. годину је било 

одржање ликвидности предузећа и даљи развој и унапређење ваздушног 
саобраћаја кроз повећање самог обима саобраћаја тј. броја путника и опслужених 
ваздухоплова. Током 2012. године обим ваздушног саобраћаја (како број летова, 
тако и број путника) је наставио са трендом раста који је био присутан и током 2011. 
године. Укупан број обављених летова у 2012. години износи 782, што представља 
повећање од 32% у односу на 2011. годину. Повећани број летова је последица 
одржања свакодневног саобраћаја Montenegro Airlines-a, али и функционисања 
центра за ванредне ситуације на Аеродрому Ниш, у оквиру кога је током 2012. 
године реализовано 189 летова.  

Број путника у 2012. години бележи раст од око 9 % у односу на прошлу 
годину. Пораст броја путника је узрокован  чињеницом да је током свих 12 месеци 
са Аеродрома Ниш функционисала  свакодневна редовна линија Ниш-Подгорица. 
Врло је битно нагласити да је ово већ друга година како поменута линија 
функционише (почев од фебруара 2010. године), тако да је пораст броја путника и 
показатељ да континуитет авио-услуге и постојање поуздане понуде летова са 
аеродрома, доводи до пораста интересовања за коришћењем авио-услуга и 
повећања потенцијала за даљи развој ваздушног саобраћаја на Аеродрому Ниш, 
упоредо са унапређењем привредних и туристичких потенцијала југоисточног 
региона Републике Србије. 

Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума  о 
јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, почело да се 
либерализује што је, током претходних година, резултирало издавањем дозвола за 
летење новим авиокомпанијама, које су пре свега биле заинтересоване за  
успостављање саобраћаја са Аеродрома Београд. Чињеница да су потенцијали на 
одређеним рутама са Аеродрома Београд у великој мери искоришћени, може се 
очекивати да, током 2013. године, неке авиокомпаније покажу интересовање за 
успостављање линија и са Аеродрома Ниш.  

Најбитнија активност у 2012. години коју је Аеродром Ниш успешно спровео је 
поступак продужења оперативне дозволе (сертификата) аеродрома за обављање 
јавног авио саобраћаја, без које Аеродром Ниш не би могао да обавља своју 
примарну делатност. Након опсежне провере аеродромске опреме, система, 
инфраструктуре и оперативних процедура, Директорат Цивилног Ваздухопловства 
Републике Србије је продужио важење постојеће дозволе за коришћење 
Аеродрома „Константин Велики“ Ниш, за јавни авио-превоз, за нових 12 месеци. 
Током целе 2012. године, стручне службе ДЦВ-а су спроводиле контролу рада 
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аеродромских служби, аеродромске опреме и система, и константовали 
задовољавајући ниво организације и опремљености аеродрома. 

Уз одлучујућу помоћ Града Ниша, током 2012. године настављено је са   
редовним свакодневним саобраћајем са Аеродрома Ниш, сарадњом са компаниjoм 
Montenegro Airlines на линији Ниш – Подгорица, са могућношћу конекција ка осам 
европских дестинација. 

Аеродром Ниш је документом „Мастер план развоја саобраћаја Републике 
Србије“  уврштен у примарну мрежу аеродрома Републике Србије (уз Аеродром 
Београд), са дефинисаним неопходним инвестицијама за унапређење Аеродрома. 
Негативна чињеница је да улагање у Аеродром нису реализована у складу са 
одредбама и плановима дефинисаним Мастер планом.   

Руководство Аеродрома је током 2012. године спроводило активности у циљу 
обезбеђења ликвидности предузећа. Вишемесечни напори руководства Аеродрома 
да обезбеди потребна финансијска средства из Републике су уродила плодом 
средином 2012. године, када је на препоруку Владе Републике Србије,  Аеродром 
„Никола Тесла“ Београд, по трећи пут усмерио средства из своје добити Аеродрому 
Ниш, и то овог пута у износу од 30 милиона динара. 

Поред активности у примарној делатности, током  2012. године, ЈП „Аеродром 
Ниш“ је организовао и обављао и следеће послове; јавни градски превоз на кружној 
линији 34, послове одржавања који су омогућили потребан ниво исправности 
ваздухопловне опреме, аутобуса и других техничких средстава, сарадња са 
Царинарницом у пословима везаним за робно-царински терминал, рад сектора 
Трговине, развој функције обезбеђивања према прописаним стандардима и друго. 

Током 2012. године, реализована је реконструкција система светлосног 
обележавања (ССО) на Аеродрому Ниш,  чиме је систем ССО и енергетике на 
Аеродрому Ниш доведен у функционално стање са потребном поузданошћу за 
одвијање ваздушног саобраћаја. Узимајући у обзир постојеће стање аеродрома 
“Константин Велики”, постоји перманентна потреба даље модернизације Аеродрома 
кроз:  

- унапређење навигационих услова и уређаја, 

- модернизација аеродромске опреме и система за опслуживање 
ваздухоплова, путника и пртљага, 

- привлачење нових авио-компанија за отварање линија из Ниша 

На основу сагледавања досадашњих активности на развоју саобраћаја  
закључујемо да је приоритетно инвестирање, дефинисано у претходним наводима, 
потребно и могуће реализовати системским решењем финансирања Аеродрома 
Ниш са републичког нивоа, као и кроз сарадњу и укључивање у инвестиционе 
пројекте међународних институција, тим пре, јер је аеродром “Константин Велики”  
база Центра за ванредне ситуације.  Дефинисање позиције и статуса Аеродрома Ниш 
у оквиру мреже аеродрома Републике Србије, би имало изузетно позитиван утицај 
на развој саобраћаја, допринело би лакшем финансирању техничких и 
инфраструктурних побољшања, као и подизању нивоа опремљености  и порасту 
атрактивности целог комплекса.  
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2. ПОСЛОВИ  ВАЗДУШНОГ  САОБРАЋАЈА  

 

Остварени саобраћај 

Током 2012. године, настављен је тренд повећања обима саобраћаја на 
аеродрому у Нишу, који је започет од 2010. године, тако да је током 2012. године на 
Аеродром Ниш слетело и полетело 780 авиона, док је преко aеродрома  путовало, у 
доласку и одласку,  укупно 27.344 путника. У односу на 2011. годину годину, ове бројке 
показују повећање од 8,8% у броју путника, и повећање од 31,9% у броју 
ваздухоплова. Број путника по годинама и њихова расподела по месецима током 
године дати су на следећим табелама и графицима: 

 

Промет на аеродрому "Константин Велики" у Нишу 

Број путника Број авиона 
Разлика у односу на 
претходну годину (%) Година 

2005. 26.787 315 путници авиони 

2006. 35.518 382 +32,6% +21,3% 

2007. 30.453 456 -14,3% +19,4% 

2008.  22.870 353 -24,9% -22,6% 

 2009. 17.159 349 -24,9% -1,1% 

        2010. 23.654 558 +37,8% +59.9% 

 2011. 25.090 591 +6,1% +5,9% 
 2012. 27.344 780 + 8,8 % + 31,9% 
 

 

Расподела укупног броја путника по месецима, као и одговарајући број путника у 
доласку и одласку, дат је у  следећој табели:  

Расподела броја путника по месецима 

2012. Долазак Oдлазак Toтал Број a/c 

јануар 81 1162 2033 32 

фебруар 599 597 1196 25 

март 858 768 1626 43 

април 1464 1405 2869 50 

мај 1073 1281 2354 48 

јун 1148 1194 2342 44 

јул 1670 1399 3069 50 
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август 1454 1436 2890 148  

септембар 1275 1284 2559 171  

октобар 1106 1124 2230 66  

новембар 985 921 1906 48  
децембар 1345 925 2270 55  
укупно 13848 13496 27344 780  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подаци из табеле показују да су месеци са највећим бројем путника април 
(празници – Ускрс) и јул и август (сезона годишњих одмора). Број путника у 
најфреквентнијим месецима је маљи него претходних година услед попуњености 
капацитета на летовима из Подгорице према европским дестинацијама, као и услед 
изостанка организованих чартер летова у летњој сезони.   

Приказ расподеле броја путника по месецима је дат на следећем графику. 
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Структура оствареног ваздушног  саобраћаја 

од. 
Редован путн. 

саобраћај Бизнис летови Карго летови 
Технички 
летови 

Спортски 
летови 

Алтернативна 
слетања 

путници авиони путници авиони авион t  терета авиони авиони путници авиони 

2005 25.380 198 236 34 16 444,046 29 24 1171 19 

2006 32.011 261 340 46 11 111,569 34 16 3167 48 

2007 29.330 218 428 81 20 448,460 108 10 695 19 

2008 21.552 179 637 75 6 163,510 71 12 681 13 

2009 15.905 117 804 86 9 266,726 102 17 450 18 

2010 23.108 363 309 68 55 1.554,864 63 8 147 8 

2011 23.952 340 565 63 28 705,011 84 60 573 16 

2012 26.368 374 213 31 16 349,838 219 127 763 13 

Анализа структуре оствареног саобраћаја у току 2012. године показује 
следеће: 

- Број летова у редовном саобраћају, као и број превезених путника на редовним 
линијама бележи  пораст од 10%. Што се тиче редовног саобраћаја битно је 
истаћи да су током 2012. године са Аеродрома Ниш, осим Montenegro Airlines-а 
за Подгорицу (са расположивим конекцијама), летела и авиокомпанија Darwin  
Airline, на линији за Цирих и Женеву.  

Број путника на летовима  Моntenegro Airlines-а по месецима дат  је у следећој 
табели: 

2012 Долазак Одлазак Укупно Број 
ваздухоплова 

јануар 840 1131 1971 28 

фебруар 593 593 1186 20 

март 844 756 1600 31 

април 1409 1351 2760 30 

мај 1067 1268 2335 31 

јун 1143 1190 2333 30 

јул 1663 1392 3055 31 

август 1411 1407 2818 31 

септембар 1266 1272 2538 30 

октобар 1042 1058 2100 31 

новембар 805 916 1721 30 

децембар 798 774 1572 29 

Укупно 
путника 12881 13108 25989 25989 

Број авиона      352 
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- Моntenegro Airlines на летовима ка Подгорици нуди и могућност конекција ка 6-9 
европских градова (у зависности од сезоне). Број путника до сваке од могућих 
дестинација и процентуални удео исте у укупном броју путника Моntenegro 
Airlines-а, у току 2012. године, дат је у следећој табели: 

Број путника MGX-a по дестинацијама 

Дестинација Долазак Одлазак Укупно Проценти 

Подгорица 5664 5577 11241 43,47% 

Цирих 3250 3580 6830 26,41% 

Париз 2012 2054 4066 15,72% 

Франкфурт 957 1034 1991 7,70% 

Москва 486 517 1003 3,88% 

Рим 179 213 392 1,52% 

Копенхаген 74 74 148 0,57% 

Лондон 76 60 136 0,53% 

Беч 12 15 27 0,10% 

Љубљана 12 10 22 0,09% 

Истанбул 1 1 2 0,01% 

Укупно 12881 13108 25989 100,00% 

 
- Број бизнис летова и број путника у овој категорији је смањен за око 50%. Број 

путника и ваздухоплова у категорији пословних летова је условљен првенствено 
доласком страних инвеститора, развојем привреде у југоисточној Србији и 
успостављањем сарадње са пословним партнерима из европских земаља.  

- ЈП“Аеродром Ниш“ је по броју карго летова и количини превезене робе у 2012. 
години забележио скромније резултате у односу на прошлу годину. Укупно је 
реализовано 16 карго летова, којима је превезено 322.737 кг робе. Број 
реализованих карго летова директно зависи од активности извозника робе. 
Позитивна чињеница је да се аеродром Ниш позиционирао као приоритетни 
аеродром у Републици Србији  за ову врсту летова.   

- Број техничких и спортских слетања је већи него током 2011. године, посебно је 
то видљиво у категорији спортских летова што је последица присуства и рада 
две авио-школе на аеродрому Ниш. 

- Летове у оквиру функционисања Центра за ванредне ситуације класификовали 
смо као техничке, те је стога присутно значајно повећање и ове категорије 
летова, обзиром да је током августа и септембра месеца реализовано укупно 189 
летова у сврху гашења пожара у Републици Србији и околним земљама. 

- Број алтернативних слетања је на нивоу који представља просек последњих 
година. Након реализованих техничких побољшања на Аеродрому Београд и 
уградње система за слетање IIIb који омогућава слетање ваздухоплова при 
минималној видљивости од 75м, алтернативна слетања на Аеродром Ниш 
обављају само авиони из флоте ЈАТ Airways-a који нису опремљени модерним 
уређајима за слетање. Услед тога, за очекивати је да се број алтернативних 
слетања на аеродром у Нишу наредних година неће увећавати. 
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- Квалитет услуге 

 

Остварени резултати у погледу квалитета пружене услуге су веома добри, 
имајући у виду податак да је током целе године (због реда летења)  реализован рад 
сектора саобраћај у две смене. На пословима спасилачко-ватрогасне службе и 
опслуживања ваздухоплова ангажовани су и радници из сектора одржавања.  

Одређени број запослених из сектора саобраћај, сектора одржавања и шест 
запослених из сектора превоз путника, су обучени и по потреби ангажовани за 
послове зимског одржавања маневарских површина (Зимски штаб), на којима до сада 
показују задовољавајуће резултате. 

Током 2012. године, од укупно 374 планираних летова који су имали дефинисан 
ред летења (летови за Подгорицу, Цирих и Женеву), без кашњења у поласку је 
обављено 314 летова или 83,9%, док је 60 ваздухоплова односно 16,1% каснило у 
одласку.  

Од укупно 60 кашњења, расподела по дужини кашњења је следећа:  
- кашњење  до 15 мин         19  летова  (32 %),  

- кашњење од 15-30 мин     17  летова  (28 %)  

- кашњење преко 30 мин     24  лета      (40 %) 

 

Анализа разлога кашњења у одласку указује да је од укупно 60 кашњења: 

 
- у 36 случајева су разлог кашњења временски услови (на рути или на 
аеродрому поласка / опредељења), 

- у 5 случајева је ваздухоплов каснио због одлуке оперативног центра 
авиокомпаније и посаде ваздухоплова, 

-  у 5 случајева је ваздухоплов каснио због рерутирања  и чекања ротације 
авиона, 

-  у 3 случаја је каснио због ограничења у ваздушном простору на рути 
-  у  3 случаја авион је каснио због измене реда летења 
-  у  3 случаја је каснио због каснијег пријема путника 
- у  3 случаја је ваздухоплов каснио због ограничења на аеродрому поласка 

(пасошка контрола, израда loadsheet-a) 
-  у  2 случаја је лет каснио због непланираног прегледа ваздухоплова 

 
- Опрема за прихват и отпрему ваздухоплова, путника, пртљага и робе 

 
Током 2012. године није вршена набавка нове опреме за прихват и отпрему 

или знатније инвестиционо улагање, јер у тренутним условима пословања то није 
било могуће реализовати. Обављани су потребни радови редовног одржавања што 
је резултирало чињеницом да опрема није значајно ометала редовност саобраћаја.  

Захваљујући доброј сарадњи са Аеродромом Београд, добијен је на 
коришћење агрегат за снабдевање ваздухоплова електричном енергијом, као и 
„follow me“ возило који су у много бољем стању од опреме коју је Аеродром Ниш 
раније користио за ове услуге. 
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Опрема за зимско одржавање маневарских површина ( четири вучна воза: 
тегљач са раоником + четка), коју је Аеродром Ниш добио на коришћење од 
Аеродрома Београд крајем 2010. године, детаљно је припремљена и коришћена 
током зиме 2011/12 и крајем 2012. године. Коришћењем поменуте опреме време 
потребно за чишћење маневарских површина смањено је на 30 до 60 минута, те 
поред интензивнијих снежних падавина (у јануару, фебруару и децембру 2012.) и 
оштрије зиме саобраћај није отказиван, односно у свако планирано време су 
обезбеђени услови да ваздухоплов безбедно слети. Поменута помоћ је резултат 
сарадње АД „Аеродром Никола Тесла “, Београд и ЈП„Аеродром Ниш“. У склопу 
припрема за зимску сезону, спроведена је и набавка флуида за одлеђивање 
ваздухоплова и урее за одлеђивање маневарских површина. 

Врло је битно напоменути да је генерално гледано опрема за прихват и 
отпрему ваздухоплова, путника, пртљага и робе на Аеродрому Ниш доста 
застарела и на измаку својих ресурса, што ће сигурно представљати проблем у 
случају чешће употребе када дође до очекиваног повећања обима саобраћаја. 

- Школовање и обнављање лиценци за рад  

 
Током 2012. године реализован је низ обука запослених из сектора саобраћај 

за стицање нових и обнову постојећих лиценци. Највећи део обука су обавили 
предавачи овлашћеног школског центра Аеродрома Београд у складу са европским 
JАR прописима и домаћим законским обавезама. Обуке су обављане у 
просторијама ЈП "Аеродром Ниш". Списак спроведених обука са бројем полазника 
и датумом реализовања је дат у следећој табели: 

 

Преглед  реализованих обука током 2012. године 

Врста 
обуке 

Број 
полазника

Период 
реализације 

Школски центар Назив обуке 

Контролор опслуживања 
ваздухоплова, путника и ствари  

Обнова 
лиценце 

6 мај 2012 
Аеродром 
Београд  

Одлеђивање и заштита од 
залеђивања 

Стицање 
лиценце 

3 25.10.- 6.11.2012. 
Аеродром 
Београд 

Одлеђивање и заштита од 
залеђивања 

Обнова 
лиценце 

7 25.10.- 6.11.2012. 
Аеродром 
Београд 

Обнова 
лиценце 

6 26.- 30.10.2012. 
Аеродром 
Београд 

Шеф смене зимског штаба 

Обнова 
лиценце 

9  26.- 30.10.2012. 
Аеродром 
Београд 

Руковалац зимским машинама 

Прихват и отпрема опасних 
материја – категорија 5 и 8 

Обнова 
лиценце 

7  новембар 2012 
Аеродром 
Београд 

Прихват и отпрема опасних 
материја – категорија 9 

Обнова 
лиценце 

7  новембар 2012 
Аеродром 
Београд 

 

Извештај о спроведеним курсевима и обукама у оквиру спасилачко-ватрогасне 
службе, службе обезбеђивања (Security) и сигурности (Safety) биће дат у делу 
Извештаја који се односи на Заједничке послове у Предузећу. 
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- Закључак о пословима ваздушног саобраћаја 

 
Сумирајући резултате оствареног саобраћаја у 2012. години мора се 

констатовати да је одржан позитиван  тренд повећања обима саобраћаја кроз 
повећање броја операција, броја путника и одржање карго саобраћаја. Такође, 
направљен је квалитативни помак у раду сектора саобраћај кроз опслуживање 
свакодневних летова, затим организовање рада сектора у две смене, обучавање 
нових људи и њихово ангажовање на пословима ваздушног саобраћаја и 
пословима одржавања маневарских површина у зимским условима. 

 Аеродром Ниш поседује важећу дозволу за коришћење Аеродрома за јавни 
авио саобраћај. Дозвола је иницијално издата у октобру 2011. године од стране 
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) у процесу 
сертификације аеродрома. Крајем 2012. године, важење дозволе је, након 
свеобухватног инспекцијског прегледа од стране ДЦВ-а, продужено за нових 12 
месеци. Током целе 2012. године, стручне службе ДЦВ-а су спроводиле контролу 
рада аеродромских служби, аеродромске опреме и система, и константовали 
задовољавајући ниво организације и опремљености аеродрома. 

Током 2012. gодине, настављена је подршка Оснивача (Града Ниша) и 
Републике, али не у обиму који је потребан за дугорочно решавање  пословања и 
функционисања аеродрома и реализацију неопходних улагања у побољшање 
аеродромске инфраструктуре и опреме. Током 2013. године је неопходно 
планирати и системски решити проблем финансирања Аеродрома Ниш, како би 
ваздушни саобраћај могао да се одвија редовно и безбедно. 

Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума  о 
јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, убрзано почело да 
се либерализује и развија што је резултирало издавањем дозвола за летење новим 
авиокомпанијама, пре свега са Аеродрома Београд.  Наставак либерализације у 
ваздушном саобраћају ће свакако бити још израженији током наредних година. 

Целокупна поменута ситуација, оставља ЈП "Аеродром Ниш" у још једном 
великом проблему, а то је немогућност улагања у инфраструктуру и 
осавремењавање опреме што је у ваздушном саобраћају, као привредној грани која 
се брзо мења, напредује и усавршава, један од најважнијих услова за очување 
конкурентности на тржишту и привлачење савремених авио-компанија. Без 
подршке Града и Државе и у том погледу, Аеродром неће бити у могућности да 
модернизује навигациону опрему, опрему за опслуживање ваздухоплова нити 
терминалну зграду, односно неће моћи да задовољи потребне захтеве авио-
компанија што се тиче безбедности и квалитета услуге. 

 
 

3.КАРГО  ПОСЛОВИ  И  СКЛАДИШТЕ  

 

У 2012. години остварени су следећи резултати: 

 
-   ускладиштено/искладиштено 1.167.075 кг разне робе, што је повећање од  у 

односу на 2011 годину која је завршена са 1.159.664 кг робе . 
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-  издато је 283 магацинска броја за робу под царинским надзором што је 
приближно исти резултат  у односу на 2011-ту годину када је издато 292 
магацинска броја. 

 
 Током 2012. године у царинском магацину су вршене редовне и ванредне 

контроле од стране Царине и у тим приликама нису утврђене неправилности у раду 
и вођењу цaринске књиге и докумената. 

Осморо радника је извршило обнову лиценце 434.2.200 (dangerous goods 
regulations) за рад са опасним материјама у школском центру Аеродрома Никола 
Тесла. 

У области карго ваздушног саобраћаја од 01.01.2012 до 31.12.2012 године 
опслужено је укупно 16 карго ваздухоплова  а отпремљено је укупно 322.737 кг 
робе, што представља  нешто слабији резултат у односу на 2011-у годину. 

 

4.ПОСЛОВИ  ПРЕВОЗА  ПУТНИКА  У  ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ  

 

Показатељи рада сектора превоз путника огледају се у броју продатих карата 
и броју осварених полазака тј. броју пређених километара. У 2012. години ови 
параметри у сектору превоз путника су следећи:  

 

 

 

 

Продаја појединачних карата 

У периоду од 1.1.2012. до 31.12.2012. године на линији 34 продато је укупно    
771.773 појединачних карата и то: 388.839  на линији 34“А“ и 382.934 на линији 
34“Б“.  

Број продатих карата по месецима и укупно дат је у следећој табели: 

 

 

2012. година смер А смер Б укупно 

јануар 32.470 31.568 64.038

фебруар 33.477 32.967 66.444

март 35.514 35.044 70.558

април 31.884 31.314 63.198

мај 33.732 33.179 66.911

јун 31.543 32.212 63.755

јул 29.382 29.074 58.456

август 29.144 29.476 58.620
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            септембар 30.581 29.725 60.306

октобар 34.085 33.362 67.447

новембар 32.199 31.394 63.593

децембар 34.828 33.619 68.447

за целу годину 388.839 382.934 771.773

 

  

Реализација реда вожње 

У 2012. години на линији 34“А“  планиранo је 16.463 полазакa, а на линији 
34“Б“  16.463 полазакa, што је укупно 32.996 полазака за целу линију. Број 
нереализованих полазака на линији 34“А“ је 46, а на линији 34“Б“ је 48. Детаљнији 
подаци о планираним и реализованим поласцима и пређеним километрима, као и 
степен реализације за сваки смер и целу линију дат је у наредној табели: 

 

планирани 
број полазака 

реализовани 
број 
полазака 

планирани 
број пређених 
км 

реализова
ни број км 

степен 
реализације 

(%) 

16.463 16.417 333.376 332.444 99,72 
4А 

16.463 16.415 332.223 331.255 99,70
4Б 

купно 
32.996 32.832 665.599 663.699 99,71
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Сектор превоз путника остварује приход од превоза по пређеном километру 
тако да висок степен реализације реда вожње обезбеђује висок ниво квалитета 
пружених услуга. 

У 2011. години је продато укупно 812.939 карата, а у 2012. години продато је 
771.773 карата, што је пад продатих карата у 2012. години у износу од 5 %. 

Приказ односа броја продатих карата по месецима за 2011/2012 годину. 

 

 

 

 

5.  ТРГОВИНА 

 
У 2012.години сектор Трговине је радио у отежаним условима. Узроци који су 

утицали на рад сектора се огледају у недостатку средстава за набавку робе, осим 
продавнице у холу зграде Аеродрома. 

И поред тих негативних околности продавница у пристанишној згради  
аеродрома је због пружања услуга путницима радила сваког дана у две смене без 
обзира на празнике и била максимално искоришћена. 

У односу на 2011. годину промет у 2012.години је повећан за 11,22% у 
продавници у улици Наде Томић, a за 69.89% у продавници у згради аеродрома.  

 

6.  ПОСЛОВИ  ИНВЕСТИЦИЈА  

 

Активности које су реализоване у 2012-ој години биле су усмерене на 
обезбеђењу несметаног функционисања, поправкама и адаптациjaма постојећих 
објеката и њихових инсталација.  

По пројекту „Унапређење конкурентности аеродрома, II фаза“ за систем 
светлосног обележавања (ССО),  реализоване су Јавне набавке од стране Града 
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Ниша, и извршена је замена каблова, спојних елемената као и издвајање још једног 
струјног круга (PAPY светла), према важећим ICAO  прописима, за који је 
инсталиран нови регулатор константе струје. Такође, набављен је нови агрегат за 
резервно напајање ССО који је интегрисан у постојећи систем енергетског блока, на 
војном делу аеродрома.  

По истом пројекту, извршено је и фарбање стубова рефлектора на 
пристанишној платформи. 
 Финансирано је у ,,Инвестициони програм санације енергетских губитака на 
објекту пристанишне зграде аеродрома „ Константин Велики“ Ниш“. 

Спровођене су активности на усаглашавању пројектне документације за 
пројекат реконструкције ССО, у складу са законским прописима и активности према 
Министарству за инфраструктуру за добијање дозвола за реализацију пројекта 
ССО.   

Урађен је елаборат са предмером и предрачуном  проширења паркинг 
простора испред РЦМ-а, а све у циљу измештања царинског реферата железничка 
станица на комплекс ЈП  Аеродрома Ниш. 

Урађен је елаборат са предмером и предрачуном адаптације хола 
пристанишне зграде аеродрома. 

Крајем 2012. године послата је пријава капиталних пројеката за НИП за 
2013.годину, у којој су предложена два пројекта: Реконструкција Система 
Светлосног обележавања и енергетике Аеродрома Ниш и Рехабилитација полетно-
слетне стазе.  

 Од инвестиционих радова на одржавању објеката, урађена је замена улазних 
врата на робно-царинском магацину А.  

 

Учешће у пројектима CBC Adriatic Programme 

ЈП“ Аеродром Ниш“ је током 2012. године наставио са активним учешћем у 
програму CBC Adriatic Programme кроз пројекат AIR.NET (Regional Airports Network 
for common economic space for the mobility of people and goods), заједно са 
аеродромима Трст, Мостар, Бари и италијанским општинама Аквила и Пуља.  

У периоду од 18. до 20. 04. 2012. године, у Трсту, одржан је други састанак 
извршног одбора АИР.НЕТ пројекта, на којем је презентован тренутни статус 
пројекта и планови активности у наредном периоду. Представници ЈП“Аеродром 
Ниш“ су присуствовали и узели активно учешће на овом састанку.   

У оквиру ИПА  АИР.НЕТ  пројекта, током 2012. године, представници 
Аеродрома Ниш су били ангажовани на изради различитих студија и анализа у вези 
опслужног подручја Аеродрома Ниш и потенцијалних линија из Ниша (социо-
економска анализа, териоријална анализа, студија путничког  потенцијала, 
маркетинг анализа). Поменуте студије су искоришћене за дефинисање бизнис 
плана (у коме су дефинисане авио-линије са највећим потенцијалом) на основу кога 
је расписан европски тендер и изабрана  авиокомпанија Mistral Air, која ће 
реализовати летове између аеродрома учесника пројекта. Почетак летова на 
линији Ниш – Трст је договорен за 26. април 2013. године.  
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Учешће у раду SEETO 

У оквиру South-East Europe Transport Observatory SEETO,  Аеродром Ниш је 
био домаћин састанку у организацији Министарства за инфраструктуру и SEETO 
организације, који је одржан на Аеродрому Ниш у априлу месецу 2012. године.  

На састанку су представљени планови потребних улагања за развој 
Аеродрома Ниш, који су разматрани и имплементирани приликом израде планских 
докумената развоја мреже саобраћаја Јужне и југоисточне Европе МАП 2012-2017 
(Multi Annual Plan). 

 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ 

 

7.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВНОГ СЕКТОРА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
У оквиру Правног сектора, поред редовних послова организовања и спровођења 

поступака заснивања радног односа, израде уговора о раду, подношења пријава 
фондовима социјалног осигурања, технички су израђиване потребне одлука и 
решења о правима и дужностима запослених.  

Управни одбор je одржао 3 седницe, припремљени су материјали, вођени 
записници, технички обрађене и достављене одлуке. Од посебног значаја за даље 
функционисање Аеродрома је одлука о давању сагласности на прибављање износа 
од 30.000.000 динара од Аеродрома „Никола Тесла“ по закључку Владе Републике 
Србије за одржавање ликвидности и неопходно одржавање техничко технолошке 
спремности аеродромске опреме и система. 

Свакако, треба поменути спровођење поступака јавних набавки добара, услуга и 
радова  као и послове на изради уговора након спроведених поступака, и уговора 
из редовне делатности. 

Инспекција рада вршила је инспекцијски надзор над применом прописа у области 
радних односа у току 2012. године, а по пријавама појединих запослених сектора 
превоза путника. Од стране инспектора рада није указано на повреде прописа за 
евентуалну одговорност правног лица.  

Послови правне струке у 2012. години завршавани су у задатим роковима. 

    

7.2.КАДРОВСКО  СТАЊЕ  

 
Укупан број запослених Предузећа у децембру 2012. године је 157. У 

следећим табелама дата је структура запослених:  
 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО РАДНОМ СТАЖУ СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
До 10 година 61 Од 20-30 година 16 

Од 10-20 година 45 Од 30-40 година 58 

Од 20-30 година  36 Од 40-50 година  47 

Од 30-40 година 14 Од 50-60 година 29 

Преко 40 година   1 Преко 60 година 7 

Укупно  157 Укупно  157 
 

СТРУКТУРА  ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА 

  



  17/30 
Извештај о пословању ЈП „Аеродром Ниш“ за 2012. годину 

Превоз путника   60 
Саобраћај   41 
Комерцијално финансијски   18 
Техничко одржавање   16 
Трговина 8 
Карго 7 
Управа 6 
Правни 1 

Укупно запослених  157 
 
 

 СТРУКТУРА  ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОСЛОВИМА. 

Основна делатност   65 

Допунске делатности   65 

Администрација   18 

Менаџмент   9 

Укупно запослених 157 

 
 
 

 
 
Следећа табела показује проценат попуњености радних места према 

постојећој Систематизацији : 
 

Број извршилаца 
предвиђен 

Систематизацијом 

Постојећи број 
извршилаца 

(децембар./2012) 

Проценат 
попуњености 

( 3  / 2 ) % 
Сектор 

2 3 4 1 

15 6 27 УПРАВА 

3 1 33 ПРАВНИ 

24 18 75 КОМ-ФИНАНС 

30 16 53 ОДРЖАВАЊЕ 

65 41 63 САОБРАЋАЈ 

13 7 54 КАРГО 

12 8 67 ТРГОВИНА 

70 60 86 ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

232 157 67 УКУПНО 

 

 
7.3. КОМЕРЦИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ  

 
Пословни простор - ЈП "Аеродром Ниш" располаже пословним простором на 

комплексу, чија је укупна површина приближно око 700 м2. Већи део од 560м2 је 
дат у закуп корисницима, док је део од око 145 м2  на располагању за издавање са 
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тежњом да се он првенствено ангажује од стране потенцијалних авио компанија 
које би покренуле саобраћај и на тај начин позитивно утицале на већи број 
активности на аеродрому. Током 2012. године један број корисника је отказао закуп 
пословног простора због тешких услова пословања и смањења обима посла, али је 
и неколико неиздатих простора издато у закуп у складу са Правилником и 
Ценовником Аеродрома.  

Робно - царински терминал је пружао услуге уредно, уз сарадњу са царинском 
испоставом. Рад Терминала захтева организацију која обезбеђује функцију 
царинске контроле, евиденцију пристиглих возила са робом и контролу кретања, и 
обезбеђење паркинга.  

Током 2012 године забележен је пад броја теретних возила на робно-
царинском терминалу у односу на претходну годину. У 2012. године тај број је 
износио 10.890 возилa, што је смањење  од 19% у односу на број теретних возила у 
2011. години када је било 13.461 возила на робно-царинском терминалу.  

Ценовници – У 2012. години донета је Одлука о усвајању Ценовника издавања 
рекламних површина. Усклађивање осталих постојећих ценовника није вршено 
током године јер је цена услуга изражена у страној валути, односно због отежаних 
услова пословања. 

Мењачница  -  У 2012. години отворена је у холу пристанишне зграде 
аеродрома мењачница „Аеродром“ у циљу обављања мењачких послова, и тиме је 
задовољена једна од битнијих потреба путника. Мењачница ради у простору где се 
налази и уговорна пошта, па отварање исте није захтевало заузимање додатног 
простора који је предвиђен за давање у закуп. Реализација исте није захтевала 
ангажовање додатних лица на тим пословима, јер на њима раде запослени који си 
већ радили и у уговорној потши, с тим што су у међувремену стекли сертификате за 
обављање мењачких послова. Мењачница поред задовољења потреба, 
првенствено путника, обезбеђује и додатни приход Аеродрому на месечном нивоу.  

Продаја робе и услуга и фактурисање робе и услуга - У оквиру овог одељења 
креирани су рачуни за робу и услуге, а на основу налога из сектора    ( саобраћаја, 
складишта, трговине, превоза путника)  или сопствених налога за испостављање 
рачуна за коришћење пословног простора и услуга, услуга робно-царинског 
терминала као и других комуналних услуга. У току 2012. године креирано и 
испостављено укупно  4.622 рачуна корисницима услуга и купцима са просечним 
износом рачуна од око 39.813 динара. Ово указује на разноврсност услуга које 
Аеродром обавља уз основну делатност, међу којима су и неке које пружамо у 
великом обиму, а са веома малом фактурном вредношћу. 

Набавка робе и услуга и пријем и евиденција  пратећих докумената у вези са  
набавком, као и спровођење поступака јавних набавки током 2012. године 
обављани су у складу са установљеним процедурама, нашим финансијским 
могућностима  и Законом о јавним набавкама при чему се водило рачуна да се 
куповина обави по најповољнијим условима. У 2012. години реализовано је 14 
поступака јавних набавки са укупном вредношћу од 14.208.808,00 динара без ПДВ-
а. Вођена је евиденција о свим поступцима јавних набавки спроведених у 2012. 
години, које је спровела Комисија за јавне набавке или реализатор јавне набавке 
мале вредности, уколико се ради о скраћеним поступцима јавних набавки мале 
вредности. Истовремени креирани су и квартални извештаји о јавним набавкама и 
уредно достављани Управи за јавне набавке у прописаним роковима. Током године 
Аеродром је омогућио и стицање још једног сертификата за службеника за јавне 
набавке у складу за Законом о јавним набавкама.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Служба платног промета је организована у оквиру Комерцијално-финансијског 

сектора, а у току пословне 2012.год. обављала је редовне активности у делу: 
- финансијске оперативе ,  
- благајничког пословања,  
- обрачуна и исплате зарада запослених као и обрачуна и исплате накнада 

члановима УО и НО,  
- обрачуна ПДВ-а и осталих пореских обавеза,  
- обрачуна камата,  
- девизног пословања, 
- евиденција потрошаких кредита трговине.  
У 2012.години није било значајних измена законских прописа осим у примени 

Уредби о девизном пословању.  
ЈП „Аеродром Ниш“ у 2012. години није имао блокаду рачуна, али је било 

проблема у редовном измиривању доспелих обавеза према добављачима и 
запосленима. Ликвидност  предузећа  у 2012. години је одржана уз велике напоре, 
највећим делом из сопствених приходи који нису били редовни, што је и 
проузроковало кашњење у измиривању обавеза ЈП „Аеродром“ према 
добављачима и запосленима. Поред сопствених прихода, Аеродром је у току 2012. 
године, од београдског аеродрома „Никола Тесла“ примио донацију од 
30.000.000,00 динара (у периоду јул-август 2012.). 

По пројекту „Одрживост унапређења сектора превоза путника на линији 34А и 
34Б у Нишу“, ЈП „Аеродром Ниш“ је од Града добио 14,5 милиона динара од 
потраживаних 25 милиона динара у 2012. години. 

 

7.4   СЕКТОР ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊA  

 
Одржавање и поправка опреме за опслуживање ваздухоплова 

Аеродромска опрема је редовно одржавана тако да су сва средства за 
опслуживање ваздухоплова, ватрогасна возила и опрема у исправном стању, осим 
агрегата за резервно напајање ваздухоплова код кога је дошло до отказа и на 
енергетском и на погонском делу који нисмо успели да отклонимо због 
застарелости опреме. Вршени су пролећни и зимски шестомесечни прегледи.  

Опрема за опслуживање ваздухоплова је по времену производње и 
коришћења достигла век употребе, тако да се може сматрати да је њена 
поузданост веома нижа од потребне, што се тренутно превазилази чешћим 
прегледима и превентивним мерама. 

Донацијом агрегата за резервно напајање ваздухоплова од стране аеродрома 
„Никола Тесла“ Београд, унапређена је поузданост опслуживања ваздухоплова. 
Такође, уступањем резервних делова за  вучне возове омогућен је ремонт четки за 
чишћење снега и тегљача четки, чиме је осигурано одржавање маневарских 
површина у зимским условима. Oд београдског аеродрома je дато на коришћење и 
возило „Fоllow me“ са свом пратећом опремом.   

Набављено је возило са покретном опремом за растеривање птица. Урађени 
су елаборати којим су дефинисани поступци у циљу растеривања птица, паса 
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луталица и осталих животиња, који представљају опасност за безбедно одвијање 
ваздушног саобраћаја. 
 

 
Одржавање и сервис аутобуса за градски превоз 

У току 2012. године на  аутобусима за градски превоз су рађени редовни 
сервиси мотора (замена уља, филтера и осталих флуида) и сервиси на осталим 
склоповима и инсталацијама у радионици Аеродрома. Додатно су рађени месечни 
технички прегледи аутобуса у техничком сервису ради повећања нивоа 
безбедности путника у јавном градском превозу. Већина оштећења на аутобусима, 
настала у току експлоатације, отклоњена су и сва возила су у функционално 
исправном стању. 

Преостала три аутобуса добијена донацијом Града Ниша су искључена из 
даље експлоатације и одјављена због застарелости и економске неоправданости 
за даља улагања у ремонт истих. 

По налогу Дирекције за јавни превоз отклоњени су недостаци на примо-
предајним уређајима за сателитско праћење возила градског саобраћаја.   

 
Одржавање објеката, инсталација и травнатих површина 

На објектима и инсталацијама је рађено текуће одржавање, поправка и 
доградња истих.  

На маневарским површинама извршено је заливање пукотина у асфалтном 
застору у циљу спречавања њиховог даљег ширења, као и обнављање 
хоризонталне сигнализације на платформи, рулници и полетно-слетној стази. 
Такође, обновљена је и хоризонтална сигнализација на јавним саобраћајницама. 

На основу усвојеног Пројекта јавних радова, вршено је уређење земљишта на 
целом комплексу Аеродрома (чишћење жбуња, растиња, уређење травнатих 
површина). 

На регулатору притиска као делу водоводне инсталације, урађена је 
модификација, чиме је знатно смањен утрошак воде због цурења услед високог 
притиска. 

На грејној инсталацији замењени су сензори спољне температуре, као део 
система за аутоматску регулацију температуре воде у топловодном систему 
грејања, чиме је постигнуто оптимално грејање у зимском и прелазним периодима и 
тиме остварена уштеда у потрошњи енергената. Такође, извршено је редовно 
испитивање унутрашње гасне инсталације у котларници од стране сертификоване 
фирме,  као и испитивање продуката сагоревања гасног котла за грејање, према 
важећим прописима. 

На електро инсталацији извршено је испитивање целокупне инсталације на 
комплексу Аеродрома од стране сертификованог института и издат је налаз о 
исправности. 

На крову пристанишне зграде извршена је санација светлосних купола због 
цурења, као и преправке на одводним каналима олука. На робно-царинском 
магацину извршена је делимична замена олука због дотрајалости. 
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На јавном делу комплекса аеродрома, уз главну саобраћајницу и уз 
саобраћајницу према АБ „Планум“, започета је, по одобрењу шумарске инспекције 
и уз техничку помоћ „Србијашума“, сеча престарелог и нагнутог дрвећа, које је 
представљало опасност за безбедност пролазника, са намером пошумљавања тог 
дела новим садницама. 

 

7.5  СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

  

Обезбеђивање (Security) 

 

Законом о ваздушном саобраћају предвиђено је да преглед обезбеђивања 
обавља оператер аеродрома или правно лице које са оператером аеродрома 
закључи уговор о обављању прегледа обезбеђивања, уз непосредан надзор 
министарства надлежног за унутрашње послове. У складу са тим Аеродром Ниш је 
израдио план за фазно преузимање надлежности за обављање прегледа 
обезбеђивања путника и ручног пртљага и план праћења реализације плана.  

Вежба по плану за ванредне ситуације реализована је 03.09.2012. године, са 
учешћем следећих служби:  служба п/о Аеродрома Ниш, служба обезбеђивања 
Аеродрома Ниш, спасилачко-ватрогасна служба ЈП“Аеродром Ниш“, АКЛ, 
жандармерија, МУП, војска, служба хитне помоћи Града Ниша, ватрогасна бригада 
Града Ниша.  Учешће свих служби на вежби је било врло значајно, с обзиром да на 
аеродрому Ниш функционише  више служби које су одговорне за безбедност 
аеродрома и да се исте у свом раду наслањају једна на другу. Све наведене 
службе су имале прилику за заједничко увежбавање, уочавање пропуста и 
недостатака, како би у будућем раду исте отклонили, што ће значајно допринети 
безбедности на аеродрому Ниш и омогућити правовремену реакцију у случају 
ванредних ситуација.  

Закључак свих служби које су учествовале у вежби је да је вежба у потпуности 
успела те је потребно у будуће увежбавати сличне ситуације у складу са 
прописаним у Националном програму за обезбеђивање цивилног ваздухопловства. 
Учесници вежбе оценили су вежбу веома успешном. 

 
У току 2012.год је било укупно 8 инспекцијских прегледа од стране ДЦВ-а по 

питању обезбеђивања.  Све примедбе су у прописаним роковима отклоњене. 

 

Контрадиверзиона контрола 

Број прегледаног пртљага у 2012. години: 

1. Редован преглед .............................12.188 предатог пртљага 
2. Преглед изгубљеног пртљага.........40 
3. Сумњиви пртљаг............................. 6 (извршен детаљан преглед пртљага у 

присуству полиције)      

Количина прегледане робе у 2012. години:   прегледано 108.955 кг робе 

Број  прегледаног кетеринга: ...................................2 
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Број  прегледаног пртљага и путника IONSCAN-om (уређајем за 
детекцију експлозива и дроге): ................................513 

 

У 2012.години извршена је обука седам радника обезбеђивања за рад у 
контрадиверзионој служби што још увек није довољан број због преузимања 
надлежности КД прегледа путника и ручног пртљага као и због величине комплекса 
који је потребно да се обезбеђује. 

Приликом одвијања авио саобраћаја на аеродрому обезбеђење периметра су 
вршили поред аеродромског и припадници жандармерије.   

 

Безбедност (Safety) 

Toком 2012. године ЈП“Аеродром Ниш“ је спроводио предвиђене мере 
прописане Правилником о пријављивању догађаја који су значајни за безбедност 
цивилног ваздухопловства и испитивању угрожавања безбедности, и евидентирао 
су догађаји које Правилник предвиђа. 

У циљу унапређења мера безбедности (safety) на Аеродрому Ниш, 
спроведена је набавка система за растеривање птица и осталих животиња (у 
рестриктивној зони), који се по фазама ставља у функцију. 

 

 

 

Безбедност и здравље на раду 

У 2012. години десиле су се 2 повреде на раду. Обе повреде су 
окарактерисане као лаке. 

Новопримљени радници као и радници којима су се променила радна места (у 
2012.години) су прошли обуку за безбедност и здравље на раду. Обука је 
обављена и са радницима других фирми који су обављали послове на комплексу 
Аеродрома Ниш. 

Редовно је вршен периодични здравствени преглед радника као и периодични 
преглед и испитивање средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

Спасилачко- ватрогасна служба 

Најзначајнији задатак спасилачко-ватрогасне службе Аеродрома Ниш у току 
2012. године било је ангажовања у оквиру функционисања центра за ванредне 
ситуације, који је базиран на аеродрому у Нишу. У току августа и септембра 
месеца, МЧС Русије је стационирала на Аеродром Ниш четири ваздухоплова 
(авион ИЛ-76, 2 авиона Beriev BE- 200 и Ка 32 ) којим је вршено гашење шумских 
пожара на територији Србије и Босне. Укупно је реализовано 189 летова у сврху 
гашења пожара. Ваздухоплови ИЛ-76 и БЕ-200 су технички опслуживани и пуњени 
водом на Аеродрому Ниш. Аеродромске службе Аеродрома  Ниш су за ангажовање 
добили изузетне похвале од стране  представника МЧС Русије Министарства за 
ванредне ситуације Републике Србије.  

Инспекцијски прегледи од стране ДЦВ-а су обављени су у току 2012.год. три 
пута. Крајем године због оштећења ватрогасних црева приликом снабдевања 
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авиона за гашење пожара водом извршена је набавка нових ватрогасних црева и 
млазница за пену.  

Априла 2012.год повећана је ватрогасна категорија аеродрома због слетања 
карго авиона који по својим димензијама спада у осму категорију. Допуну у возилу и 
опреми дао је Сектор за ванредне ситуације ПУ Ниш.  

Допуну у возилу и опреми дао је Сектор за ванредне ситуације и због квара на  
надградњи ватрогасног возила. 

 

Школски центар „Константин Велики“ Ниш 

 У 2012. години извршена је обнова знања 9 радника за рад као 
професионалних ватрогасаца и 21 помоћно обучених радника (ПОО) + 2 ПОО са 
Борског аеродрома. 

 

Заштита од пожара 

 У склопу прегледа целокупне техничке опреме врши се и преглед свих ПП 
апарата и хидрантских ормарића на аеродрому коју врши СВС аеродрома. Уједно 
редовно се врши  и контрола ПП апарата и хидрантске мреже на шест месеци од 
стране овлашћеног сервисера (ГДВД Ниш). 

На аеродрому постоје два система за аутоматску дојаву и гашење пожара која 
се сервисирају у законом утврђеним интервалима.  

Инспекцијски прегледи од стране Сектора за ванредне ситуације су обављени 
у току 2012.године два пута. Дат је налог за израду и усклађивање Плана заштите 
од пожара са роком завршетка у првом кварталу 2013.године. 

 
7.6  ПОСЛОВИ УПРАВЕ ЈП "АЕРОДРОМ НИШ"  

Током 2012. године управа ЈП "Аеродром Ниш" је успешно решавала 
постављене задатке из програма пословања. Задаци су се пре свега односили на 
обезбеђење текуће ликвидности, измиривање  обавеза по кредиту и лизингу из 
предходног периода са једне стране и унапређење инфраструктуре аеродрома са 
друге стране,  како би се испунили основни захтеви инспекцијских органа 
Директората цивилног ваздухопловства.  

Све ове активности су уз велике напоре решавани уз подршку Владе РС и 
Аеродрома „Никола Тесла„ обезбеђењем бесповратних финансијских средстава у 
износу од 30 милиона динара, као и уз делимичну подршку града Ниша на основу 
пројеката „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34Б у 
Нишу“ у износу од 14.5 мил. динара. Такође, реализацијом пројекта “Унапређење 
конкурентности Аеродрома Константин Велики- II фаза“ су индиректно обезбеђена 
додатна финансијска средства кроз повећање броја летова и броја путника. Истим 
пројектом побољшана је инфраструктура и тиме обезбеђена поузданост рада 
система светлосног обележавања. На тај начин смо осигурали функционисање 
система светлосног обележавања и довели на одговарајући ниво  
функционалности, чиме смо и испунили захтеве инспекцијских органа Директората 
цивилног ваздухопловства.  

Значајно је учињено на развоју примарне делатности путничког и карго 
саобраћаја кроз успостављање контаката са заинтересованим авиокомпанијама 
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што ће се резултирати током 2013.године. Такође су учињени напори за 
искоришћење свих расположивих капацитета како би се из пратећих делатности 
повећао приход. 

 

 

8. КОНТРОЛА   ПОСЛОВАЊА   ПРЕДУЗЕЋА  

 

Контрола  радних  процеса 
Контроле радних процеса су вршене од инспектора надлежне ваздухопловне 

власти - Директората цивилног ваздухопловства (спасилачко-ватрогасна служба, 
Школски центар, систем светлосног обележавања, припремљеност служби 
прихвата и отпреме за зимску сезону), као и од надлежних представника МУП-а (за 
контролу стања противпожарне заштите и чуварску службу). Такође, вршена је 
контрола безбедности и здравља на раду, а од стране инспектора за заштиту 
животне средине контролисано је складиштење отпада и секундарних сировина. 
 

 

 

9. СТВАРАЊЕ   УСЛОВА   ДАЉЕГ   РАЗВОЈА   ПРЕДУЗЕЋА  

 

Пословање Аеродрома подразумева интензивну развојну компоненту и  
постојање константног инвестиционог циклуса. Само је тако могуће очувати 
квалитет понуде, потребан ниво безбедности и ажурне сертификате објеката и 
технолошких процеса. Међутим, ниво инвестирања се, након реконструкције 2003. 
године углавном своди само на инвестиционо одржавање у минималном обиму.  

Власништво над земљиштем на коме се налази Аеродром Ниш, као веома 
битно питање за даљи развој аеродрома, решено је током 2012. године, тако што је 
земљиште са Републике прешло у власништво Града. Тиме су створени повољнији 
услови за улагања у развој самог аеродрома, али и пратећих делатности на 
комплексу Аеродрома Ниш. 

За побољшање позиције Аеродрома Ниш унутар Србије и унапређење његове 
конкурентности од значаја је како припрема аргумената и адекватних развојних 
планова и програма, њихово презентовање релевантним државним институцијама, 
тако и подршка локалне заједнице и читавог региона јужне и југоисточне Србије.  

Град Ниш је препознао компаративну предност коју град и регион имају самим 
постојањем и функционисањем аеродрома на овој локацији, тако да је наставком 
подршке авио-компанијама током 2012. године значајно допринео одржању 
Аеродрома. Међутим, планско и систематично решавање финансијских проблема 
нагомиланих из прошлих година је изостало, те су и планови који се тичу  
неопходних инвестиционих улагања у модернизовање аеродрома остали 
нереализовани и током 2012. године, као што је то био случај и претходних година. 

 

10. ФИНАНСИЈСКИ  ПОКАЗАТЕЉИ   

 

Према резултатима пословања у 2012. остварени су  приходи у износу од 
252 милиона динара што је 84% планираних  прихода. Расходи пословања су у 
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износу од 251 милиона динара, што је 85% планираних расхода. Остварена нето 
добит је у износу од 1,3 милионa динара.  

Имајући у виду да предузеће из редовног пословања није самоодрживо, 
овакав резултат пословања је директна последица значајне донације аеродрома 
„Никола Тесла“ од 30 милиона динара, која је допринела  одржавању ликвидности 
као неопходног услова пословања предузећа. Средства из донације су током 
године  утрошена за исплату обавеза по основу кредита и лизинга, као и за 
обезбеђење текуће ликвидности.  

У следећој табели дат је извод из финансијског извештаја пословања 
предузећа у 2012. години: 

 

  у хиљадама динара % 

2012 план 2012 2011 
2012/план 

2012 2012/2011   

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 243.126 298.800 269.258 81,37% 90% 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 2.794 600 1.412 399,14% 198% 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 5.831 1.000 16.889 583,10% 35% 

251.751 300.500 287.559 83,78% 88% УКУПНИ ПРИХОДИ 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  228.157 262.079 197.957 87,06% 115% 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 20.855 33.300 12.962 62,63% 161% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 1.951 697 8.049 279,91% 24% 

250.963 296.086 218.968 84,76% 115% УКУПНИ РАСХОДИ 

788 4.424 68.591 17,81% 1% ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

689   213 0,00% 323% ГУБИТАК KOJИ СЕ ОБУСТАВЉА 

99 4.424 68.378 2,24% 0% ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

          ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

199   605 0,00% 33% ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

Одложени порески приходи/расходи периода 1.415   4.728 0,00% 30% 

1.315 4.424 63.045 29,72% 2% НЕТО ДОБИТАК 

              НЕТО ГУБИТАК 

Приходи од авио саобраћаја у 2012. години износе 64 милиона динара, a  
посматрајући 2011. годину  и приходе од авио саобраћаја који су износили 39 
милиона динара, можемо закључити да су у 2012. години проходи од авио 
саобраћаја увећани за 64%, уз напомену да су обухваћени и приходи за авио 
услуге у току трајања ванредних ситуација у 2012. години. 

Обавезе по основу кредита и лизинга за наредни период у износу од 997 
хиљада CHF, а то указује да Предузеће и даље послује у стању изузетно велике 
кредитне задужености и да за измирење тих обавеза у наредном периоду треба 
обезбедити значајна средства. 

Битно је нагласити да се током 2012. године, као и током 2011., 2010. и 2009. 
године, Предузеће није додатно кредитно задуживало, већ је редовно сервисирало 
финансијске обавезе из ранијег периода.  
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ТАБЕЛА КРЕДИТА И ЛИЗИНГА 
 

Износ повучених 
кредита  

Исплаћено 
у 2012. у 

CHF 

Остатак дуга 
у  CHF до 
краја 

периода 

Укупно 
отплаћено до 
31.12.2012. у 

CHF 

Година 
узимања  

Година 
враћања БАНКА 

динара CHF       
Hypo 
banka 2007. 2017. 34.521.000 750.000 102.966 430.556 319.444 
Hypo 
banka 2007. 2012. 11.693.000 250.000 53.669 8843 241.157 
Hypo 
leasing 2008. 2014. 111.062.000 2.041.760 303.486 557.815 1.483.945 

  

 

 

11. ЗАРАДЕ   ЗАПОСЛЕНИХ  

 
Финансијским планом за 2012. годину је планирана укупна сума за бруто 

зараде у висини 111 милиона динара, у складу са очекиваним приходом. Укупна 
исплаћена сума за бруто зараде у 2012. години износи 89 милиона динара.  

Упоредни преглед трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних 
расхода дат је у следећој табели: 

 
 
 
 

 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

    у хиљадама динара 
2012 2011 2012/2011   

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 89.316 74.826 119% 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 
на терет послодавца 16.535 14.011 118% 

Трошкови накнада по уговору о делу 3.486 154 2264% 
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 
пословима 1.994 1.063 188% 

Трошкови за службена путовања 1.594 1.106 144% 
Трошкови накнаде за чланове УО и НО 1.432 1.847 78% 
Превоз радника 3.795 3.273 116% 
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Отпремнине, награде, помоћ 1.154 846 136% 
Укупно 119.306 97.126 123% 

 
Трошкови накнада по уговору о делу обухватају и накнаде за ангажовање 

лица за потребе пројекта AIR.NET, који се финансира средствима ЕУ. 
Зараде су исплаћиване редовно, а просечна нето зарада је у 2012. години  

износила 34.859 динара, што је приближно у нивоу зарада у Нишу, а далеко испод 
нивоа зарада у односу на сва друга предузећа у грани ваздушни саобраћај у 
Републици Србији. 

Минимална просечна нето зарада је у 2012. години била 21.189. динара, а 
највиша просечна нето зарада је 90.014 динара. Однос између највише просечне 
нето зараде и најниже просечне нето зараде је 4,2 пута, што је показатељ напора 
да се одржи минимални стандард запослених са нижим зарадама на рачун 
стимулативног награђивања менаџмента и стручног кадра. 

На дијаграму је дато кретање карактеристичних величина зарада запослених 
у ЈП,,Аеродром Ниш“ и поређење са статистичким вредностима у Србији. 
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ПОРЕЂЕЊЕ  ПРОСЕКА  ЗАРАДА  У  ЈП “АЕРОДРОМ  НИШ “  СА  
ОКРУЖЕЊЕМ  

 

ОДНОС  ПРИХОДА  И  ФОНДА  ЗА  ЗАРАДЕ  
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12.З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 
Оцена укупног пословања у 2012. години и оцене финансијског и општег 

пословног стања ЈП "Аеродром Ниш" је дат кроз следеће закључке: 
 

 Јавно предузеће "Аеродром Ниш" је током 2012. године уз велике напоре 
менаџмента пословало финансијски стабилно. 

 Успешно је спроведен поступак продужења оперативне дозволе 
(сертификата) аеродрома за обављање јавног авио саобраћаја, којим је 
потврђено да Аеродром Ниш испуњава све прописане услове за обављање 
примарне делатности ваздушног саобраћаја. 

 Обим оствареног ваздушног саобраћаја је повећан за 9%, а број операција 
за 32% у односу на 2011. годину.   

 Руководство Аеродрома Ниш је континуирано спроводило активности  у 
циљу проналажења нових авио-компанија које би биле заинтересоване за 
успостављање летова из Ниша, што ће бити настављено и у наредном 
периоду. 

 Реализација дела допунских послова, којима се ЈП "Аеродром Ниш" бави,  у 
2012. години допринела је побољшању пословања Предузећа, поготово 
обављање услуге робно-царинског терминала. 

 Помоћ  Аеродрома „Никола Тесла“ Београд и Владе Републике Србије, 
била је одлучујућа за одржавање текуће ликвидности Предузећа, али 
недовољна за комплетно измирење нагомиланих кредитних задужења из 
протеклих година. Самим тим, није било могуће реализовање планираних 
инвестиција неопходних  за ургентно техничко и навигационо 
модернизовање аеродрома.  

 Финансијска ситуација и стандард запослених су побољшани током 2012. 
године. Овде треба констатовати да је и поред повећања од 16% у 
2012.години, ниво просечне зараде у предузећу и даље доста нижи од 
просека у Републици, а поготово од просека у привредној грани ваздушни 
саобраћај. Таква ситуација доводи у питање очување постојећег и пријем 
новог квалитетног стручног кадра, што у наредном периоду може довести 
до слабљења интерне организације која и у оваквим околностима одржава 
Предузеће у пуној функционалности.  

 
Град Ниш је препознао компаративну предност коју град и регион имају самим 

постојањем и функционисањем аеродрома на овој локацији, тако да је наставком 
подршке авио-компанијама током 2011. и 2012. године значајно допринео одржању 
Аеродрома. Међутим, планско и систематично решавање финансијских проблема 
нагомиланих из прошлих година је изостало, те су и планови који се тичу  
неопходних инвестиционих улагања у модернизовање аеродрома остали 
нереализовани и током 2012. године, као што је то био случај и претходних година. 
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Сматрамо да је неопходно дефинисати и реализовати системско решење на 
коме инсистира менаџмент ЈП “Аеродром Ниш“ а које подразумева: 

- Обезбеђење стабилности пословања предузећа у условима немогућности 
самоодрживог пословања, и 

- Унапређење аеродромске инфраструктуре у циљу побољшања техничких 
услова и квалитета услуга 

 
За побољшање позиције Аеродрома Ниш унутар Србије и унапређење његове 

конкурентности, пресудна је реализација развојних планова и програма, као и 
подршка локалне заједнице, читавог региона јужне и југоисточне Србије и 
релевантних државних иституција.  

 

У Нишу, дана 28.02.2013. 

                       ЈП “АЕРОДРОМ НИШ“ 
  в . д . д и р е к т о р а  

                  Драган Бугариновић 



 







- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 4364 5115
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 16174 8278

022 725213 730908

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 725213 730908

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

241549101

PASIVA

88 025 1047 1265

A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

240321

30 102 67692

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

67692

32 104

330 i 331 105 112762 114130

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107 7897 7811

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 68992 66310

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 458387 471791

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112 4014 2977

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)

41 113 50024 73960

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 31398 35600

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115 18626 38360

1. Dugorocni krediti

116 404349 394854

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 42722 42950

III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 42459 30726

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 12737 9700

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 306431 310873

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122 0 605

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda  i pasivna vremenska
razgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07343914 101531405

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :JP "AERODROM NIŠ"

Sediste : NIŠ, VAZDUHOPLOVACA 24

BILANS USPEHA
7005016737110

- u hiljadama dinarau period
od

2012 do 31.12.201201.01.

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 243126 269258

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 171709 137712

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 71417 131546

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 228157 197957

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 6012 4040

51 2. Troskovi materijala 209 55161 49454

52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi 210 118509 97126

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 19633 19497

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 28842 27840

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213 14969 71301

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 2794 1412

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 20855 12962

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 5831 16889

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 1951 8049

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA  PRE
OPOREZIVANJA   (213-214+ 215-216+217-218) 219 788 68591

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220

59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA 222 689 213

69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07343914 101531405

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :JP "AERODROM NIŠ"

Sediste : NIŠ, VAZDUHOPLOVACA 24

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005016737127

u periodu od            .2012.  do   31.12.2012. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
I z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 172756 144051302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 249930 277135301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 496 156

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 76678 132928

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 221395 215947

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 106584 118962

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 105327 88422

306

3. Placene kamate 2746 3789

307

4. Porez na dobitak 1210 0

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 5528 4774

309

312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 28535 61188

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 51 92

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi ) 42 0

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende 9 92

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 1166 3513

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava 1166 3249

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi ) 0 264

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 1115 3421

323

324
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07343914 101531405

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :JP "AERODROM NIŠ"

Sediste : NIŠ, VAZDUHOPLOVACA 24

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005016737141

u periodu od            .2012.  do   31.12.2012. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309)

AOP
Neuplaceni

upisani kapital
(grupa 31)

AOP
Emisiona

premija (racun
320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)

AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 67692 414 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini  - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

404 67692 417 430 443

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

407 67692 420 433 446

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 67692 423 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

413 67692 426 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP Rezerve   (racun

321, 322)
AOP

Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)
AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 466 114130 479 492 7811

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

456 469 114130 482 495 7811

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

459 472 114130 485 498 7811

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 475 114130 488 501 7811

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502 86

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 1368 490 503

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

465 478 112762 491 504 7897
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)

AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

506 532 545

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

505 66310 531 544 240321

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

66310 240321

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

66310 240321

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

66310 240321527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 2682 2596528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

1368

68992 241549

529

530

Broj zahteva:404858 Strana 11 od 18





Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07343914 101531405

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :JP "AERODROM NIŠ"

Sediste : NIŠ, VAZDUHOPLOVACA 24

STATISTICKI ANEKS
7005016737134

za 2012. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1.  Broj meseci poslovanja  (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 5 5

4.  Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 154 151

II    BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606 3725 1100 2625

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 392 XXXXXXXXXXXX 392

1.3. Smanjenja u toku godine 608 223 XXXXXXXXXXXX 223

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609) 610 3894 1100 2794

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 693878 70001 623877

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 1136 XXXXXXXXXXXX 1136

2.3. Smanjenja u toku godine 613 17500 XXXXXXXXXXXX 17500

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614) 615 677514 70001 607513
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 3610 4272

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617

12 3. Gotovi proizvodi 618

13 4. Roba 619 748 910

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 2257 528

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 6615 5710

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629 67692 67692

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 67692 67692

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 50899 33259

43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119) 640 42155 30422

deo 228
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641

27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama) 642 13953 11848

43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 104774 109997

450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 644 65256 55040

451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 9107 7550

461, 462 i 723
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja  poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 647

452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 646 16326 13656

465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 648 2365 172

47 11. Obaveze za PDV  (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

5413

310248

15962

277906

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 48779 41421

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 89316 74826

521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca 653 16534 14011

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 5480 1228

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 1432 1847

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 5747 5214

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 12279 13807

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658 1932 4498

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amortizacije 661 17730 18731

553 13. Troskovi platnog prometa 663 438 392

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 4351 3598
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 90 125

555 15. Troskovi poreza 665 1802 1735

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667 7391 5826

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 7391 5826

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669

deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene 670

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 220692 193085

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 4418 3990

640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina 673 60183 119352

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677 496 248

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama 678

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 65097 123590

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan  godisnji iznos prema obracunu) 682

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja 683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684 60183 119352

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica 686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688 60183 119352
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Налог за уплату
уплатилац износ

JP "AERODROM NIŠ"

3.000,00

рачун примаоца
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 
 

Предузеће “Аеродром Ниш” послује као јавно предузеће, у даљем тексту Предузеће, извршило је 
превођење привредног субјекта код Агенције за привредне регистре, дана 23.5.2005. године под БД. 
22994/2005. 

Предузеће “Аеродром Ниш” основано је 1986. године (оснивач Скупштина Општине Ниш), када су 
на постојећем војном аеродрому изграђени објекти намењени за развој и обављање цивилног ваздушног 
саобраћаја. Након успостављања основне функције, развијајући своје пословање Предузеће је 
организовало и друге делатности сродне основној: робно-царински терминал са складиштима домаће и 
стране робе, превоз робе ваздушним саобраћајем (карго), туристичка агенција, трговина, угоститељство. 
Обављање и ових делатности је помогло да се одржи уредно пословање Предузећа у условима опште 
кризе и смањеног промета робе и путника (рат и санкције). То је, такође, обезбедило адекватно 
искоришћење просторних и кадровских капацитета и очување објеката и опреме.  

Временом је и статус Предузећа усклађиван са актуелном ситуацијом и законском регулативом. 
Најпре је од РО у оснивању регистровано друштвено предузеће 1990. године. Затим је 1997. године 
Предузеће регистровано у складу са изменама закона и уведен Управни одбор.  

Након што је удруженим снагама Предузећа и Града обезбеђена донација за реконструкцију 
Аеродрома тешко оштећеног бомбардовањем, на основу закључка о значају функције коју обавља 
Предузеће, према прописаној процедури је Предузеће регистровано као јавно предузеће чији је оснивач 
Град Ниш.  

Основну делатност Предузећа чине остале активности у ваздушном саобраћају, као што су 
прихват и отпрема авиона, путника и робе. Поред наведене основне делатности Предузеће обавља и 
друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: трговину на 
мало и велико, услуге робно-царинског терминала, издавање пословног и магацинског простора у закуп, 
превоз путника у градском саобраћају. 

Предузеће послује као матично предузеће које има удео од 60,78% у предузећу «Аеродромтурс» 
Ниш. 

Просечан број запослених за период јануар-децембар 2012. године је био 152 запосленa,  а за исти 
период 2011. године просечан број запослених je  151.  

Седиште Предузећа је Ниш, Ваздухопловаца 24 

Порески идентификациони број Предузећа је 101531405. 

Матични број Предузећа је 7343914. 

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у средња 
правна лица. 
 
 
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 и ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 46/2006 и 111/2009 године), који 
прописује Међународне рачуноводствене стандарде (МРС), односно Међународне стандарде финансијског 
извештавања (МСФИ) као основ за састављање и презентацију финансијских извештаја. 
 
Решењем Министра финансија Републике Србије (број 401-00-1380/2010 -16  од 25. октобра  2010 године) 
утврђен је превод основних текстова МРС, односно МСФИ, који су издати од Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде до 1. јануара 2009. године, као и тумачења издата од Комитета за тумачење 
рачуноводствених стандарда  до 1. јануара 2009. године. Руководство Друштва процењује утицај промена 
МРС, односно МСФИ и тумачења стандарда на финансијске извештаје. Измене и допуне постојећих МРС, 
односно МСФИ и тумачења стандарда, замене важећих МРС  новим, који су ступили на снагу почев од 1. 
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јануара 2009. године, као и примена нових тумачења која су ступила на снагу у току 2010. године, нису 
имали за резултат значајније промене рачуноводствених политика Друштва, нити материјално значајан 
утицај на финансијске извештаје у периоду почетне примене. И поред тога што многе од ових промена 
нису применљиве на пословање Друштва, руководство Друштва не изражава експлицитну и безрезервну 
изјаву о усаглашености финансијских извештаја са МРС и МСФИ, који се примењују на периоде приказане 
у приложеним финансијским извештајима. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са концептом историјског трошка и начелом сталности 
Друштва. 
 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми образаца 
финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник 
РС“, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008, 2/2010 и 101/2012), који одступа од начина приказивања одређених 
билансних позиција како то предвиђа МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“. Сходно томе, 
приложени финансијски извештаји нису усаглашени са свим захтевима МРС и МСФ. Према Закону о 
рачуноводству и ревизији финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс успеха, извештај о 
токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје и статистички 
анекс. 
 
Износи у финансијским извештајима исказани су у хиљадама РСД, осим уколико није другачије назначено. 
РСД представља функционалну и извештајну валуту Друштва. Све трансакције у валутама које нису 
функционална валута, третирају се као трансакције у страним валутама. 
 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене политике 
обелодањене у Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и пореским прописима 
Републике Србије. 
 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1. Коришћење процењивања 
 
Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и рачуноводственим 
прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Друштва 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. 
Стварни резултати могу се разликовати од наведених процена, при чему се процене разматрају 
периодично. 
 
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 
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Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва одмеравају се коришћењем валуте примарног 
економског окружења у коме Друштво послује (функционална валута). Финансијски извештаји приказују се 
у хиљадама РСД, који представља функционалну и извештајну валуту Друштва. 
 
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. Упоредни подаци 
 
Упоредне податке чине финансијски извештаји Друштва за 2011. годину, који су били предмет ревизије. 
 
3.4. Група за консолидацију 
 
Групу за консолидацију чине матично друштво и ниже наведена зависна, придружена и заједнички 
контролисана друштва у земљи и иностранству.  
 
Ред.  
бр. 

 
Назив друштва ПИБ 

Матични 
број 

Шифра 
делатности Разврставање 

 
Статус 

% 
власништва 

1. 
ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“ 

101531405 07343914 5223 
Средње правно 

лице 
Матично 
друштво  

2. 
АРЕОДРОМТУРС ДОО 

101531413 17293648 5610 
Мало 

правно лице 
Зависно 
друштво 60.78 

 
3.4.1. Зависна друштва 
 
Зависна друштва су сви они правни субјекти у којима матично друштво поседује овлашћења да управља 
финансијским и пословним политикама на основу гласачких права по основу више од половине 
власништва над акцијама (уделима). Постојање и утицај потенцијалних гласачких права која у овом 
моменту могу да се користе или конвертују, узимају се у обзир при оцени да ли матично друштво 
контролише други субјекат. Зависна друштва се консолидују од дана када се контрола пренесе на матично 
друштво, а са консолидацијом се престаје од дана када поменута контрола престане. 
 
Рачуноводствени метод набавне вредности (Purchase method) је метод који се примењује како би се 
рачуноводствено обухватило стицање зависног друштва од стране матичног друштва. 
 
Трошак преузимања друштва се одмерава као фер вредност датих средстава, емитованих инструмената 
власничког капитала или обавеза насталих или преузетих на дан преузимања. Средства која се стекну 
стицањем друштва, а која се могу појединачно идентификовати као и стварне и потенцијалне преузете 
обавезе, иницијално се процењују према фер вредности на дан стицања, без обзира на висину интереса 
који није под контролом.  
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3.4.2. Придружена друштва 
 
Придружена друштва су они правни субјекти у којима матично друштво има значајан утицај, а које није ни 
зависно друштво, нити учешће у заједничком улагању. 
 
Значајан утицај подразумева моћ учествовања у доношењу финансијских и пословних одлука друштва у 
које је улагање извршено, али не и контроле или заједничке контоле над тим политикама. 
 
Улагања у придружена друштва се рачуноводствено обухватају по рачуноводственом методу удела (Equity 

method). 
 
Према методу удела, инвестиција у придружено друштво прво се признаје по набавној вредности (у висини 
инвестиције), а затим се након датума стицања, књиговодствена вредност повећава или смањује да би се 
признао инвеститоров удео у добитку или губитку ентитета у који је инвестирано. Инвеститоров удео у 
добитку или губитку ентитета у који је инвестирано признаје се у добитку или губитку инвеститора. 
Расподеле добити примљене од ентитета у који је инвестирано умањују књиговодствену вредност 
инвестиције. Такође може бити неопходно кориговање књиговодствене вредности инвестиције због 
промена пропорционалног удела инвеститора у ентитету у који је инвестирано, а које произилази из 
промена у капиталу ентитета у који је инвестирано које нису признате у добитку или губитку тог ентитета. У 
такве промене спадају промене које су последица ревалоризације некретнина, постројења и опреме и 
разлика у девизним курсевима. Инвеститоров удео у тим променама признаје се директно у капиталу 
инвеститора. 
 
Инвеститор прекида да користи метод удела од датума када престане да има значајан утицај над 
придруженим ентитетом и да од тог датума рачуноводствено обухвата инвестицију у складу са МРС 39, 
под условом да придружени ентитет не постане зависни ентитет или заједнички подухват у складу са МРС 
31. 
 
Књиговодственом вредношћу инвестиције на датум када она престане да буде придружени ентитет сматра 
њену набавну вредност при њеном почетном одмеравању као финансијско средство у складу са МРС 39. 
 
Ако је удео инвеститора у губицима придруженог друштва једнак или већи од његовог учешћа у 
придруженом друштву, инвеститор престаје да признаје свој удео у даљим губицима. Након што се учешће 
инвеститора сведе на нулу, врши се резервисање за евентуалне даље губитке и обавеза се признаје само 
до износа за који инвеститор сноси правну или конструктивну обавезу или је извршио плаћање у корист 
придруженог друштва. Ако придружено друштво касније послује са добитком, инвеститор поново почиње 
да признаје свој удео у тој добити само након што се његов удео у добити изједначи са уделом у губитку 
који раније није био признат. 
 
 
3.4.3. Заједнички контролисана друштва 
 
Заједнички контролисано друштво је заједнички подухват који подразумева оснивање друштва у ком сваки 
од учесника у заједничком подухвату има своје учешће. Заједнички контролисано друштво послује на исти 
начин као и друга друштва, осим што се уговорним аранжманом између учесника у заједничком подухвату 
успоставља заједничка контрола над економском активношћу новооснованог друштва. 
 
Заједнички контролисано друштво контролише имовину заједничког подухвата, преузима обавезе и сноси 
расходе и зарађује приходе. Оно може закључивати уговоре у своје властито име и прибављати 
финансијска средстава за потребе активности заједничког подухвата. Сваки учесник има право на удео у 
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добити заједнички контролисаног друштва, иако нека заједнички контролисана друштва такође 
подразумевају дељење самих производа заједничког подухвата. 
 
Учесник у заједничком подухвату признаје своје учешће у заједнички контролисаном друштву, коришћењем 
метода удела. 
 
3.5. 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 Друштво одобри. Разлика 
између поштене вредности и номиналног износа накнаде признаје се као приход од камате. 
 
Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови: 
/а/ Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 
/б/ руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује са 
власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 
/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 
/д/ када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске користи у Друштво и 
/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу поуздано да се 
измере.  
 
Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан билансирања. 
 
 
3.6. Пословни расходи 
 
Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; трошкови материјала; трошкови зарада, 
накнада зарада и остали лични расходи; трошкови амортизације и резервисања; трошкови производних 
услуга; и 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.  
 
Набавна вредност продате робе на велико утврђује се у висини продајне вредности робе на велико, 
умањене за износ утврђене разлике у цени и укалкулисаног ПДВ садржаних у вредности продате робе на 
велико.  
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Набавна вредност продате робе на мало утврђује се у висини прихода од продате робе, умањених за 
износ утврђене разлике у цени, као и за износ укалкулисаног ПДВ, садржаних у вредности продате робе на 
мало. 
 
3.7. Трошкови позајмљивања 
 
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се 
квалификује чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Други трошкови позајмљивања се 
признају као расход. 
 
3.8. Финансијски приходи и расходи 
 
Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (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; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним 
правним лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  
 
Приходи од дивиденди признају се као приход у години када се исте одобре за исплату. 
 
3.9. Добици и губици 
 
Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у случају продаје 
сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, затим нереализоване добитке 
по основу продаје тржишних хартија од вредности (у случају када се вредновање хартија од вредности 
врши по њиховим тржишним вредностима), као и добитке који настају при повећању књиговодствене 
вредности сталне имовине услед престанка деловања услова за смањење њихове вредности. 
 
Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене вредности, затим по 
основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу штета које се могу у целини или 
делимично надокнадити од осигуравајућих друштава,  по основу примене принципа импаритета (умањење 
вредности имовине). 
 
3.10. Оперативни лизинг 
 
Оперативни (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. 
 
3.11. Финансијски лизинг 
 
Финансијски лизинг је лизинг којим се преносе суштински сви ризици и користи који су повезани са 
власништвом над неким средством. По истеку периода лизинга право својине се може, али не мора 
пренети. 
 
Корисници лизинга признају финансијски лизинг као средство и обавезу у својим билансима стања, у 
износима који су на почетку трајања лизинга једнаки фер вредности средстава која су предмет лизинга, 
или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је она нижа. Приликом израчунавања 
минималних плаћања за лизинг, дисконтна стопа је каматна стопа садржана у лизингу, ако се она може 
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утврдити, а ако се не може утврдити, користи се инкрементална каматна стопа на задуживање. Сви 
иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је признат као средство. 
 
Минимална плаћања лизинга треба поделити између финансијског трошка и смањења неизмирене 
обавезе. Финансијски трошак треба алоцирати на све периоде током трајања лизинга, тако да се остварује 
константна периодична каматна стопа на преостали салдо обавезе. 
 
Финансијски лизинг узрокује повећање трошкова амортизације за средства која се амортизују, као и 
финансијске расходе у сваком обрачунском периоду. Политика амортизације средстава која су предмет 
лизинга и која се амортизују треба да буде у складу са политиком амортизације средстава која су у 
власништву, а призната амортизација се израчунава у складу са МРС 16 „Некретнине, постројења и 
опрема“ и МРС 38 „Нематеријална имовина“. Уколико није сасвим извесно да ће корисник лизинга стећи 
право власништва над средством које је предмет лизинга до краја трајања лизинга, то средство се у 
потпуности амортизује у краћем периоду од: трајања лизинга или века трајања. 
 
3.12. Нематеријална улагања 
 
Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја: 
- које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или се користи 
у административне сврхе; 
- које друштво контролише као резултат прошлих догађаја; и 
- од којег се очекује прилив будућих економских користи. 
 
Нематеријална улагања чине: улагања у развој; концесије, патенти, лиценце и слична права; остала 
нематеријална улагања; нематеријална улагања у припреми и аванси за нематеријална улагања. 
 
Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности. Набавну вредност 
чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у стање 
функционалне приправности. Цену коштања нематеријалних улагања произведених у сопственој режији 
чине директни трошкови и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање. 
 
Трошкови позајмљивања настали до момента стављања нематеријалне имовине у употребу, капитализују 
се, односно укључују се у набавну вредност. 
 
Након што се призна као средство, нематеријално улагање се исказују по набавној вредности или по цени 
коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због обезвређења. 
 
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је средство можда 
обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ средства који може да се поврати. 
Ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности књиговодствена 
вредност се своди на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно формиране 
ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по 
основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од 
умањења вредности признаје се расход периода. 
 
Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења вредности не 
постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Губитак због умањења 
вредности признат у претходним годинама признаје се као приход, у случају да је примењен основни 
поступак вредновања нематеријалних улагања, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико 
је примењен алтернативни поступак вредновања нематеријалних улагања, а књиговодствена вредност ове 
имовине се повећава до надокнадиве вредности. 
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Накнадни издатак који се односи на већ призната нематеријална улагања, приписује се исказаном износу 
тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да буде већи од првобитно 
процењене стопе приноса тог средства. 
 
Друштво признаје у књиговодствену вредност нематеријалног улагања, трошкове замене неких делова тих 
ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени критеријуми признавања из МРС 38 – 
„Нематеријална имовина“, (параграф 21). 
Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 
 
Нематеријална улагања 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 утврђују се као разлика између 
процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход у 
билансу успеха.  
 
 
3.13. Некретнине, постројења и опрема 
 
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 
- која Друштво држи за употребу у производњи или испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање 
другим лицима или у административне сврхе; 
- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и 
- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у 
Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.  
 
Набавна вредност/цена коштања некретнине, постојења и опреме се признаје као средство ако, и само 
ако: 

- је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво; 
и 

- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити. 
 
Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној вредности. 
 
Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне трошкове 
набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену коштања наведених 
средстава произведених у сопственој режији чине директни трошкови и припадајући индиректни трошкови, 
који се односе на то улагање. 
 
Трошкови позајмљивања настали до момента стављања средства у употребу, капитализују се, односно 
укључују се у набавну вредност купљеног средства. 
 
Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по набавној вредности 
или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због 
обезвређења. 
 
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је средство можда 
обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ средства који може да се поврати. 
Ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности књиговодствена 
вредност се своди на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно формиране 
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ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по 
основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од 
умањења вредности признаје се расход периода.  
 
Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења вредности не 
постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Губитак због умањења 
вредности признат у претходним годинама признаје се као приход, у случају да је примењен основни 
поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, односно као повећање ревалоризационе резерве 
уколико је примењен алтернативни поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, а 
књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 
 
Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и опрему приписује се исказаном 
износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да буде већи од првобитно 
процењене стопе приноса тог средства и да се набавна вредност/цена коштања накнадног издатка може 
поуздано утврдитии. 
 
Друштво признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и опреме, трошкове замене 
неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени критеријуми 
признавања из МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“, (параграф 7). 
Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 
 
Не врши се амортизација земљишта. 
 
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 утврђују се као разлика између 
процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход у 
билансу успеха. 
 
3.14. Инвестиционе некретнине 
 
Инвестициона некретнина је некретнина коју Друштво као власник или корисник финансијског лизинга држи 
ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и 
једног и другог, а не ради употребе за производњу или снабдевање робом или пружања услуга или за 
потребе административног пословања, или продаје у оквиру редовног пословања. 
 
Почетно мерење инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени коштања. При 
почетном мерењу, зависни трошкови набавке се укључују у набавну вредност или цену коштања.  
 
Након почетног признавања, инвестиционе некретнине се мере према њиховој поштеној вредности. 
Поштена вредност се мери као највероватнија цена која реално може да се добије на тржишту, на дан 
биланса стања. Процену инвестиционе некретнине је вршио независни проценитељ. 
 
Добитак или губитак настао због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у нето 
добитак или нето губитак периода у којем је настао. 
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3.15. Амортизација 
 
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је средство стављено 
у употребу.  
 
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на основу 
процењеног корисног века употребе средстава изузев полетно слетне стазе, рулне стазе и платформе, за 
које је као адекватнија примењена функционална метода, на бази учинка, односно броја слетања и 
полетања авиона у обрачунском периоду у односу на укупно очекивани учинак. 
 
Основица за обрачун амортизације средства је набавна вредност умањена за преосталу (резидуалну) 
вредност и износ обезвређења. 
 
Преостала вредност је нето износ који  друштво очекује да ће добити за средство на крају његовог 
корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења. 
 
Корисни век трајања, односно амортизационе стопе, преиспитују се периодично и ако су очекивања 
заснована на новим проценама значајно различита од претходних, обрачун трошкова амортизације за 
текући и будући период се коригују. 
 
Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и уколико је дошло до 
значајне промене у очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих средстава, метод се мења 
тако да одражава тај измењени начин. Када је таква промена метода обрачуна амортизације неопходна, 
онда се она рачуноводствено обухвата као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови 
амортизације за текући и будући период се коригују. 
 
Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у следећем прегледу: 
 

  2012.   2011. 

Грађевински објекти 
0,75%-
14,29% 

  
0,75%-
14,29% 

Погонска опрема 5,88%-50%   5,88%-50% 

Рачунари и припадајућа опрема 5,88%-50%   5,88%-50% 

Возила 7,14%-50%   7,14%-50% 

Остала средства 7,69%-50%   7,69%-50% 

 
 
Примењене стопе за амортизацију нематеријалних улагања су следеће: 
 
 2012.  2011. 

 
Нематеријална улагања 

5%  5% 

    
Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит предузећа 
Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину 
утврђивања амортизације за пореске сврхе, што резултира у одложеним порезима . 
 
3.16. Умањење вредности имовине 
 
Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, руководство Друштва проверава на сваки дан биланса 
стања да ли постоје индикатори губитка вредности имовине. У случају да такви индикатори постоје, 
Друштво процењује надокнадиву вредност имовине. 
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Надокнадиви износ одређен је као виши од нето продајне цене и употребне вредности. Нето продајна цена 
је износ који се може добити приликом продаје имовине у трансакцији између две вољне независне стране, 
умањена за трошкове продаје, док вредност у употреби представља садашњу вредност процењених 
будућих новчаних токова за које се очекује да ће настати из континуиране употребе имовине кроз њен 
економски век трајања те продаје на крају века трајања. Надокнадиви износ се процењује за свако засебно 
средство или, ако то није могуће, за јединицу која ствара новац којој то средство припада. Где 
књиговодствени износ прелази тај процењени надокнадиви износ, вредност имовине је умањена до њеног 
надокнадивог износа. Губитак због обезвређења се признаје у износу разлике, на терет расхода сагласно 
МРС 36 „Умањење вредности имовине“. 
 
Гоодwилл се тестира на умањење вредности једном годишње или чешће уколико догађаји или промене 
околности указују да би нето књиговодствена вредност могла бити умањена. 
 
 
3.17. Залихе 
 
Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине сви трошкови набавке за 
довођење залиха на њихово садашње место и стање. Трошкови набавке залиха обухватају куповну цену, 
увозне дажбине и друге обавезе (осим оних које Друштво може накнадно да поврати од пореских власти), 
трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати набавци. 
Попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова набавке.  
 
Излаз залиха материјала и робе се евидентира методом просечне пондерисане цене. 
Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно по нето продајној 
вредности, ако је нижа. Цену коштања чине сви трошкови конверзије и други настали трошкови неопходни 
за довођење залиха на њихово садашње место и стање, односно: 
- трошкови директног рада; 
- трошкови директног материјала и 
- индиректни, односно општи производни трошкови. 
 
У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ представљају расход 
периода: 
- неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 
- трошкови складиштења, осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре наредне фазе 
производње; 
- режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у садашње 
стање; и 
- трошкови продаје. 
 
Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене трошкове 
продаје и процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико је нето продајна 
вредност залиха недовршене производње и готових производа нижа од њихове цене коштања, врши се 
делимичан отпис до нето продајне вредности. 
 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је 
потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и залихе које по 
квалитету не одговарају стандардима се у потпуности отписују. 
 
Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем услуга. 
Директни трошкови услуга су директни трошкови рада особља које директно учествује у пружању услуга, 
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директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је ангажовање спољних експерата и 
слично. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, енергије утрошене за пружање 
услуге, амортизација и одржавање опреме која се користи приликом пружања услуге и сл. 
 
Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају обрачунског периода врши 
се свођење вредности залиха на набавну вредност путем алокације реализоване разлике у цени и пореза 
на додату вредност, обрачунатих на просечној основи, на вредност залиха у стању на крају године и 
набавну вредност продате робе. 
 
3.18. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 
 
Друштво одмерава сталну имовину (или групу за отуђење) класификовану као имовина које се држи за 
продају, по нижем од следећа два износа: по књиговодственој вредности или фер вредност умањеној за 
трошкове продаје. 
 
3.19. Финансијски инструменти 
 
Финансијски пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по 
њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. Трошкови 
трансакције се укључују у почетно мерење свих финансијских средстава. 
 
За потребе мерења финансијског средства након почетног признавања, финансијска средства се 
класификују у четири категорије: 
 (а) финансијска средства која се држе ради трговања, почетно призната по фер вредности кроз 
добит или губитак; 
 (б) улагања која се држе до рока доспећа; 
 (ц) зајмови и потраживања који су потекли од стране друштва и који се не држе ради трговања и 
 (д) финансијска средства која су расположива за продају. 
 
Финансијско средство се класификује као финансијско средство које је расположиво за продају уколико 
сасвим не припада ни једној од остале три горе наведене категорије финансијских средстава. 
 
Финансијско средство класификује се као финансијско средство које се држи ради трговања, а не као 
финансијско средство које је расположиво за продају, уколико је то средство део портфеља сличних 
средстава за које постоји образац трговања ради остваривања добитка из краткорочних колебања цена 
или марже дилера.   
 
После почетног признавања, друштво мери финансијска средства, (укључујући и деривате који су 
средства) по њиховим поштеним вредностима, без било каквог умањивања за трансакционе трошкове које 
може начинити приликом продаје или другог отуђења, осим: 
- Зајмова и потраживања и Улагања која се држе до доспећа која се мере по амортизованој цени, 
применом метода ефективне каматне стопе; 
- Улагања у власничке хартије које се не котирају на активном тржишту и чија се фер вредност не може 
поуздано измерити, која се мере по набавној цени. 
 
У Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине и 
продаје финансијских средстава и званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. 
Стога, поштену (фер) вредност најчешће није могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног 
тржишта, како то захтевају МСФИ. 
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Признати добитак или губитак који произилази из промене у поштеној вредности финансијског средства 
или обавезе (која није део односа заштите) почетно призната по фер вредности кроз добит или губитак, 
признаје се као као добитак или губитак у билансу успеха, а код финансијске имовине расположиве за 
продају на ревалоризационим резервама. 
 
Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове трансакција 
(изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер вредности кроз биланс 
успеха), који су директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или финансијске 
обавезе. Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва од момента када је 
Друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 
 
Руководство врши класификацију финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања. 
Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним правима над 
тим инструментима. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је 
обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
 
Финансијски инструменти у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање, 
обухватају следеће категорије финансијских инструмената: 
 
(а) Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха; 
(б) Инвестиције које се држе до доспећа; 
(ц) Кредити (зајмови) и потраживања; 
(д) Финансијска средства расположива за продају; 
 
3.19.1. Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха 
У ову категорију спадају финансијско средство или финансијска обавеза чије се промене фер вредности 
евидентирању кроз приходе или расходе у билансу успеха. Финансијско средство или финансијска обавеза 
класификована у ову категорију треба да испуне било који од следећих услова: 
(а) класификовано је као оно које се држи ради трговања. Финансијско средство или финансијска обавеза 
се класификује као оно које се држи ради трговања ако је: 
 /I/ стечено или настало првенствено ради продаје или поновне куповине у блиској будућности; 
 /II/ део портфеља идентификованих финансијских инструмената којима се заједно управља и за 
које постоји доказ о недавном актуелном моделу краткорочног остварења добити; или 
 /III/ дериват (осим деривата који је инструмент хеџинга). 
 
(б) после почетног признања назначен је од стране Друштва по фер вредности кроз биланс успеха. 
Ентитет може вршити ово назначавање само када то резултира поузданијим и релевантнијим 
информацијама, будући да се 
 /I/ елиминише или у значајној мери отклања недоследност одмеравања или признавања која би 
иначе настала услед одмеравања средстава или обавеза или признавања добитака или губитака по 
различитим основама; или  
 /II/ групом финансијских средстава, финансијских обавеза или обома се управља и њихове 
перформансе се процењују на основу фер вредности, у складу са документованим стратегијом управљања 
ризиком или инвестирања, и информације о групи се интерно сачињавају према тој основи за кључне 
руководиоце Друштва (као што је дефинисано у МРС 24 Обелодањивања повезаних страна, на пример за 
управни одбор или генералног директора Друштва. 
 
 
3.19.2. Инвестиције које се држе до доспећа 
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Инвестиције које се држе до доспећа су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим 
исплатама и фиксним доспећем која Друштво дефинитивно намерава и може да држи до доспећа, осим: 
(а) оних које Друштво након почетног признавања назначи по фер вредности кроз биланс успеха; 
(б) оних које Друштво назначи као расположиве за продају; и 
(ц) оних која задовољавају дефиницију зајмова и потраживања. 
 
Друштво не класификује неко финансијско средство као оно које се држи до доспећа ако је Друшто, током 
текуће финансијске године или током две претходне финансијске године продало или рекласификовало 
више од безначајног износа инвестиција које се држе до доспећа пре њиховог доспећа (више него 
безначајан износ у односу на укупни износ инвестиција које се држе до доспећа), осим продаја или 
рекласификација које: 
 (I) су толико близу доспећа или датума позива на плаћање финансијског средства (на пример 
мање од три месеца пре доспећа) да промене тржишне каматне стопе не би имале значајан утицај на фер 
вредност финансијског средства; 
 (II) се дешавају пошто је Друштво суштински сакупило првобитну главницу финансијског средства 
кроз плански распоређена плаћања или авансе; или 
 (III) се могу приписати изолованом догађају који је ван контроле Друштва, који се не понавља и 
које Друштво није могло са сигурношћу предвидети. 
 
3.19.3. Кредити (зајмови) и потраживања 
Зајмови (кредити) и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим 
исплатама која нису котирана на активном тржишту осим: 
(а) средства која Друштво намерава да прода одмах или у кратком року и која би онда била класификована 
као средства која се држе ради трговања и она која Друштво после почетног признавања назначи по фер 
вредности кроз биланс успеха; 
(б) она која Друштво после почетног признавања назначи као расположива за продају; или 
(ц) она за која ималац не може у значајној мери повратити своју целокупну почетну инвестицију, осим ако 
то није због погоршања кредита, и која ће бити класификована као расположива за продају. 
 
Учешће стечено у пакету средстава која нису зајмови (кредити) или потраживања (на пример учешће у 
заједничком фонду или сличним фондовима) није зајам (кредит) или потраживање. 
 
3.19.4. Финансијска средства расположива за продају 
Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства која су назначена као 
расположива за продају и нису класификована као (а) зајмови(кредити) и потраживања (б) инвестиције које 
се држе до доспећа или (ц) финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха. 
 
3.20. Краткорочна потраживања и пласмани 
 
Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца – зависних и других повезаних правних лица 
и осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга. 
 
Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне пласмане са роком 
доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно од дана биланса. 
 
Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре. Ако се вредност у 
фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по средњем курсу важећем 
на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања 
исказују се као курсне разлике у корист прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној 
валути на дан биланса прерачунавају се према важећем средњем курсу НБС, а курсне разлике признају се 
као приход или расход периода. 
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Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по амортизованој вредности, не 
узимајући у обзир намеру Друштава да их држе до доспећа. 
 
Уколико постоји вероватноћа да Друштво неће бити у стању да наплати све доспеле износе (главницу и 
камату) према уговорним условима за дате кредите, потраживања или улагања која се држе до доспећа 
која су исказана по амортизованој вредности, настао је губитак због обезвређивања или ненаплаћених 
потраживања. 
 
Отпис краткорочних потаживања и пласмана код којих постоји вероватноћа ненаплативности врши се 
индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност наплате извесна и документована, 
отпис, у целини или делимично, врши директним отписивањем. 
 
Предлог потраживања која се индиректно коригују на терет расхода  током године утврђује Стална 
комисија за отпис потраживања а на крају године Комисија за попис обавеза и потраживања. Критеријуми 
за индиректан отпис потраживања су: 

 неликвидност дужника дуже од два месеца 
 већи износ неизмирених обавеза 
 покренут стечај дужника 
 остало по налазу комисија 

 
      Уколико се утврди да су предузете уобичајене мере наплате потраживања  нису дале резултате, 
директан отпис потраживања на терет расхода може да  настане само на основу: 

 судске одлуке,  
 ликвидације или стечаја, 
 вансудског или судског поравнања и 
 на основу одлуке Директора Друштва. 
  

 
3.21. Готовински инструменти и готовина 
 
Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину у благајни, као и 
високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца или краће а која се могу брзо 
конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик од промене вредности. 
 
3.22. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 
 
Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као резултат прошлих 
догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се измирила обавеза и када се може 
поуздано проценити износ обавезе.  
 
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних 
будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од 
вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене .  
 
Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства 
Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире . 
 
Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се обелодањују у напоменама уз 
финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома 
мала.  
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Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их обелодањује у 
напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи вероватан. 
 
3.23. Накнаде запосленима 
 
3.23.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво 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. Друштво 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. Друштво 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. 
 
3.23.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 
У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) и Појединачним 
општим актом о раду, Друштво је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у пензију У висини 
тростуког износа просечне зараде запосленог у последња три месеца који предходе месецу којем се 
исплаћује отпремнина, односно три посечне месечне зараде исплаћене код послодавца који предходе 
месецу у којем се исплаћије отпремнина, ако је то за запосленог повољније, с тим што тако исплаћена 
отпремнина не може бити нижа од просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику. 
 
Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у износу од једне половине до две 
просечне месечне зараде. Број месечних зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја година 
које је запослени провео у Друштву 
 
Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина и јубиларних награда извршено је 
коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на основу обрачуна.  
 
3.23.3. Учешће у добити запослених 
Друштво признаје обавезе и трошак за учешће у добити запослених у складу са Одлуком Управног одбора 
или другом одлуком руководства Друштва. 
 
3.24. Порез на добитак 
 
3.24.1. Текући порез 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на 
добит правних лица („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 18/10). Порез на добит обрачунат је по стопи од 
10% 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. 
 
Закон о порезу на добит правних лица обвезнику који изврши улагања у основна средства признаје право 
на порески кредит у висини од 20% извршеног улагања (за велика и средња правна лица), с тим што 
порески кредит не може бити већи од 50% обрачунатог пореза, односно у висини од 40% извршеног 
улагања (за мала правна лица), а највише до 70% обрачунатог пореза, у години у којој је извршено 
улагање. Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 
обрачунских периода, највише до 50% (за велика и средња правна лица), односно 70% (за мала правна 



17 

 

лица) обрачунатог пореза у том пореском периоду, 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. 
Затечени пословни губици у пореским билансима, пре доношења поменутог закона,  могу се преносити на 
рачун будућих добити у роковима који су важили у време њиховог исказивања. 
 
3.24.2. Одложени порез 
Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и 
обавеза и њихове књиговодствене вредности. Тренутно важеће пореске стопе на дан биланса су 
коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене пореске обавезе признају се за све опорезиве 
привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и за ефекте 
пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа до којег је 
вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска средства могу 
искористити. 
 
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак периода. 
 
3.25. Обелодањивање односа са повезаним лицима 
 
За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно правно лице 
има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на финансијске и пословне 
одлуке другог лица, што је дефинисано у МРС 24 „Обелодањивање односа са повезаним лицима“. 
 
Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи и по 
тржишним условима. Стања потраживања и обавеза на дан биланса стања, као и трансакције у току 
извештајних периода настале са повезаним правним лицима посебно се обелодањују у напоменама уз 
финансијске извештаје . 
 
3.26. Информације о сегментима 
 
Пословни сегмент представља део имовине и пословних активности које обезбеђују производе или услуге 
које подлежу ризицима и користима различитим од оних у неким другим пословним сегментима. 
Географски сегмент обезбеђује производе или услуге унутар одређеног привредног окружења који подлежу 
ризицима и користима различитим од оних сегмената који послују у неким другим привредним 
окружењима. Кључеви за алокацију заједничких трошкова су одређени на бази најбољих процена 
руководства Друштва.  
 
3.27. Правична (фер) вредност 
 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве за коју 
постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, 
пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није 
могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Друштва врши процену ризика и у 
случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити 
реализована врши исправку вредности. 
 
3.28. Државна давања 
 
Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса Друштву по основу испуњених 
извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Друштва. Она 
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искључују оне облике државне помоћи који се не могу у разумној мери вредносно исказати као и 
трансакције са државом које се не могу разликовати од уобичајених пословних трансакција Друштва. 
Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се Друштво придржавати услова 
повезаних са давањима и да ће давање бити примљено.  
 
Државно давање се признаје као приход током периода неопходних за сучељавање, на систематској 
основи, са повезаним трошковима које треба покрити из тог прихода.  
 
Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања 
директне финансијске подршке Друштву са којом нису повезани будући трошкови се признаје као приход 
периода у којем се прима. 
 
Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања по фер вредности, исказују се 
у билансу стања или као одложени приход по основу давања, или одузимањем износа давања приликом 
израчунавања књиговодствене вредности средства. 
 
4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 
Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима 
и то: 
- кредитни ризик, 
- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних стопа и 
ризик од промене цена) и 
- ризик ликвидности. 
 
Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на 
финансијско стање и пословање Друштву у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.  
 
4.1. Кредитни ризик 
 
Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем своје обавезе, 
проузроковати финансијски губитак друге стране. 
 
Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским 
институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.  
 
4.2. Тржишни ризик 
 
Ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флуктуирати услед 
промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:  
 
- валутног ризика, 
- ризика каматне стопе и  
- других ризика од промене цене. 
 
4.2.1. Ризик од промене курса страних валута 
Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине финансијског 
инструмента услед промене девизног курса. 
 
Валутни ризик (или ризик од курсних промена) се јавља код финансијских инструмената који су означени у 
страној валути, то јест у валути која није функционална валута у којој су они одмерени.  
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4.2.2. Ризик од промене каматних стопа 
Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског 
инструмента флуктуирати услед промена тржишних каматних стопа. 
 
Ризик од каматне стопе се јавља код каматоносних финансијских инструмената признатих у билансу стања 
(на пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) и код неких финансијских 
инструмената који нису признати у билансу стања (на пример, неким обавезама по кредитима). 
 
4.2.3. Ризик од промене цена 
Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента 
флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које настају од ризика каматне стопе или валутног 
ризика), било да су те промене проузроковане факторима специфичним за појединачни финансијски 
инструмент или његовог емитента, или да фактори утичу на све сличне финансијске инструменте којима се 
тргује на тржишту 
 
Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, цена робе или 
цена капитала. 
 
4.3. Ризик ликвидности 
 
Ризик ликвидности је ризик да ће Друштво имати потешкоћа у измирењу обавеза повезаних са 
финансијским обавезама. 
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5.     БИЛАНС УСПЕХА 
 
5.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Домаће тржиште       

Приходи од продаје производа матичним и зависним 
правним лицима 

      

Приходи од продаје услуга матичним и зависним правним 
лицима 

      

Приходи од продаје производа осталим повезаним правним 
лицима 

      

Приходи од продаје услуга осталим повезаним правним 
лицима 

      

Приходи од продаје производа осталим лицима       

Приходи од продаје услуга осталим лицима 121.606   108.885 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним 
лицима 

      

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 
лицима 

      

Приходи од продаје робе осталим лицима 4.418   3.380 

Свега 126.024   112.265 

Инострано тржиште       

Приходи од продаје производа       

Приходи од продаје услуга 45.685   25.447 

Приходи од продаје робе       

Свега 45.685   25.447 

Укупно 171.709   137.712 

 
 

5.2. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина 

60.183   119.352 

Приходи по основу условљених донација       

Приходи од закупнина 10.153   9.677 

Приходи од чланарина       

Приходи од тантијема и лиценцних накнада       

Остали пословни приходи 1.081   2.517 

Укупно 71.417   131.546 

 
5.3. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Набавна вредност продате робе на велико 2.500   1.443 

Набавна вредност продате робе на мало 3.512   2.597 

Набавна вредност продатих некретнина прибављених 
ради продаје 

      

Укупно 6.012   4.040 



21 

 

5.4. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Трошкови материјала за израду 563   224 

Трошкови осталог материјала (режијског) 5.819   7.809 

Трошкови горива и енергије 48.779   41.421 

Укупно 55.161   49.454 

 
 
5.5. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада (бруто) 89316   74.826 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 

16535   14.011 

Трошкови накнада по уговору о делу 3485   154 

Трошкови накнада по ауторским хонорарима       

Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 

1994   1.063 

Трошкови накнада физичким лицима по основу 
осталих уговора 

    11 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног 
одбора 

1432   1.847 

Остали лични расходи и накнаде 5747   5.214 

Укупно 118.509   97.126 

 
 
5.6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 
Трошкови амортизације и резервисања у износу од РСД 19.633 хиљада (у 2011. години РСД 19.497 хиљада) односе 
се на: амортизацију нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, у износу од РСД 17.731 хиљада (у 
2011. години РСД 18.731 хиљада), и трошкове резервисања према следећем прегледу: 
 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Трошкови 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 

1.902   766 

Амортизација 17.731   18.731 

Укупно 19.633   19.497 
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5.7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Трошкови производних услуга       

Трошкови услуга на изради учинака       

Трошкови транспортних услуга 2.619   2.287 

Трошкови услуга одржавања 7.187   4.610 

Трошкови закупнина 1.932   4.498 

Трошкови сајмова       

Трошкови рекламе и пропаганде 373   419 

Трошкови истраживања       

Трошкови развоја који се не капитализују       

Трошкови осталих услуга 2.100   1.992 

Свега 14.211   13.806 

Нематеријални трошкови        

Трошкови непроизводних услуга 5534   5.638 

Трошкови репрезентације 903   836 

Трошкови премија осигурања 4351   3.598 

Трошкови платног промета 439   392 

Трошкови чланарина 90   125 

Трошкови пореза 1802   1.735 

Трошкови доприноса       

Остали нематеријални трошкови 1512   1.710 

Свега 14.631   14.034 

Укупно 28.842   27.840 

 
5.8. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  И  РАСХОДИ 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Финансијски приходи       

Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

      

Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

9   92 

Приходи од камата 496   156 

Позитивне курсне разлике 2.202   543 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 87   621 

Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и 
заједничких улагања који се обрачунавају методом 
удела 

      

Остали финансијски приходи        

Укупно 2.794   1.412 

Финансијски расходи       

Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

      

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 

      

Расходи камата 7.391   5.826 

Негативне курсне разлике 1.264   706 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 12.200   6.430 

Остали финансијски расходи       

Укупно 20.855   12.962 
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5.9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

  2012.   2011. 

Остали приходи 
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 

      

Добици од продаје биолошких средстава       

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од 
вредности 

      

Добици од продаје материјала       

Вишкови 2   60 

Наплаћена отписана потраживања 223     

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика 

      

Приходи од смањења обавеза 35     

Приходи од укидања дугорочних резервисања     10.275 

Остали непоменути приходи 5.571   6.554 

Приходи од усклађивања вредности биолошких 
средстава 

      

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних 
улагања 

      

Приходи од усклађивања вредности некретнина, 
постројења и опреме 

      

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

      

Приходи од усклађивања вредности залиха       

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана 

      

Приходи од усклађивања вредности остале имовине       

Укупно 5.831   16.889 

Остали расходи       

Губици по основу расходовања и продаје 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме 

44   1.482 

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 5   9 

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 
који не испуњавају услове да се искажу у оквиру 
ревалоризационих резерви 

      

Расходи по основу директних отписа потраживања       
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе       

Остали непоменути расходи 539   1.274 

Обезвређење биолошких средстава       

Обезвређење нематеријалних средстава       

Обезвређење некретнина, постројења и опреме       

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 
хартија од вредности расположивих за продају 

      

Обезвређење залиха материјала и робе       
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 1363   5.284 

Обезвређење остале имовине       

Укупно 1.951   8.049 
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5.10. НЕТО ДОБИТАК /(ГУБИТАК) ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

        

Добитак пословања које се обуставља       

Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика 
и исправке грешака из ранијих година 

      

Губитак пословања које се обуставља 689   213 

Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика 
и исправке грешака из ранијих година 

      

Укупно 689   213 

 
 
5.11. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак 
пре опорезивања) 

      

   Нето капитални добици (губици)       

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу       

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу       

Опорезива добит/Губитак 99   68.378 

   Умањење за износ губитка из ранијих година       

Капитални добитак       

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година       

Пореска основица 1.994   68.378 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 
резидентних обвезника 

      

Умањена пореска основица (Образац ПБ-1) 1.994     

Обрачунати порез (10% од умањене пореске основице) 199     

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 
подстицаја и ослобађања 

    605 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)       

Одложени порески расход периода     4.728 

Одложени порески приход периода 1.415     
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6.      БИЛАНС СТАЊА 
 
6.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

  
Улагања 
у развој 

Концесије, 
патенти и 

сл. 

Остала 
нематеријална 

улагања 

Нематеријална 
улагања у 
припреми 

Аванси за 
нематеријална 

улагања 
Укупно 

Набавна вредност             

Стање на почетку 
године 

    4.139     4.139 

Корекција почетног 
стања 

            

Нове набавке     392     392 

Пренос са једног 
облика на други 

            

Отуђивање и 
расходовање 

            

Остало             

Процена             

Стање на крају 
године 

    4.531     4.531 

              

Исправка 
вредности 

            

Стање на почетку 
године  

    1.514     1.514 

Корекција почетног 
стања 

            

Амортизација 2012. 
године 

    223     223 

Отуђивање и 
расходовање 

            

Обезвређења             

Остало              

Процена             

Стање на крају 
године 

    1.737     1.737 

Неотписана 
вредност 
31.12.2012. 

    2.794     2.794 

Неотписана 
вредност 
31.12.2011. 

    2.624     2.624 
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6.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И  БИОЛОШКА СРЕДСТВА  
 

  Земљишта 
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 
Инвестиционе 

некретнине 
У 

припреми 
Аванси Укупно 

Набавна вредност               

Стање на почетку 
године 

  481.291 141.488 98.894     721.673 

Корекција почетног 
стања 

              

Нове набавке   221 695       916 

Пренос са једног облика 
на други 

              

Отуђивање и 
расходовање 

              

Остало               

Процена               

Стање на крају године   481.512 142.183 98.894     722.589 

                

Исправка вредности               

Стање на почетку 
године  

  32.500 65.456       97.956 

Корекција почетног 
стања 

              

Амортизација 2012. 
године 

              

Отуђивање и 
расходовање 

              

Обезвређења               

Остало                

Процена               

Стање на крају године   38.901 76.255       115.156 

Неотписана вредност 
31.12.2012. 

  442.611 65.928 98.894     607.433 

Неотписана вредност 
31.12.2011. 

  448.791 76.106 98.894     623.791 

 
 
6.3. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 
Учешћа у капиталу представљају дугорочна финансијска улагања у (редовне или преференцијалне) акције 
и уделе друштава, банака и осигуравајућих друштава.  
 
Учешћа у капиталу су исказана: 
 - према методи набавне вредности, по којој инвеститор исказује своје улагање по набавној 
вредности. Инвеститор признаје приход само у оној мери у којој прими свој део из расподеле 
нераспоређене нето добити корисника улагања, до које дође након дана када га је инвеститор стекао. Део 



27 

 

из расподеле који се прими у износу који је виши од такве добити сматра се повраћајем инвестиција и 
исказује се као смањење набавне вредности инвестиције.  
 - у складу  са МРС 39, на начин описан у тачки 3(л). 
Учешћа у капиталу односе се на акције (уделе) код: 
 

  %   2012.   2011. 

  учешћа   
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

Зависних правних лица           

Аеродромтурс Ниш 60,78   19.336   19.335 

Банка …..           

Остали           

Свега 60,78   19.336   19.335 

Осталих повезаних правних лица           

Друштво …..           

Банка …..           

Остали           

Свега           

Осталих  правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

          

Друштво …..           

АИК банка Ниш     2.402   2489 

Остали           

Свега     2.402   2.489 

Укупно     21.738   21.824 

 
 
 
6.4. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани односе се на: 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

Дугорочне кредите матичним, зависним и 
осталим повезаним правним лицима 

      

Дугорочне кредите у земљи       

Дугорочне кредите у иностранству       

Хартије од вредности које се држе до 
доспећа 

      

Остале дугорочне пласмане       

Свега       

        

Минус: Исправка вредности       

Укупно       
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6.5. ЗАЛИХЕ 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

Материјал 3.610   4272 

Резервни делови   
  

  

Алат и инвентар 1   

Недовршена производња       

Недовршене услуге       

Готови производи       

Роба 748   910 

Дати аванси 2.256   528 

Свега 6.615   5.710 

Минус: Исправка вредности       

Укупно 6.615   5.710 

 
 
6.6. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
 ОБУСТАВЉА 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

Нематеријална улагања намењена продаји       

Земљиште намењено продаји 
      

Грађевински објекти намењени продаји 

Инвестиционе некретнине намењене 
продаји 

      

Остале некретнине намењене продаји       

Постројења и опрема намењени продаји       

Биолошка средства намењена продаји       

Средства пословања које се обуставља       

Свега       

Минус: Исправка вредности       

Укупно       

 
6.7. ПОТРАЖИВАЊА 

 
  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

Потраживања по основу продаје       

Купци – матична и зависна правна лица 967   1.006 

Купци – остала повезана правна лица       

Купци у земљи 29.748   21.285 

Купци у иностранству 26.731   16.431 

Минус: Исправка вредности 6.547   5.463 

Свега 50.899   33.259 

Потраживања из специфичних послова       

Потраживања од извозника       

Потраживања по основу увоза за туђ рачун       

Потраживања из комисионе и консигнационе 
продаје 

      

Остала потраживања из специфичних послова 5.991     
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Минус: Исправка вредности       

Свега 5.991   0 

Друга потраживања       

Потраживања за камату и дивиденде       

Потраживања од запослених 408   2.092 

Потраживања од државних органа и 
организација 

      

Потраживања по основу преплаћених осталих 
пореза и доприноса 

      

Остала потраживања 3.657   1.411 

Минус: Исправка вредности       

Свега 4.065   3.503 

Укупно 60.955   36.762 

 
Од  укупних потраживања од купаца на дан 31.12.2012. године усаглашено је 66% потраживања од купаца. 
Од осталих се очекује потврда стања у наредном периоду. 
 
Географски распоред купаца је следећи: 
 

  2012.   2011. 

  
RSD 

hiljada 
  

RSD 
hiljada 

Купци у земљи       

  Београд 4078   8048 

  Војводина 307   268 

  Ужа Србија 25245   12953 

Минус: Исправка вредности 4159   4159 

Свега 25471   17110 

Купци у иностранству       

  Бивше југословенске републике 9688   13485 

  Европа 17044   1248 

  Африка….     112 

Минус: Исправка вредности 1304   1304 

Свега 25428   16149 

Укупно 50899   33259 

 
 
6.8. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
На почетку године потраживања за више плаћен порез су износила 6 хиљада динара. На крају године, а на 
основу више плаћеног пореза на добит за 2012. годину по основу плаћања аконтација током 2012 године, 
дошло је до повећања потраживања у износу од 456 хиљада динара. 
 
 
6.9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

          2012.   2011. 

  
Ознака 
валуте 

  
Каматна 

стопа 
  

РСД 
хиљада 

 РСД 
хиљада 

Краткорочне кредити и пласмане – матична, 
зависна и остала повезана правна лица               

Аеродромтурс доо дин   0   2.450   7450 

Текуће доспеће дугорочних кредита               

Минус: Исправка вредности               

Свега         2.450   7.450 

Краткорочне кредити  у земљи               

Друштво XX         223   264 
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Текуће доспеће дугорочних кредита               

Минус: Исправка вредности               

Свега         223   264 

Краткорочне кредити  у иностранству               

Друштво XX               

Текуће доспеће дугорочних кредита               

Минус: Исправка вредности               

Свега               

Хартије од вредности које се држе до доспећа               

Друштво XX         74   74 

Минус: Исправка вредности               

Свега         74   74 

Хартије од вредности којима се тргује               

Друштво XX               

Минус: Исправка вредности               

Свега               

Остале краткорочни финансијски пласмани               

Друштво XY               

Минус: Исправка вредности               

Свега               

Укупно         2.747   7.788 

 
 
6.10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

У динарима:       

Хартије од вредности – готовински 
еквиваленти 

      

Текући (пословни) рачуни 781   18.690 

Издвојена новчана средства и акредитиви       

Благајна 260   233 

Остала новчана средства       

Новчана средства чије је коришћење 
ограничено или вредност умањена 

      

Свега 1.041   18.923 

        

У страној валути:       

Девизни рачуни 730   0 

Девизни акредитиви       

Девизна благајна 80   0 

Остала новчана средства       

Новчана средства чије је коришћење 
ограничено или вредност умањена  

      

Свега 810   0 

Укупно 1.851   18.923 

 
 
 
 



31 

 

6.11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Порез на додату вредност       

Порез на додату вредност у примљеним фактурама 
по општој стопи (осим плаћених аванса) 234   845 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама 
по посебној стопи (осим плаћених аванса) 24   34 

Порез на додату вредност у датим 
авансима по општој стопи 

      

Порез на додату вредност у датим 
авансима по посебној стопи 

      

Порез на додату вредност плаћен при увозу 
добара по општој стопи 

      

Порез на додату вредност плаћен при увозу 
добара по посебној стопи 

      

Порез на додату вредност обрачунат на услуге 
иностраних лица 

      

Накнадно враћен порез на додату 
вредност купцима – страним 
држављанима       

ПДВ надокнада исплаћена 
пољопривредницима 

Потраживања за више плаћен порез на 
додату вредност 

18     

Свега 276   879 

        

Активна временска разграничења       

Унапред плаћени трошкови 2.624   2.779 

Потраживања за нефактурисани приход 1.441   1441 

Разграничени трошкови по основу обавеза       

Разграничени порез на додату вредност       

Остала активна временска разграничења 23   16 

Свега 4.088   4236 

Укупно 4.364   5115 

 
6.12. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 
Одложена пореска средства у износу од РСД 16.174 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. 
Одложене пореске обавезе у износу од РСД 25.277 хиљада, обухватају износе пореза на добит који се 
плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика. 
Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Одложена пореска средства 16.174   8.278 

Одложене пореске обавезе 25.277   18.796 

Нето одложена пореска средства 
/(обавезе) 

9.103  
 

10.518  
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Одложена пореска средства за 2012. годину формирана су на основу планираног износа пореза да добит у 
будућем периоду ( наредне две године из Бизнис плана за период од 2007-2022.). Тако су утврђена 
одложена пореска средства која треба признати у износу од 16.174 хиљада динара. Како су у 2011. години 
евидентирана одложена пореска средства у износу од 8.278 хиљада динара у овој години је докњижена 
разлика од 6.480 хиљада динара. 
Обрачуном на дан 31.12.2012. утврђена је привремена разлика између неотписане књиговодствене 
вредности основних средстава и неотписане пореске вредности основних средстава у износу од 168.510 
хиљада динара. На овај износ је примењена стопа пореза на добит од 15% и добијена је одложена пореска 
обавеза за 2012. у износу од 25.276 хиљада динара. Како је у 2011. години евидентирана одложена 
пореска обавеза у износу од 18.796 хиљада динара у овој години је докњижена разлика од 6.480 хиљада 
динара. 
Разлика између одложених пореских прихода периода у износу од 7.896 хиљада динара  и одложених 
пореских расхода периода у износу од 6.480 хиљада динара представља одложени порески приход 
периода у износу од 1.415 хиљада динара. 
 
6.13. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

      2012.   2011. 

  %   
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

Акцијски капитал           

  - обичне акције           

  - преференцијалне акције           

Уделе            

Друштвени капитал           

Државни капитал 100   67.692   67.692 

Укупно     67.692   67.692 

 
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. Према одредбама новог Закону о привредним друштвима Агенција за привредне регистре је 
извршила превођење капитала из еура у динара којом приликом се појавила разлика у износу у односу на 

књиговодствену вредност капитала. Износ капитала ЈП Аеродрома у евиденцији Агенције је 7.988 хиљада 
динара. 
 
6.14. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
 
Ревалоризационе резерве обухватају: 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Ревалоризационе резерве по основу 
усклађивања поштене (фер) вредности 112.762   114.130 

Резерве по основу прерачуна финансијских 
извештаја приказаних у другој функционалној 
валути, у односу на извештајну валуту 

      

Укупно 112.762   114.130 

 
На почетку године ревалоризационе резерве су износиле 144.130 хиљада динара. У току године на основу 
амортизације ревалоризационих резерви дошло до умањења у износу од 1.368 хиљада динара. 
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6.15. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ/(ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ХОВ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ 
 
Износ нереализованих губитака по основу хартија од вредности расположивих за продају на почетку 
године износиле су 7.811 хиљада динара. По основу промене вредности акција на крају године је дошло  
до повећања нереализованих губитака у износу од 86 хиљада динара, тако да на дан 31.12.2012.износе 
7.897.хиљада динара. 
 
6.16. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
 
Нераспоређени добитак односи се на: 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 66.310     

   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 2.682   66.310 

Укупно 68.992   66.310 

 
 
Расподела нераспоређеног добитка 2011 године није извршена. 
Нераспоређена добит текуће године настала као збир добити од амортизације ревалоризационих резерви 
у износу од 1.467 хиљада динара и добити из резултата у износу 1.415 хиљада динара умањене за порески 
расход периода у износу од 199,4 хиљада динара. 
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6.17. 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: 
 

  2012.   2011. 

  
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 4.014   2.977 

Остала дугорочна резервисања       

Укупно 4.014   2.977 

 
Основ за извршена резервисања је МРС 19 и за обрачун није коришћена актуарска процена. 
 
6.18. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 
Обавезе по дугорочним кредитима доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од 
дана годишњег билансирања. 
 
6.18.1. Структура обавеза по кредитима 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  РСД 

хиљада 

Дугорочни кредити исаказани по 
амортизованој вредности 

      

Финансијски кредити од:       

- банака у земљи 31.398   35.600 

- банака у инострансву       

Свега 31.398   35.600 

Робни кредити од:       

- добављача у земљи       

- добављача у иностранству       

Свега 0   0 

Укупно 31.398   35.600 
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6.18.2. Доспеће дугорочних кредита 

  2012.   2011. 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

До 1 године – текуће доспећа       

Од 1 до 2 године       

Од 2 до 3 године 8.663   8.071 

Од 3 до 4 године 8.120   7.595 

Од 4 до 5 године 7.580   7.119 

Од 5 до 10 године 7.035   12.815 

Преко 10 година       

Стање на дан 31. децембра 31.398   35.600 

 
6.18.3. Преглед дугорочних кредита по повериоцима 

          2012.   2011. 

  
Ознака  
валуте 

  Каматна 
стопа 

  РСД 
хиљада 

  РСД 
хиљада 

У динарима:               

Hypo Alpe Adria bank         31.398   35.600 

Остали               

Свега         31.398   35.600 

                

У валути:               

Hypo Alpe Adria bank CHF       333.329   414.377 

Остали               

Свега CHF       333.329   414.377 

Укупно               

Обавезе по основу дугорочних кредита у потпуности су усаглашене са банком на дан 31.12.2012. године. 
 
6.19. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

  2012.   2011. 

  
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 у 
периоду дужем од годину дана 

      

Обавезе по основу финансијског лизинга 18.626   38.360 

Остале дугорочне обавезе       

Укупно 18.626   38.360 

 
Обавезе по основу дугорочног финансијског лизинга у потпуности су усаглашене са лизинг кућом на дан 
31.12.2012. године. 
 
6.20. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
Краткорочне финансијске обавезе обухватају: 
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          2012.   2011. 

  
Ознака  
валуте 

  Каматна 
стопа 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

Краткорочне кредите од матичних и 
зависних правних лица               

Банка XX               

Текуће доспеће дугорочних кредита               

Свега               

Краткорочне кредите од осталих 
повезаних правних лица               

Банка XX               

Текуће доспеће дугорочних кредита               

Свега               

Краткорочне кредите у земљи               

Банка XX               

Текуће доспеће дугорочних кредита               

Свега               

Краткорочне кредите у иностранству               

Банка XX               

Текуће доспеће дугорочних кредита               

Свега               

Укупно краткорочни кредити               

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 CHF   

6мес Либор 
+5,11% 

  42.722   42.950 

Свега         42.722   42.950 

Укупно         42.722 
 

42.950 

 
6.21. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

  2012.   2011. 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

Обавезе из пословања       

Примљени аванси, депозити и кауције       

Добављачи – матична и зависна правна лица 12.343   12.343 

Добављачи – остала повезана правна лица       

Добављачи у земљи 28.632   17.952 

Добављачи у иностранству 1.170   82 

Остале обавезе из пословања 10   45 

Свега 42.155   30.422 

Обавезе из специфичних послова       

Обавезе према увознику       

Обавезе по основу извоза за туђ рачун       

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје       

Остале обавезе из специфичних послова 304   304 

Свега 304   304 

Укупно 42.459   30.726 
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Од  укупних обавеза према добављачима на дан 31.12.2012. године усаглашено је 82% обавеза. 
 
6.22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
 
 

  2012.   2011. 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада       

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

6.838   4.929 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 763   726 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 1.351   1.285 

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

1.388   1.319 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају       

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се 
рефундирају 

      

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет послодавца које 
се рефундирају 

      

Свега 10.340   8.259 

        

Друге обавезе       

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 1.406   1100 

Обавезе за дивиденде       

Обавезе за учешће у добитку       

Обавезе према запосленима 134   12 

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора 313   78 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима       

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године       

Остале обавезе 544   251 

Свега 2.397   1.441 

Укупно 12.737   9.700 

 
 
6.23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПВР 
 

  2012.   2011. 

  
РСД 

хиљада 
  

РСД 
хиљада 

Обавезе за порез на додату вредност       

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 
20   15 

(осим примљених аванса) 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 
443   149 

(осим примљених аванса) 

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи     1 

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       
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Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину       

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза 

    94 

Свега 463   259 

        

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине       

Обавезе за акцизе     4 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова 274   126 

Обавезе за доприносе који терете трошкове       

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 178   41 

Свега 452   171 

        

Пасивна временска разграничења       

Унапред обрачунати трошкови       

Обрачунати приходи будућег периода 171   106 

Разграничени зависни трошкови набавке       

Одложени приходи и примљене донације 305.345   310.337 

Разграничени приходи по основу потраживања       

Разграничене обавезе за порез на додату вредност       

Остала пасивна временска разграничења       

Свега 305.516   310.443 

Укупно 306.431   310.873 

 
 
7. ДРЖАВНА ДОДЕЉИВАЊА 
 
У току 2012. Године Аеродром Ниш је добио средства од Аеродрома Никола Тесла у износу од 30 милиона 
динара што је било од великог значаја за одржање редовног пословања преузећа. Одлука о додели 
помоћи Аеродрома Никола Тесла је број 4110-2 од 12.07.2012. године.  
Град Ниш је у току 2012. године уплатио износ од 14,5 милиона динара по основу Уговора о поступку и 
начину финансирања и учешћа у пројекту „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34 
А и 34 Б у Нишу“ број 1484 од 24.05.2010. године.  
Поред тога на име рефундације за рад кондуктера у градском саобраћају по Анексу IX  Основног Уговора 
број 1334/2009-01 од 02.06.2009. године који је закључен између Града Ниша и ЈП Аеродром Ниш, број 385 
од 03.02.2012,  уплаћено од стране Града Ниша је 4,5 милиона динара.  
Национална служба за запошљавање је уплатила износ од 1,8 милиона динара по Анексу Уговора 0302-
10169-26/2012 од 16.05.2012.  на име јавних радова. 
 
 
8. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 
Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у функционалну 
валуту су били следећи: 
 

  31.12.2012.   31.12.2011. 

EUR 113,7183   104,6409 

USD 86,1763   80,8662 

CHF 94,1922   85,9121 

GBP 139,1901   124,6022 
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