
          На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“,  број  88/08) и 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 09.04.2013. године, доноси
                                                                                          

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I  Утврђује  се  Предлог решења  о   усвајању Извештаја о   пословању ЈП 
Дирекција за изградњу Града Ниша за 2012. годину.

II  Предлог решења о  усвајању Извештаја о  пословању ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша 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  Бранислав  Јоцић,  в.д.  директора  ЈП  Дирекција  за 
изградњу Града Ниша.

Број: 570-16/2013-03
У Нишу, 09.04.2013. 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 ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша за 2012. годину, број 05-2300/2013 од 27.03.2013. године који је усвојио 
Управни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша Одлуком број 05-2180/2 
од 27.03.2013. године.

II  Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Управи 
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број:
У Нишу,  ___________2013. године 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић



   

О б р а з л о ж е њ е  

Управни одбор  ЈП Дирекција  за  изградњу града  Ниша je на  седници 
одржаној дана 27.03.2013. године,  Одлуком број 05-2180/2 усвојио Извештај о 
пословању  за  2012.  годину  и  доставио Управи  за  комуналне  делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Извештај  је  урађен и достављен  оснивачу у складу са одредбама члана 
37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008).

Имајући  у  виду  да  Извештај  о  пословању  ЈП Дирекција  за  изградњу 
града  Ниша  за  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



ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРАДА НИША
Број:05-2180/2
Ниш, 27.03.2013.године

На  основу  члана  35.  Статута  Јавног  предузећа  Дирекција  за  изградњу  града  Ниша  – 
Управни  одбор  Јавног  предузећа  Дирекција  за  изградњу  града  Ниша  је  на  својој  34. 
седници, одржаној дана 27.03.2013.године, донео

О Д Л У К У

I УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  ЈП  Дирекција  за  изградњу  града  Ниша  за 
2012.годину.

II Извештај  o пословању ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је саставни део ове 
одлуке.

III Извештај из предходног става ове Одлуке доставити Скупштини Града Ниша преко 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу надлежност. 

     ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,

           Дипл.инж.саобр.Вили Хаџић



Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 

О ПОСЛОВАЊУ  
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША  

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 2013. године 

 
 



 

I УВОД  
 

 Финансијски планови и програми Дирекције за 2012. годину су одређени кроз неколико 

докумената. 
 То су пре свега Одлука о буџету града Ниша за 2012. годину са њеним изменама ("Сл. лист 

града Ниша", бр. 79/2011 и 83/2012), затим Програм пословања Дирекције у 2012. години, Програм 
уређивања грађевинског земљишта и Програм одржавања изграђене комуналне инфраструктуре. 

 Пошто су финансијски планови Програма пословања, Програма уређивања и Програма 

одржавања грађевинског земљишта у скоро директној зависности од одређених позиција у Одлуци 
о буџету града, са њиховом променом прилагођавали су се и они сами, тако да ће се у извештају, 

као плански, приказати износи након последњих извршених измена и допуна буџета града.  
 Одређене потешкоће у извештавању појављују се због тога што се реализација сваког од 

наведених програма обавља преко истих рачуна тако да збирно-укупно приказивање остварених 

резултата може да замагли остварење појединачних програма. Зато ће се надаље, уместо на 
приказ укупних резултата, већи акценат ставити на извештаје по појединачним програмима.  

 
 

II ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 

 У 2012. години, остварени су укупни текући приходи од 1.183.918.000 динара, што је мање 
за 124.361.000 динара у односу на 2011. годину.  

То значи да је по свим основама које се карактеришу као приходи, Дирекцији дозначено 

или је наплатила толико новца на текуће рачуне. 
 При томе, структура остварених прихода по групама и њихово кретање у односу на 2011. 

годину, као и на план за 2012. годину дају се у следећим табелама. 
 

Т 1. 
Структура остварених укупних прихода по групама 

у хиљадама динара 

Група ОПИС 2011. Структура 2012. Структура 
Разлика             

(5-3) 

1 2 3 4 5 6 7 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 15.853 1,21 17.416 1,47 1.563,00 

742000 
 приходи од продаје добара и 

услуга 
10.486 0,80 9.078 0,77 -1.408,00 

743000  новчане казне 96 0,01 138 0,01 42,00 

744000  добровољни трансфери 174 0,01 0 0,00 -174,00 

745000  мешовити и неодређени приходи 5.097 0,39 8.200 0,69 3.103,00 

770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

2.634 0,20 2.388 0,20 -246,00 

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 1.289.792 98,59 1.164.114 98,33 -125.678,00 

УКУПНО 1.308.279 100,00 1.183.918 100,00 -124.361,00 

 

 Иако су укупни приходи мањи у односу на прошлу годину за 124.361.000 динара, структура 

три основне групе прихода није значајно измењена. Наиме, промена у структури износи само 
0,26% и то на терет буџетских а у корист других прихода, док су рефундације расхода од стране 

фондова задржале релативно безначајно учешће од 0,2% које су имале и у 2011. години. Значајно 
смањење прихода од 124 милиона динара при незнатној промени структуре (а након престанка 

могућности да се Дирекција као самостални субјекат појављује као уговорна страна код 
обезбеђивања средстава на реализацији пројеката инфраструктуре који се суфинансирају од 

других новоа власти или републичких јавних предузећа, на који је начин раније обезбеђивала 

релативно значајан обим а самим тим и учешће других прихода у укупним приходима), говори о 
великој нееластичности структуре прихода. То је и логично с обзиром да је Дирекција буџетски 

корисник. 
 

 



 

 Релативно кретање и остварење прихода дају се у следећој табели.  

 

Т 2. 
Релативно остварење укупних прихода по групама 

у хиљадама динара 

Група ОПИС 
Остварење 

2011. 
План 
2012. 

Остварење 
2012. 

Индекс           
5:4х100 

Индекс           
5:3х100 

1 2 3 4 5 6 7 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 15.853 31.500 17.416 55,29 109,86 

742000 
 приходи од продаје добара и 

услуга 
10.486 16.000 9.078 56,74 86,57 

743000  новчане казне 96 12.000 138 1,15 143,75 

744000  добровољни трансфери 174 0 0 0,00 0,00 

745000 
 мешовити и неодређени 

приходи 
5.097 3.500 8.200 234,29 160,88 

770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

2.634 1.850 2.388 129,08 90,66 

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 1.289.792 1.715.988 1.164.114 67,84 90,26 

УКУПНО 1.308.279 1.749.338 1.183.918 67,68 90,49 

 

 У овој табели су поред остварења по годинама дати и планирани приходи по Програму 
пословања. Као и у претходној табели и у овој су (као што ће то бити и у следећим табелама) 

планирани приходи из буџета преузети директно из Одлуке о буџету града након извршеног 

ребаланса, због тога што је то план вишег ранга у односу на план по Програму пословања а и 
самим Програмом је та могућност била предвиђена. 

 Планирани приходи су остварени са 67,68%. Прошле године је план био остварен са 
80,47% а оволико релативно смањење је с једне стране резултат амбициознијег плана (претходне 

године је план био 1.625.885.000 динара), а с друге стране мање остварење планираних прихода у 

буџету града што се реперкутије и на наше приходе. 
 Други приходи су већи у односу на прошлу годину за скоро 10%. 

 Остварење других прихода по групама приказано је у следећој табели. 
 

Т 3. 

Остварење других прихода 
у хиљадама динара 

Група ОПИС 2011. 2012. 
Индекс              
4:3х100 

1 2 3 4 5 

742000 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 10.486 9.078 86,57 

 - приходи од префактурисане ел. енергије 1.491 1.187 79,61 

 - приходи од тендера 1.363 992 72,78 

 - приходи од услуга надзора 1.924 1.266 65,80 

 - технички прегледи објеката 1.470 652 44,35 

 - приходи од инвеститорских послова (за "Југоросгаз") 488 409 83,81 

 - приходи од закупа 3.691 4.248 115,09 

 - остали приходи од продаје 59 324 549,15 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ 96 138 143,75 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 174 0 0,00 

745000 

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5.097 8.200 160,88 

 - приходи на име организовања јавних радова 4.390 7.579 172,64 

 - накнаде штете 262 266 101,53 

 - рефундације трошкова (парнични и други) 445 355 79,78 

УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 15.853 17.416 109,86 



 

 Иако су други приходи планирани као сопствени приходи, они се не троше у потпуности за 

финансирање расхода Дирекције него се једним делом (као што је случај код мешовитих и 

неодређених прихода) користе и за измиривање обавеза на градским програмима, односно за 
пројекте јавних радова.  

 Појединачно је у остварењу највећа група прихода од продаје добара и услуга, међутим, у 
односу на прошлу годину код ове групе једино приходи од закупа бележе раст док су остале врсте 

у паду. Од њих, независни од обима посла чије је смањење узрок овом паду прихода од продаје 

(осим закупа) јесу приходи на име рефундације за префактурисану потрошњу струје за билбордове 
који се иначе користе за измиривање обавезе према ЕПС-у. Њихова мања наплата је иначе 

резултирала покретањем тужбе како би се они надоместили. 
 Код прихода од новчаних казни и пенала по пресудама од судова стекли су се услови за 

реализацију планираног износа од 12.000.000 динара, међутим технички наплата није спроведена 

како би они могли да буду исказани. Наиме, у износу потраживања по пресуди постоје и обавезе 
према истом дужнику и то за инвестиције из Програма уређивања (реконструкција фасаде и крова 

зграде градске управе) међутим, током године је новачани прилив за измиривање ове обавезе 
Дирекције био недовољан како би се „симулирала компензација“ и на тај начин извршила наплата 

(разменом налога), односно остварење овог планираног прихода. 
 Приходи на име организовања јавних радова нису били планирани, али с обзиром да су 

средства за два пројекта обезбеђена од Националне службе за запошљавање, они су и 

реализовани и утрошени на самим пројектима. 
 

 Буџетски приходи су мањи за 9,74% од прошлогодишњих, а састоје се из ставки према 
прегледу из следеће табеле. 

 

Т 4. 
Приходи из буџета града 

у хиљадама динара 

Приходи из буџета 

града 

Остварење 

2011. 

План по 

Програму 
пословања 

План 
 2012. 

после 
ребаланса 

Остварење 

2012. 

Индекс 

5:2x100 5:4x100 

1 2 3 4 5 6 7 

Приходи намењени 
финансирању расхода 
Дирекције 

141.600 147.291 152.291 142.097 100,35 93,31 

Приходи намењени 
Програму уређивања 

499.412 814.000 614.000 330.333 66,14 53,80 

Приходи намењени 
Програму одржавања 

642.125 710.000 910.000 685.951 106,83 75,38 

Приходи од приватизације 5.805 40.214 39.697 4.803 82,74 12,10 

Укупно * 1.288.942 1.711.505 1.715.988 1.163.184 90,24 67,79 

 
* У приказу остварења нису приказани приходи од буџета републике ни у 2011. ни у 2012. 

години у износу од 850.000 динара, односно 930.000 динара, који су намењени улагањима кроз 
Програм заштите и унапређивања добра Церјанска пећина из разлога што ових прихода није  

било у плану. Отуда, са овим приходима укупни буџетски приходи су остварени у износу од 

1.289.792.000 динара у 2011. години, односно 1.164.114.000 динара у 2012. години. 
 

 Из табеле се види да је током године дошло до повећања укупног износа планираних 
расхода и издатака у буџету града који су у ствари планирани приходи Дирекције, као и да је 

дошло до промене у њиховој структури. 

 Повећање се односи на приходе намењене финансирању расхода Дирекције и то за износ 
од 5.000.000 динара због повећаних трошкова судских такси (за 1.000.000 динара) и трошкова по 

судским пресудама (за 4.000.000 динара). 
 Измене у структури прихода по програмима извршене су због различите динамике и 

остварења као и потребе које су се јавиле при реализацији програма тако да су планирана 
средства на Програму уређивања смањена у корист Програма одржавања, док је код плана 

прихода од приватизације дошло до усклађивања са стварним износом неутрошених прихода с 

обзиром да је у међувремену, од израде нацрта буџета до његовог усвајања, део тих прихода у 
износу од 517.000 динара рализован у 2012. години (за мост у селу Лалинац). 



 

 Иако су на крају године сви ови приходи реализовани у обимима мањим од првобитно 

планираних, овакво усклађивање плана било је неопходно ради стварања оквира за преузимање 

обавеза по програмима на начин који је усклађен са Законом о буџетском систему. 
 Релативно кретање појединачних прихода у односу на 2011. годину показало је: стагнацију 

код прихода намењених финансирању расхода Дирекције, раст од 6,83% код прихода за Програм 
одржавања и пад од 33,86% код прихода за Програм уређивања, док су приходи за пројекте који 

се финансирају раније оствареним приходима од приватизације били диктирани уствари 

доспелошћу обавеза на тим пројектима, па остварење слично прошлогодишњем, а са само 12% 
остварења плана, говори о  релативно спором завршетку преосталих пројеката из тог програма.  

 Два главна извора прихода буџета града који трансферисањем Дирекцији постају њен 
приход из буџета, јесу накнада за уређивање и накнада за коришћење градског грађевинског 

земљишта. Према ванбилансним евиденцијама Дирекције остварење ових прихода је веће за 

15,6% (710.030 хиљада према 614.070 хиљада у 2011. години). Но с обзиром да је и поред тога 
Дирекцији дозначено за програме уређивања и одржавања знатно више (1.016.284.000 - 

710.030.000) = 306.254.000 динара, очито је да се разлика покрива из других прихода, односно 
примања буџета, а у које Дирекција нема увид. 

 Због великог значаја који ова два извора прихода имају на област изградње и одржавања 
комуналног система који је окосница делатности Дирекције, у следећој табели се даје статистички 

приказ остварења ових прихода у последњих 6 година који може да укаже и на проблеме и на 

перспективу код будућих улагања у овој сфери. 
 

Т 5. 
Износи наплаћених накнада по годинама 

у хиљадама динара 

Опис 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Накнада за уређивање 528.997 676.770 386.353 426.326 268.085 330.565 2.617.096 

Накнада за коришћење 253.378 290.013 309.956 356.114 345.985 379.465 1.934.911 

Укупно 782.375 966.783 696.309 782.440 614.070 710.030 4.552.007 

 

 Из овог прегледа се види да се кретање ових прихода одвијало по изломљеној линији са 

тенденцијом средњорочног пада. У 2012. години та тенденција је заустављена пошто су се приходи 

повећали за око 96.000.000 динара, и на тај начин незнатно премашили ниво од пре три године. 
 Без обзира што се већи део овог повећања према 2011. години односи на накнаду за 

уређивање, она је ипак мање предвидљива јер зависи пре свега од заинтересованости 
инвеститора за улагања. У  том контексту није лако правилно је процењивати и планирати а и 

могућности да се на њу утиче мерама које би повећале приходе на основу ње нису такве да могу 

да дају ефекте у кратком року од годину дана. 
 Међутим код накнаде за коришћење је ситуација нешто другачија јер ту пре свега постоји 

инструмент принуде код наплате, а могућност креирања градских одлука које директно утичу на 
потенцијалну висину прихода у року од године дана су реалне. 

 Тако је на иницијативу Дирекције крајем 2011. године измењена градска одлука на који 
начин је повећано оптерећење финансијског сектора што је дало ефекте од око 20.000.000 динара. 

 Иако је у питању извештај а не план, сматрамо да није сувишно напоменути да још увек 

постоји простор за додатно оптерећење овог сектора што би одговарајућом изменом и допуном 
Одлуке о утврђивању вредности бода крајем 2013. године, свакако довело до повећања прихода у 

2014. години. Могућности за примену оваквих мера су у томе што приходи овог сектора (пре свега 
прихода од камата) и даље расту на терет финансијских расхода извођача које град, односно 

Дирекција ангажује на реализацији Програма уређивања и Програма одржавања. На тај би се 

начин омогућило да се обим благовременог измирења обавеза према добављачима као и обим 
радова увећају за неки проценат а да се истовремено обезбеди равномернија и правичнија 

расподела новостворене вредности између производног и финансијског сектора. 
 

 
 

 

 
 



 

 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

  
 У 2012. години остварени су расходи и издаци у укупном износу од 1.184.354.000 динара. 

При томе, структура овог износа као и кретање у односу на 2011. годину су изгледали као 
што је дато у следећим табелама. 

 

Т 6. 
Расходи и издаци - структура 

у хиљадама динара 

Категорија ОПИС 2011. 
Структура 

(у %) 
2012. 

Структура 
(у %) 

Повећање 
(5-3) 

1 2 3 6 5 6 7 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 157.081 12,00 160.454 13,55 3.373 

500000 
ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.151.824 88,00 1.023.900 86,45 -127.924 

УКУПНО 1.308.905 100,00 1.184.354 100,00 -124.551 

 

Т 7. 

Расходи и издаци - промене 
у хиљадама динара 

Категорија ОПИС 
Остварење 

2011. 
План 
2012. 

Остварење 
2012. 

Индекс 
5:4x100 

Индекс               
5:3х100 

1 2 3 4 5 6 7 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 157.081 173.216 160.454 92,63 102,15 

500000 
ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.151.824 1.576.122 1.023.900 64,96 88,89 

УКУПНО 1.308.905 1.749.338 1.184.354 67,70 90,48 

 

Напомена:  Ради бољег разумевања треба рећи да готовинска основа као основа буџетског 
рачуноводства подразумева да се трансакције и остали догађаји евидентирају у 

тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. У том контексту 

подаци из горње табеле говоре о исплаћеним износима који су самом исплатом 
добили карактер расхода или издатака и да је такво билансирање успеха 

различито у односу на обрачунску основу где се приход јавља приликом 
фактурисања, а расход или инвестиција приликом трошења, односно набавке или 

изградње. 
 

 Текући расходи се у целини односе на функционисање Дирекције и детаљније ће се 
приказати у посебном делу извештаја, док се издаци за нефинансијску имовину скоро у целини 

односе на Програм уређивања и Програм одржавања и детаљано ће се елаборирати кроз посебне 

извештаје. 
 

 
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 

 
 На крају 2012. године, Дирекција је имала дефицит од 436.000 динара, односно расходи и 

издаци од 1.184.355.000 динара су за толико били већи од текућих прихода и примања од 

1.183.919.000 динара. 
 Покриће исказаног дефицита од 436.000 динара може да се види из Извештаја о новчаним 

токовима (образац бр. 4 из завршног рачуна) из којег се даје следећи извод. 
 



 

Т 8. 

Извод из извештаја о новчаним токовима 

у хиљадама динара 

Ознака 
ОП  

Опис  Износ 

1 2 3 

4001 Новчани приливи 1.183.919 

4169 Новчани одливи 1.184.355 

4431 Мањак новчаних прилива (4169-4001) 436 

4432 Салдо готовине на почетку године 340 

4433 Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (4001+4434) 1.192.258 

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

8.339 

4435 Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (4169-4436+4437) 1.192.582 

4436 
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене 

на терет сопствених прихода 
38 

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

8.265 

4438 Салдо готовине на крају године (4432+4433-4435) 16 

 

 Из табеле се види да су се током године збиле одређене трансакције које нису могле да 
буду евидентиране ни као приход (када је у питању прилив средстава), ни као расход (када је у 

питању одлив средстава), него преко овог извештаја коригују те износе. 
 Сума тих промена на страни прилива је 8.339.000 динара. Уз повећање тог износа за стање 

на текућем рачуну на почетку године од 340.000 динара, долази се до укупног износа од 8.679.000 
динара којим треба увећати остварене приливе, односно текуће приходе од 1.183.919.000 динара, 

тако да су расположива средства на рачуну током године кумулативно износила 1.192.598.000 

динара. 
 Истовремено, остварени новчани одливи (евидентирани расходи и издаци) од 

1.184.355.000 динара, кориговани су наниже за износ амортизације књижене на терет сопствених 
прихода од 38.000 динара и навише за износ плаћених обавеза који се не евидентирају преко 

класе 4, 5 и 6 (рачуни расхода, издатак и набавке нефинансијске имовине - куповина хартије од 

вредности осим акција и давање кредита и отплата главнице) од 8.265.000 динара, тако да су 
укупни одливи готовине били 1.192.582.000 динара. 

 Разлика између укупно расположивих средстава и укупних одлива је била 1.192.598.000 - 
1.195.582.000 = 16.000 динара, односно онолико колико је било на текућим рачунима Дирекције на 

дан 31.12.2012. године. 
 

 

 
III ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА 

 
 У контексту Програма пословања из којег су излучени делови који се односе на програме 

изградње и одржавања, пословање Дирекције (у ужем смислу) са финансијског аспекта може се 

детаљније сагледати преко подбиланса успеха чији се елементи дају у наставку. 
 

 ПРИХОДИ 

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



 

 

Т 9. 

Остварени приходи у 2012. години 
 

Група ОПИС 
Остварење 

у 2011. 
План 

Остварење 
у 2012. 

Остварење 
у односу 
на план 

Остварење 
у 2012. 
према 
2011. 

1 2 3 4 5 6 7 

791 
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ - позиције 
буџета за финансирање 
расхода и издатака Дирекције 

141.599.670 152.291.000 142.097.125 93,31 100,35 

742 
Приходи од продаје добара и 
услуга 

10.486.289 16.000.000 9.077.935 56,74 86,57 

743 Приходи од пенала 96.378 12.000.000 138.247 1,15 143,44 

745 
Мешовити и неодређени 
приходи 

5.096.796 3.500.000 8.200.388 234,30 160,89 

770 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 

2.633.922 1.850.000 2.387.971 129,08 90,66 

УКУПНО (без групе 745) 154.816.258 182.141.000 153.701.278 84,39 99,28 

УКУПНО (са групом 745) 159.913.055 185.641.000 161.901.666 87,21 101,24 

 
 О овим приходима већ је било говора у првом делу извештаја који се односио на укупне 

приходе и за разлику од тог сагледавања, у овом су из оквира буџетских прихода узети само они 
који се дозначују из буџета града за функционисање Дирекције. 

 Они, као највећи по обиму остварени су готово у истом износу као у 2011. години са 

142.097.125 динара и већи су за само 497.455 динара односно за 0,35%. С обзиром да су они 
наменски, тј. остварују се за финансирање одређених расхода, основ њиховог остварења, односно 

намена за коју се користе, видеће се касније кроз сагледавање расхода који су финансирани из 
ових прихода. 

 Приходи од продаје добара и услуга, приходи од пенала и мешовити и неодређени приходи 
детаљније су образложени такође у првом делу извештаја. 

 

 Међутим, још једном треба истаћи да се од укупно остварених 161.901.666 динара укупних 
прихода односно прецизније, од 161.901.666 динара - 142.097.125 = 19.804.541 динара прихода 

који нису пристигли од буџета ипак не користи цео тај износ за финансирање расхода Дирекције 
него је он мањи за износе који су остварени по следећим основама. 

 Код прихода од продаје добара и услуга :  

 - приходи од пефактурисане ел. енергије  
 - остали приходи од продаје (продаја секундарних сировина без ПДВ-а)  

а код мешовитих и неодређених прихода : 
 - приходе од накнада штете (по полисама осигурања и регреса од извођача радова)  

 - прииходи од пројеката јавних радова (осим износа од 471.000 који су се користили за 
покриће трошкова огранизације)  

 Ови специфицирани приходи су утрошени за програме уређивања, односно одржавања или 

за пројекте јавних радова. 
 Ранији проблем који се јављао у вези с недовољношћу остварених прихода од оглашавања 

тендера и покрића трошкова оглашавања, када су приходи били редовно мањи од трошкова па се 
у том сегменту пословања редовно јављао губитак, у 2012. години је превазиђен на тај начин што 

су трошкови оглашавања покривени из буџетских прихода, а накнаде учесника на тендерима 

(приходи од тендера) су коришћени за покриће материјалних трошкова и ПДВ-а. 
 Меморандумске ставке за рефундацију расхода од 2.388.000 динара су остварене на име 

рефундација за породиљско одсуство и негу детета од 1.784.000 динара и рефундације боловања 
дужих од 30 дана у износу од 604.000. Ове приходе није могуће планирати с већом поузданошћу 

па је отуда њихово остварење за 29% веће од планираног без коментара. Иначе, ови су приходи 

строго наменски и коришћени су искључиво за сврху исплате наведених накнада. 



 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА 

 
 У односу на 2011. годину, расходи у 2012. години су остварени у износу као што је дато у 

табели која следи. 
 

Т 10. 

Упоредни преглед текућих расхода у 2011. и 2012 . години 
 

Група Назив 
Утрошено    
из буџета 

2011. 

Утрошено    
из буџета 

2012. 

Индекс 
4:3х100 

Утрошено    
из 

соп.извора 
2011. 

Утрошено    
из 

соп.извора 
2012. 

Индекс 
7:6х100 

УКУПНО  
2011.              
(3+6) 

УКУПНО  
2012.              
(4+7) 

Индекс 
10:9х100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 Расходи за запослене 121.116.138 123.984.879 102,37 5.418.329 4.442.612 81,99 126.534.467 128.427.491 101,50 

411 
Плате и додаци 
запослених 

101.032.009 104.567.895 103,50 919.982 557.215 60,57 101.951.991 105.125.110 103,11 

412 
Социјални допринос на 
терет послодавца 

18.084.724 18.717.667 103,50 149.558 87.101 58,24 18.234.282 18.804.768 103,13 

413 Накнада у натури  999.620 298.595 29,87 87.000 91.000 104,60 1.086.620 389.595 35,85 

414 
Социјална давања 
запосленима 

999.785 400.722 40,08 3.151.369 2.751.679 87,32 4.151.154 3.152.401 75,94 

415 Накнада за запослене 0   0,00 1.024.257 889.726 86,87 1.024.257 889.726 86,87 

416 
Награде, бонуси и 
остали посебни расходи 

0   0,00 86.163 65.891 76,47 86.163 65.891 76,47 

42 
Коришћење роба и 
услуга 

11.489.257 9.711.398 84,53 4.765.797 3.804.433 79,83 16.255.054 13.515.831 83,15 

421 Стални трошкови 7.512.720 5.526.841 73,57 279.422 162.083 58,01 7.792.142 5.688.924 73,01 

422 Трошкови путовања 238.947 135.826 56,84 172.159 70.078 40,71 411.106 205.904 50,09 

423 Услуге по уговору  1.372.835 1.827.028 133,08 2.486.839 1.324.340 53,25 3.859.674 3.151.368 81,65 

424 Специјализоване услуге 82.060 105.000 127,96 27.538 56.053 203,55 109.598 161.053 146,95 

425 
Текуће поправке и 
одржавање (услуге и 
материјали) 

699.909 459.670 65,68 577.956 403.377 69,79 1.277.865 863.047 67,54 

426 Материјал 1.582.786 1.657.033 104,69 1.221.883 1.788.502 146,37 2.804.669 3.445.535 122,85 

43 
Амортизација и 
употреба средстава за 
рад 

      38.727 37.594 97,07 38.727 37.594 97,07 

48 Остали расходи 7.646.222 8.423.875 110,17 2.157.598 2.745.294 127,24 9.803.820 11.169.169 113,93 

482 
Порези, обавезне таксе 
и казне  

1.709.159 2.186.857 127,95 1.774.379 1.374.936 77,49 3.483.538 3.561.793 102,25 

483 
Новчане казне и пенали 
по реш.судова 

5.937.063 6.237.018 105,05 383.219 1.370.358 357,59 6.320.282 7.607.376 120,36 

4 УКУПНО 140.251.617 142.120.152 101,33 12.380.451 11.029.933 89,09 152.632.068 153.150.085 100,34 
 

 Из табеле је уочљиво да су се расходи у 2012. години задржали скоро на истом нивоу као 
што су износили у 2011. години. Са остварењем од 153.150.085 динара већи су за само 0,34% или 

за 518.017 динара. 
При том расходи за запослене су порасли за 1,5%, материјални и нематеријални трошкови 

су мањи за 16,85%, док су остали трошкови већи за 13,93% од прошлогодишњих. 
Имајући у виду да је инфлација у 2012. години износила 11,2%, произлази да су трошкови 

реално нижи. 

Међутим, уколико би се трошкови рачунали према обрачунском принципу, а не 
готовинском као што је овде случај, исход би био различит и то за износ промене обрачунатих а 

неисплаћених расхода. То значи да је могућа и ситуација да се износ обрачунатих а неисплаћених 
расхода на крају године или смањи или повећа у односу на почетак године што за последицу има 

да расходи исказани према готовинском принципу могу да буду или мањи или већи од расхода 

исказаних према обрачунском принципу. Током 2012. године износ обавеза према добављачима за 
потребе Дирекције се повећао за 2.574.608 динара те с обзиром да материјалне набавке нису 

остале на залихама већ су утрошене, ако и да услуге постају трошкови самим пријемом, расходи по 
обрачунском принципу би у 2012. години били већи у односу на готовински принцип који је 

Дирекција у обавези да примењује и за тај износ. 



 

Практично, да је Дирекција остварила веће буџетске и сопствене приходе с којима би 

измирила доспеле обавезе и износ остварених расхода би био већи.  

 
У следећој табели се даје упоредни преглед планираних и извршених расхода у 2012. 

години синтетизовани такође по групама. 
 

Т 11. 

План и остварење текућих расхода у периоду од 01.01-31.12.2012 . године 
- синтетички приказ - 

 

Група Назив 
П Л А Н  из 

буџета 
УТРОШЕНО 
из буџета 

РАЗЛИКА 
П Л А Н             
из соп. 
извора 

УТРОШЕНО 
из соп. 
извора 

РАЗЛИКА 
УКУПНО  

ПЛАН 
УКУПНО 

УТРОШЕНО 
РАЗЛИКА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 
РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

125.321.000 123.984.879 1.336.121 12.620.000 4.442.612 8.177.388 137.941.000 128.427.491 9.513.509 

411 
Плате и додаци 
запослених 

104.568.000 104.567.895 105 5.000.000 557.215 4.442.785 109.568.000 105.125.110 4.442.890 

412 
Социјални допринос 
на терет послодавца 

18.718.000 18.717.667 333 895.000 87.101 807.899 19.613.000 18.804.768 808.232 

413 Накнада у натури  1.035.000 298.595 736.405 90.000 91.000 -1.000 1.125.000 389.595 735.405 

414 
Социјална давања 
запосленима 

1.000.000 400.722 599.278 2.415.000 2.751.679 -336.679 3.415.000 3.152.401 262.599 

415 
Накнада за 
запослене 

0 0 0 1.080.000 889.726 190.274 1.080.000 889.726 190.274 

416 

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи 

0 0 0 3.140.000 65.891 3.074.109 3.140.000 65.891 3.074.109 

42 
КОРИШЋЕЊЕ 
УСЛУГА И РОБА 

13.598.000 9.711.398 3.886.602 6.900.000 3.804.433 3.095.567 20.498.000 13.515.831 6.982.169 

421 Стални трошкови 8.070.000 5.526.841 2.543.159 976.000 162.083 813.917 9.046.000 5.688.924 3.357.076 

422 Трошкови путовања 240.000 135.826 104.174 240.000 70.078 169.922 480.000 205.904 274.096 

423 Услуге по уговору  2.473.000 1.827.028 645.972 3.144.000 1.324.340 1.819.660 5.617.000 3.151.368 2.465.632 

424 
Специјализоване 
услуге 

105.000 105.000 0 390.000 56.053 333.947 495.000 161.053 333.947 

425 
Текуће поправке и 
одржавање 

725.000 459.670 265.330 550.000 403.377 146.623 1.275.000 863.047 411.953 

426 Материјал 1.985.000 1.657.033 327.967 1.600.000 1.788.502 -188.502 3.585.000 3.445.535 139.465 

43 
АМОРТИЗАЦИЈА И 
УПОТРЕБА СРЕД. 
ЗА РАД 

     200.000 37.594 162.406 200.000 37.594 162.406 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 12.897.000 8.423.875 4.473.125 1.680.000 2.745.294 -1.065.294 14.577.000 11.169.169 3.407.831 

482 

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

4.100.000 2.186.857 1.913.143 1.580.000 1.374.936 205.064 5.680.000 3.561.793 2.118.207 

483 
Новчане казне и 
пенали по решењу 
судова 

8.797.000 6.237.018 2.559.982 100.000 1.370.358 -1.270.358 8.897.000 7.607.376 1.289.624 

4 УКУПНО 151.816.000 142.120.152 9.695.848 21.400.000 11.029.933 10.370.067 173.216.000 153.150.085 20.065.915 

 
 Из ове табеле се види да су расходи из оба извора финансирања били планирани у већем 

износу него што су остварени и то из буџетских за укупно 9.695.848 динара а из сопствених за 
10.370.067 динара, тј. да је план укупно био већи за 20.065.915 динара. 

С обзриом на претходно речено ово је само показатељ да пошто су планирани приходи 

приближно једнаки планираним расходима, сами приходи нису били остварени у довољној мери 
иначе би се и расходи увећали. 

Током године није прекорачен планирани износ ни код једне групе расхода. 
Међутим, до прекорачења планираних расхода, дошло је код појединачних врста расхода у 

оквиру група у неколико случајева што се може видети и из аналитике расхода у следећој табели. 
 

 

 
 

 



 ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.12. - аналитика 

Група Конто Назив 

П Л А Н    из 
буџета 

УТРОШЕНО 
из буџета 

РАЗЛИКА 
П Л А Н    

из 
соп.извора 

УТРОШЕНО    
из 

соп.извора 
РАЗЛИКА 

УКУПНО  
ПЛАН 

УКУПНО 
УТРОШЕНО 

РАЗЛИКА 

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

410000   РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
125.321.000 123.984.880 1.336.120 12.620.000 4.442.611 8.177.389 137.941.000 128.427.491 9.513.509 

411000   Плате и додаци запослених 104.568.000 104.567.895 105 5.000.000 557.215 4.442.785 109.568.000 105.125.110 4.442.890 

  411110 Плате и додаци стално запослених  104.568.000 104.567.895 105 5.000.000 100.099 4.899.901 109.568.000 104.667.995 4.900.005 

  411111 

Плате и додаци-јавни радови из 
соп.прихода     0   70.507 -70.507 0 70.507 -70.507 

  411131 

Плате и додаци-привремени и 
повремени послови     0   386.609 -386.609 0 386.609 -386.609 

412000   

Социјални допринос на терет 
послодавца 18.718.000 18.717.667 333 895.000 87.101 807.899 19.613.000 18.804.768 808.232 

  412110 Допринос за ПИО 11.503.000 11.502.480 520 550.000 11.000 539.000 12.053.000 11.513.480 539.520 

  412111 ПИО-привремени и повремени     0   42.527 -42.527 0 42.527 -42.527 

  412210 Допринос за здравствено осигурање 6.431.000 6.430.930 70 308.000 6.150 301.850 6.739.000 6.437.080 301.920 

  412211 Здравство-привремени и повремени     0   23.777 -23.777 0 23.777 -23.777 

  412310 Допринос за незапослене 784.000 784.257 -257 37.000 750 36.250 821.000 785.007 35.993 

  412311 
Доп.за незапослене-привремени и 
повр. 

    
0 

  2.897 
-2.897 0 2.897 -2.897 

413000   Накнада у натури  1.035.000 298.595 736.405 90.000 91.000 -1.000 1.125.000 389.595 735.405 

  413142 Поклони за децу запослених     0 90.000 91.000 -1.000 90.000 91.000 -1.000 

  413150 Превоз на посао и са посла (картице) 1.035.000 298.595 736.405     0 1.035.000 298.595 736.405 

414000   
Социјална давања запос. 

1.000.000 400.722 599.278 2.415.000 2.751.679 -336.679 3.415.000 3.152.401 262.599 

  

414100 
Породиљско боловање, боловање 
преко 30 дана и инвалидност другог 
степена     0 1.830.000 2.467.990 -637.990 1.830.000 2.467.990 -637.990 

  414311 

Отпремнина приликом одласка у 
пензију 1.000.000 400.722 599.278 265.000   265.000 1.265.000 400.722 864.278 

  414314 
Помоћ у случају смрти запосленог 
или члана уже породице       120.000 193.688 -73.688 120.000 193.688 -73.688 

  414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или члана уже породице     0 200.000 90.000 110.000 200.000 90.000 110.000 

415000   Накнада за запослене 0 0 0 1.080.000 889.726 190.274 1.080.000 889.726 190.274 

  415112 
Накнада за превоз на посао и са 
посла 

    0 1.080.000 880.903 199.097 1.080.000 880.903 199.097 

  415112 
Накнада за превоз-привремени и 
повр. 

    0   8.823 -8.823 0 8.823 -8.823 

416000   
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 0 0 0 3.140.000 65.891 3.074.109 3.140.000 65.891 3.074.109 

  416110 

Јубиларне награде, накнаде за 
посебне резултате рада 0   0 2.800.000   2.800.000 2.800.000 0 2.800.000 

  416131 

Накнаде за рад чланова Управног и 
Надзорног одбора из редова 
запослених и члановима комисије     0 340.000 65.891 274.109 340.000 65.891 274.109 



 

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.12. - аналитика 

Група Конто Назив 

П Л А Н    из 
буџета 

УТРОШЕНО 
из буџета 

РАЗЛИКА 
П Л А Н    

из 
соп.извора 

УТРОШЕНО    
из 

соп.извора 
РАЗЛИКА 

УКУПНО  
ПЛАН 

УКУПНО 
УТРОШЕНО 

РАЗЛИКА 

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

420000   КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
13.598.000 9.711.398 3.886.602 6.900.000 3.804.434 3.095.566 20.498.000 13.515.832 6.982.168 

421000   Стални трошкови 
8.070.000 5.526.841 2.543.159 976.000 162.083 813.917 9.046.000 5.688.925 3.357.075 

421100 

 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 1.650.000 1.941.255 -291.255 180.000 141.098 38.902 1.830.000 2.082.352 -252.352 

  421110 Трошкови платног промета 1.650.000 1.941.255 -291.255 180.000 130.048 49.952 1.830.000 2.071.302 -241.302 

  421111 
Трошкови платног промета -јавни 
радови из соп.прихода 

    0   11.050 -11.050 0 11.050 -11.050 

421200   Енергетске услуге 1.480.000 805.673 674.327 505.000 11.735 493.265 1.985.000 817.408 1.167.592 

  421200 

Услуге за електричну енергију и 
услуге грејања 1.480.000 805.673 674.327 505.000 11.735 493.265 1.985.000 817.408 1.167.592 

421300   Комуналне услуге 600.000 44.236 555.764 76.000 0 76.000 676.000 44.236 631.764 

  421310 Услуге ВиК 250.000 28.013 221.987     0 250.000 28.013 221.987 

  421320 
Услуге редовног одржавања и 
старања 

300.000 16.223 283.777 20.000 0 20.000 320.000 16.223 303.777 

    дератизација и дезинсекција     0 20.000   20.000 20.000 0 20.000 

    услуге заштите имовине 30.000   30.000     0 30.000 0 30.000 

    одвоз отпада     0     0 0 0 0 

    услуге чистоће 270.000 16.223 253.777     0 270.000 16.223 253.777 

  421390 Остале комуналне услуге 50.000   50.000 56.000   56.000 106.000 0 106.000 

421400   Услуге комуникације 3.110.000 2.655.637 454.363 100.000 7.251 92.749 3.210.000 2.662.887 547.113 

  421411 Телефон и телефакс 1.540.000 1.192.471 347.529     0 1.540.000 1.192.471 347.529 

  421412 Интернет и слично     0   1.666 -1.666 0 1.666 -1.666 

  421414 Услуге мобилне телефоније 850.000 1.130.536 -280.536 100.000   100.000 950.000 1.130.536 -180.536 

  421420 Пошта 720.000 332.630 387.370   5.585 -5.585 720.000 338.215 381.785 

421500   Трошкови осигурања 1.230.000 80.040 1.149.960 50.000 2.000 48.000 1.280.000 82.040 1.197.960 

  421511 Осигурање зграда 680.000   680.000     0 680.000 0 680.000 

  421512 Осигурање возила 120.000   120.000 20.000 2.000 18.000 140.000 2.000 138.000 

  421513 Осигурање опреме 280.000   280.000     0 280.000 0 280.000 

  421520 Осигурање запослених 150.000 80.040 69.960 30.000   30.000 180.000 80.040 99.960 

421600   Закуп имовине и опреме 0 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 

  421612 Закуп нестамбеног простора     0 50.000   50.000 50.000 0 50.000 

421900   Остали трошкови     0 15.000   15.000 15.000 0 15.000 

422000   Трошкови путовања 240.000 135.826 104.174 240.000 70.078 169.922 480.000 205.904 274.096 

  422111 
Трошкови дневница на службеном 
путу 200.000 102.743 97.257 80.000 8.658 71.342 280.000 111.401 168.599 

  422121 
Трошкови превоза на службеном путу 
(аутобус и сл)   5.583 -5.583 20.000 61.420 -41.420 20.000 67.003 -47.003 

   
         



 

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.12. - аналитика 

Група Конто Назив 

П Л А Н    из 
буџета 

УТРОШЕНО 
из буџета 

РАЗЛИКА 
П Л А Н    

из 
соп.извора 

УТРОШЕНО    
из 

соп.извора 
РАЗЛИКА 

УКУПНО  
ПЛАН 

УКУПНО 
УТРОШЕНО 

РАЗЛИКА 

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

  422131 
Трошкови смештаја на службеном 
путу 40.000 27.500 12.500 60.000   60.000 100.000 27.500 72.500 

  422199 Остали трошкови путовања     0 30.000   30.000 30.000 0 30.000 

  422200 
Трошкови сл. путовања у 
иностранство     0 50.000   50.000 50.000 0 50.000 

423000   Услуге по уговору  2.473.000 1.827.028 645.972 3.144.000 1.324.340 1.819.660 5.617.000 3.151.368 2.465.632 

423200   Компјутерска опрема 223.000 182.596 40.404 20.000 0 20.000 243.000 182.596 60.404 

  
423210 

Услуге за израду и одржавање 
софтвера 223.000 182.596 40.404 20.000   20.000 243.000 182.596 60.404 

423300 
  

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 180.000 0 180.000 60.000 132.330 -72.330 240.000 132.330 107.670 

  423322 Котизација 50.000   50.000 40.000 10.680 29.320 90.000 10.680 79.320 

  
423390 

Друге услуге образовања и 
усавршавања запослених 130.000   130.000 20.000 121.650 -101.650 150.000 121.650 28.350 

423400   Услуге информисања 1.450.000 1.006.411 443.589 1.200.000 84.354 1.115.646 2.650.000 1.090.765 1.559.235 

  423410 Услуге штампања     0 30.000   30.000 30.000 0 30.000 

  423421 Услуге информисања јавности     0 500.000 70.800 429.200 500.000 70.800 429.200 

  
423432 

Објављивање тендера и 
информативних огласа 1.150.000 1.006.411 143.589 520.000   520.000 1.670.000 1.006.411 663.589 

  423440 Медијске услуге 300.000   300.000 150.000 13.554 136.446 450.000 13.554 436.446 

423500   Стручне услуге 520.000 247.557 272.443 780.000 457.003 322.997 1.300.000 704.560 595.440 

  423530 Правне услуге (вештачења) 50.000 101.000 -51.000 30.000   30.000 80.000 101.000 -21.000 

  
423591 

Накнаде за рад чланова Управног и 
Надзорног одбора 300.000 40.475 259.525 650.000 202.375 447.625 950.000 242.850 707.150 

  423599 Остале стручне услуге 170.000 106.082 63.918 100.000 254.628 -154.628 270.000 360.710 -90.710 

423600   Услуге за домаћ. и угоститењство 0 0 0 317.000 200.361 116.639 317.000 200.361 116.639 

  423621 Угоститељске      0 317.000 200.361 116.639 317.000 200.361 116.639 

423700   Репрезентација 0 0 0 317.000 204.471 112.529 317.000 204.471 112.529 

  423711 Репрезентација     0 317.000 204.471 112.529 317.000 204.471 112.529 

423900   Остале опште услуге 100.000 390.464 -290.464 450.000 245.821 204.179 550.000 636.285 -86.285 

  423911 Остале опште услуге 100.000 390.464 -290.464 450.000 245.821 204.179 550.000 636.285 -86.285 

424000   Специјализоване услуге 105.000 105.000 0 390.000 56.053 333.947 495.000 161.053 333.947 

425000   Текуће поправке и одржавање 725.000 459.670 265.330 550.000 403.377 146.623 1.275.000 863.047 411.953 

  425110 Текуће поправке и одржавање зграда 120.000 83.838 36.162 150.000 94.952 55.048 270.000 178.791 91.209 

  
425210 

Текуће поправке и одржавање 
опреме за саобраћај 505.000 212.852 292.148 182.000 247.929 -65.929 687.000 460.781 226.219 

  
425220 

Текуће поправке и одржавање 
административне опреме 100.000 162.980 -62.980 218.000 60.495 157.505 318.000 223.475 94.525 

426000   Материјал 1.985.000 1.657.033 327.967 1.600.000 1.788.502 -188.502 3.585.000 3.445.535 139.465 

426100   Административан материјал 615.000 513.074 101.926 200.000 152.748 47.252 815.000 665.822 149.178 

  426111 Канцеларијски материјал 615.000 513.074 101.926 200.000 132.248 67.752 815.000 645.322 169.678 



 

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.12. - аналитика 

Група Конто Назив 

П Л А Н    из 
буџета 

УТРОШЕНО 
из буџета 

РАЗЛИКА 
П Л А Н    

из 
соп.извора 

УТРОШЕНО    
из 

соп.извора 
РАЗЛИКА 

УКУПНО  
ПЛАН 

УКУПНО 
УТРОШЕНО 

РАЗЛИКА 

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

  426131 Цвеће и зеленило     0   20.500 -20.500 0 20.500 -20.500 

426300   

Материјал за образовање и 
усавршавање 415.000 360.472 54.528 150.000 189.366 -39.366 565.000 549.838 15.162 

  426310 Публикације, часописи и гласила 415.000 360.472 54.528 150.000 189.366 -39.366 565.000 549.838 15.162 

426400   Материјали за саобраћај 775.000 713.102 61.898 1.200.000 1.278.536 -78.536 1.975.000 1.991.639 -16.639 

  426410 Издаци за гориво (бензин, гас, дизел) 745.000 713.102 31.898 1.030.000 1.267.154 -237.154 1.775.000 1.980.256 -205.256 

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

30.000   30.000 170.000 11.383 158.617 200.000 11.383 188.617 

426800   Производи за чишћење     0 40.000 34.681 5.319 40.000 34.681 5.319 

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

180.000 70.385 109.615 10.000 133.171 -123.171 190.000 203.556 -13.556 

431000   
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 
СРЕДСТАВА ЗА РАД 

    0 200.000 37.594 162.406 200.000 37.594 162.406 

480000   ОСТАЛИ РАСХОДИ 12.897.000 8.423.875 4.473.125 1.680.000 2.745.293 -1.065.293 14.577.000 11.169.169 3.407.831 

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

4.100.000 2.186.857 1.913.143 1.580.000 1.374.936 205.064 5.680.000 3.561.793 2.118.207 

482100   Остали порези 1.300.000 113.673 1.186.327 1.490.000 1.304.048 185.953 2.790.000 1.417.721 1.372.279 

  482131 Регистрација возила 100.000   100.000 20.000 110.860 -90.860 120.000 110.860 9.141 

  482191 Порез  1.200.000 113.673 1.086.327 1.470.000 1.193.188 276.812 2.670.000 1.306.861 1.363.139 

482200 482200 Обавезне таксе 2.800.000 2.073.184 726.816 80.000 70.888 9.112 2.880.000 2.144.072 735.928 

482300   Новчане казне 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 

  482331 Новчане казне-градске     0 10.000   10.000 10.000 0 10.000 

483000 
  

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 8.797.000 6.237.018 2.559.982 100.000 1.370.358 -1.270.358 8.897.000 7.607.376 1.289.624 

  483111 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

8.797.000 6.237.018 2.559.982 100.000 1.370.358 -1.270.358 8.897.000 7.607.376 1.289.624 

4 УКУПНО 151.816.000 142.120.153 9.695.847 21.400.000 11.029.932 10.370.068 173.216.000 153.150.085 20.065.915 



 У овако конципираној табели могуће је видети и нешто што се не може видети у претходној 

табели која је синтетичка. Разлог је тај што синтеза аналитичких и субаналитичких конта 

омогућава да се позитивна и негативна одступања у аналитици међусобно потиру кроз синтезу па 
може да изгледа као да се све одвија по плану иако то није случај. 

 Тако је код дела расхода који се финансирају из буџета видљиво следеће. 
 Стални трошкови су за 2.543.000 динара мањи од планираних, међутим од њих, трошкови 

платног промета су већи за 291.000 динара од плана, а трошкови услуга мобилне телефоније за 

281.000 динара.  
 Услуге по уговору су мање од планираних за 646.000 динара, међутим у оквиру њих, већи 

од планираних су трошкови вештачења за 51.000 динара и трошкови осталих општих услуга за 
290.000 динара. 

У делу расхода који су планирани за финансирање из сопствених прихода принципи су 

слични као и код односа са буџетским приходима, али овде постоји већи број одступања. 
Прво се односи на плате и додатке запослених и то што су се под овом групом јавили 

трошкови који нису били планирани посебно, а то су плате и додаци за запослене на јавним 
радовима где је Дирекција морала да плати 71.000 динара више но што је за ту сврху добила од 

Националне службе за запошљавање. Разлика је настала након закључења уговора са том 
службом и то када се након потписивања уговора променила минимална цена рада. Ови расходи су 

покривени из прихода по тим пројектима који су остали  Дирекцији па се у суштини Дирекција у 

овим случајевима јавила као медијатор између незапослених и државе при чему она није имала 
непосредно ни штете ни неке користи, али су корист имали град због резултата пројеката и 

запослени на тим пројектима. 
Такође, нису биле планиране аналитички ни плате по основу привремених и повремених 

послова које су исплаћене у износу од 386.609 динара иако су иначе обрачунате у већем износу од 

износа пренетих обавеза из 2011. године а које су калкулисане у оквиру плата стално запослених. 
Сагласно томе, исто се десило и код социјалних доприноса за ове запослене у износу од 69.000 

динара. 
Социјална давања запосленима су већа за 337.000 динара од плана, међутим гро овог 

пробоја чине накнаде за породиљска одсуства и боловање преко 30 дана које се рефундирају од 
фондова тако да ове, добрим делом непредвидљиве ствари које се не могу прецизније планирати, 

ипак нису од битног утицаја на резултат. 

Остала већа одступања се јављају код текућих поправки и одржавања опреме за саобраћај 
са 66.000 динара прекорачења плана, трошкова горива за 237.000 динара, трошкови публикација и 

гласила за 39.000 динара, материјала за посебне намене за 124.000 динара, регистрације возила 
за 91.000 динара и новчаних казни и пенала по судским решењима са 1.270.000 динара.  

Одступања су дата у заокруженим износима ради лакшег уочавања. Већ је речено да је 

искоришћена могућност да се у оквиру групе планираних расхода изврши прерасподела трошкова 
тако да није дошло до прекорачења за групу а главни разлог што је пробијен план код 

финансирања расхода из сопствених извора јесте што су за појединачне позиције изостала 
средства из буџета па је нужно финансирање морало да буде извршено из сопствених прихода. 

На пример, код других услуга за образовање и усавршавање запослених где спадају и 

годишње инжењерске лиценце већи део је био планиран за плаћање из буџетских средстава те с 
обзиром да није остварен ни динар буџетских прихода за ту намену, нужно је било извршити 

исплату из сопствених прихода. 
У сваком случају најдрастичнији пробој појединачног плана расхода је остварен код 

трошкова по судским пресудама, где је због принудних наплата непланирано исплаћено из 
сопствених прихода 1.270.000 динара више. То чини више од 10% остварених прихода који су 

планирани за исплату других трошкова тако да је и реализација тог плана била знатно 

поремећена. 
Међутим, постоји и неколико драстичних случајева где су утрошци направљени, али с 

обзиром да нису исплаћени и с обзиром на прописану методологију евиденције која се базира на 
готовинској основи, произлази да их није било или су мали. То се пре свега односи на трошкове 

медијских услуга, трошкове осигурања и трошкове накнаде члановима управног и надзорног 

одбора. 
Наиме, иако су као утрошци били планирани и реално остварени, из буџета није остварен 

никакав приходи нису могли да буду плаћени па произлази да их нема. 
Ово је проблем који се понавља из године у годину и последица је ограничених односно 

недовољних прихода у самом буџету града. Проблем ће се јављати и даље све док се практично 
приходи буџета не буду повећали у већој мери, а до тада ће пренете обавезе Дирекције и даље да 

расту. 



 

 КАДРОВИ 

 

 У току 2012. године дошло је до одређених флуктуација радне снаге што се види из 
следеће табеле.  

 
Т 13. 

Кадрови у 2012. години 

 

Ред. 
бр. 

Квалификациона 
структура 

Стање на дан 
31.12.2011. 

године 

План за 2012. 
годину 

Флуктуације 
Стање 

31.12.2012. 
одлив прилив 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НКВ 1 3 1  1 1 

2 ПК           

3 КВ 6 4 1   5 

4 ССС 38 38 1 2 39 

5 ВКВ           

6 ВС 13 14   13 

7 ВСС 83 82 7 6 82 

Укупно 141 141 10 9 140 

  

 У току 2012. године у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша дошло је до одређених 
промена у броју и квалификационој структури запослених. 

Из различитих разлога из предузећа је отишло 10 радника (два радника је отишло у 

пензију, шест радника је раскинуло радни однос, једном раднику мирује радни однос, а један 
радник је умро). У радни однос је примљено9 нових радника (шест радника на неодређено време, 

два радника на одређено време због повећаног обима посла и један радник као замена породиље), 
тако да је укупан број запослених на крају 2012. године износио 140 радника. 

 
 

 ЗАРАДЕ 

 
 Зараде су исплаћене у оквиру планираних износа с тим што није било могуће да се 

реализује планирана исплата дела зарада из сопствених прихода, јер ни они нису остварени у 
планираном обиму. 

 У 2012. години просечне зараде у Дирекцији су биле као што је дато у следећем прегледу. 

 
Т14.  

Степен стручне спреме 
Просечна зарада 

- нето - 
Просечна зарада 

- бруто - 

I степен 31.936 44.336 

III степен 33.804 46.885 

IV степен 37.023  51.475  

VI степен 41.069  57.247  

VII степен (референти) 44.282 62.655  

VII степен (шефовска радна места) 64.463 80.144 

VII степен (руководиоци сектора) 65.740 92.441 

VII степен (пословодство) 83.627 117.958 

 
 Просечна зарада у целом предузећу током 2012. године је била 42.088 динара нето и 

58.796 динара бруто, док је просечна нето плата директора износила 88.372 динара. 

 У тренутку писања извештаја, нису познати подаци о просецима за град Ниш, па се не могу 
видети релације између датих података са њима. 

 
 



 

ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ И ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 
 

 У планској документацији Програма пословања, програмима изградње и одржавања и 
Одлуке о буџету града, до краја 2012. године није дошло до усаглашења планираних износа - 

прихода који се односе на ова два програма. С обзиром да је Одлука о буџету највиши акт међу 

њима, у следећој табели се даје релативно остварење ових прихода у односу на план по ребалансу 
буџета и с обзиром да финансијски план Програма пословања по аутоматизму прати било коју 

измену у Одлуци о буџету, док ће се остварење финансијског плана по програмима изградње и 
одржавања дати кроз извештаје о реализацији тих програма, који су независни - посебни 

извештаји. 

 
Т 15. 

ОПИС 

Планирани 
приходи у 
Програму 

пословања 

Планирани 
приходи у 
Одлуци о 

буџету 

Планирани 

приходи у 
измењеној 
Одлуци о 

буџету 

Реализовани 
приходи 

Проценат 

остварења у 
односу на 
Програм 

пословања 

1 2 3 4 5 6 

Програм 
изградње 

854.214.000 854.214.000 653.697.000 335.136.104 51,27 

Aпропријација из 
одлуке о буџету 
за 2012. годину 

814.000.000 814.000.000 614.000.000 330.332.695 53,80 

Средства из 
посебног 
програма 
приватизације по 
одлукама о 

распоређивању 
средстава из 
ранијих година 

40.214.000 40.214.000 39.697.000 4.803.409 12,10 

Програм 
одржавања 

710.000.000 710.000.000 910.000.000 685.950.992 75,38 

Укупно 
програми 

1.564.214.000 1.564.214.000 1.563.697.000 1.021.087.096 65,30 

 

 О остварењу ових прихода било је речи у претходном делу извештаја, а овде се напомиње 

да су сви остварени приходи наменски реализовани. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

IV БИЛАНС СТАЊА И КРАЋИ ОСВРТ НА ОДРЕЂЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА 

 

Преглед укупне активе и пасиве даје се у следећој табели. 
 

Т16. 
 

Конто Опис  
Износ из претходне 

године 
(почетно стање) 

Стање на 
крају године 

1 2 3 4 

011 Некретнине и опрема 132.658 129.460 

015 Нефинансијска имовина у припреми и аванси 1.885.007 1.166.826 

016 Нематеријална имовина 89.718 113.345 

022 Залихе (потрошног материјала) 6.562 10.898 

0 Нефинансијска имовина  2.113.945 1.420.529 

121 
Новчана средства 
(текући рачуни и депозити) 413 89 

122 Краткорочна потраживања 46.587 45.809 

123 Краткорочни пласмани 52 30 

131 

Активна временска разграничења 
(обрачунати и неплаћени расходи и издаци и 
остала АВР) 515.833 852.635 

1 Финансијска имовина 562.885 898.563 

  УКУПНА АКТИВА 2.676.830 2.319.092 

351 Ванбилансна актива   158.851 

        

231 Обавезе за плате и додатке 5.226 5.644 

232 Обавезе по основу накнада запосленима 277 140 

234 
Обавезе по основу социјалних доприноса на 
терет послодаваца 1.028 1.106 

236 
Обавезе по основу социјалних помоћи 
запосленима 178 329 

237 Службена путовања и услуге по уговору 2.858 3.557 

245 Обавезе за остале расходе 52   

251 Примљени аванси, депозити и кауције 3.322 3.610 

252 Обавезе према добављачима 504.718 840.203 

254 Остале обавезе 828 891 

291 Пасивна временска разграничења 46.481 45.756 

2 Обавезе 564.968 901.236 

311 Капитал 2.115.392 1.422.014 

321 

Суфицит, дефицит, нераспоређени вишак 

прихода и примања из ранијих година и 
дефицит из ранијих година -3.530      -4.158      

3 
Капитал, утврђивање резултата пословања и 
ванбилансна евиденција 2.111.862      1.417.856      

  УКУПНА ПАСИВА 2.676.830 2.319.092 

352 Ванбилансна пасива   158.851 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

У следећој табели се дају карактеристичне позиције из биланса стања са освртом на 

њихово кретање током године. 

 
Т 17. 

Конто Опис  
Почетно 

стање 
Повећање Смањење 

Нето 
промена 

Стање на 
крају 

године 

1 2 3 4 5 6 7 

0112 Опрема 
28.435.918      1.500.879 -2.106.139 -605.260 28.037.038      

-24.794.437      -25.000.817 

0151 
Нефинансијска имовина у 
припреми 

1.864.778.043      1.305.459.863 -2.019.650.874 -714.191.011 1.150.587.032      

1211 
Новчана средства на 
рачунима 

339.950      1.192.258.000 -1.192.582.410 -324.410 15.540      

122111 Потраживања од купаца 6.294.197      8.600.844 -9.007.492 -406.647 5.887.550      

13121 
Обрачунати неплаћени 
расходи и издаци 

514.968.602      1.445.694.774 -1.108.962.160 336.732.614 851.701.216      

245 Обавезе за осталие расходе 52.067      1.193.015 -1.245.082 -52.067 0      

251 
Примљени аванси, депозити и 
кауције 

3.322.070      675.537 -387.167 288.370 3.610.439      

252 Обавезе према добављачима 504.717.819      1.438.898.089 -1.103.412.834 335.485.256 840.203.075      

254 Остале обавезе 828.080      19.376.405 -19.313.876 62.529 890.609      

351 Ванбилансна актива   350.507.037 -191.655.625 158.851.411 158.851.411 

352 Ванбилансна пасива   191.655.625 -350.507.037 -158.851.411 158.851.411 

 
 На групи конта 011.2. исказано је повећање опреме у износу од 1.500.879 динара. 

Међутим, ту се ради о набављеној опреми у 2012. години од 563.221 динара и то: рачунарској 

опреми од 511.181 динара и моторној опреми од 52.040 динара. 
 Остали део повећања од 937.658 динара је само књиговодствени начин затварања 

исправке вредности опреме која је искњижена из евиденције. 
 На групи конта 011.2. исказано је смањење опреме у износу од 2.106.139 динара што 

представља обрачунату амотризацију те опреме у 2012. години од 1.144.037 динара и искњижење 

набавне вредности опреме од 962.101 динара (у којој садржана исправка вредности искњижених 
средстава од 937.658 динара и садашња вредност искњижених средстава од 24.444 динара). 

 На групи конта 015 - нефинансијска имовина у припреми (где се евидентирају инвестиције 
у току по Програму изградње (осим инвестиција у планску документацију) и текуће одржавање и 

инвестиције у капитално одржавање објекта по Програму одржавања), исказано је укупно 
повећање од 1.305.459.863 динара и смањење од 2.019.650.874 динара, односно нето смањење од 

714.191.011 динара. 

 С обзиром да се смањење јавља приликом преноса граду објеката који су завршени, нето 
смањење ове имовине у евиденцији Дирекције говори да је одређени број незавршених 

инвестиција са 2011. годином окончан у 2012. години те да њихова вредност није надомештена још 
већим улагањима. 

 Иначе, према записнику о примопредаји имовине вредност завршених објеката и текућег 

одржавања је износила 1.983.515.255 динара (са 4 завршена плана детаљне регулације који се 
евидентирају као нематеријална имовина, у врености од 23.687.304 динара, укупно је граду 

пренета имовина у вредности од 2.007.202.559 динара).  С обзиром да ће се у 2013. години 
сагласно Одлуци о буџету града за 2013. годину која у односу на раније године прави 

дисконтинуитет у погеду третмана текућег одржавања (потрошња струје за јавно осветљење, 

хоризонтална сигнализација, чување пружних прелаза и др) а што су инцирали државни ревизори, 
на крају године је искњижена и „имовина“ која је била евидентирана по основу текућег одржавања 

у децембру 2012. године у вредности од 35.894.060 динара. На тај начин су створени предуслови 
да се у 2013. години евиденција имовине у почетном стању и њено кретање током године усагласе 

са стварним стањем. 



 

 Према изввештају о новчаним токовима на текуће рачуне Дирекције се слило 1.192.258.000 

динара а одлило 1.192.582.410 динара тако даје почетни салдо на рачунима од 339.950 динара 

смањен на 15.540 динара. 
 Потраживања од купаца су у односу на 31.12.2011. године смањена за 406.647 динара. С 

обзиром да је током године фактурисан износ од 8.600.844 динара а извршена наплата у износу 
9.007.492 динара, значи да је наплаћен и део потраживања из ранијег периода. 

 На конту обрачунатих а неплаћених издатака дошло је до повећања од 336.732.614 динара 

и то са 514.968.602 динара на 851.701.216 динара а највећи део повећања се односи на обавезе 
према добављачима. 

 На страни пасиве карактеристични су промети код следећих позиција. 
 На конту 245 - обавезе за остале расходе евидентиране су промене у вези с обрачуном и 

плаћање ПДВ. Током године обрачунати и плаћени ПДВ је износио 1.188.106 динара и заједно с 

обавезом за XII 2011. године плаћен је у укупном износу од 1.245.082 динара тако да се у 2013. 
години улази без пренетих обавеза по овом основу.  

 На конту примљених аванса и осталих обавеза дошло је до нето повећања од 288.370 
динара и у суштини није било већег промета ни у пријему ни у раздужењу аванса а у оквиру салда 

примљених аванса од 3.610.439 динара, чак 2.203.188 динара се односи на два простора која је 
Дирекција продала пре више од 10 година а који још увек нису фактурисани из формалних 

разлога. 

 Обавезе према добављачима су током године повећане за 335.485.256 динара па са салда 
од 504.717.819 динара који је пренет из 2011. године укупно износе 840.203.075 динара на крају 

2012. године. 
У ванбилансној евиденцији се воде обавезе по основу издатих меница. Током године су 

издате менице у вредности од 350.570.037 динара које су реализоване у износу од 191.655.625 

динара тако да је износ меница који доспева у 2013. години 158.851.411 динара. Ове менице се 
односе на обавезе према добављачима за Програм одржавања и Програм изградње. 

 
У табели бр. 18 се даје преглед добављача који су током године имали дуговни или 

потражни промет већи од 5.000.000 динара, са стањем обавеза према тим добављачима на крају 
године. 

 

Т18. 
 

ДОБАВЉАЧ 
ОБАВЕЗЕ 
НА ДАН 

01.01.2012. 

ПРОМЕТ У 2012. НЕТО 
ПРОМЕНА У 
ТОКУ 2012.  

(2-3) 

ОБАВЕЗЕ 
НА ДАН 

31.12.2012.          
(2+5) 

ПОВЕЋАЊЕ 
ОБАВЕЗЕ  

ПЛАЋЕНЕ 
ОБАВЕЗЕ  

1 2 3 4 5 6 

НИСКОГРАДЊА НИШ 37.784.464 393.527.069 299.788.628 93.738.441 131.522.905 

ЈУГОИСТОК НИШ 121.729.694 171.871.296 104.916.796 66.954.500 188.684.194 

МД ГРАДЊА НИШ 23.560.767 167.231.615 133.146.516 34.085.099 57.645.866 

ГОРИЦА НИШ 71.247.522 128.928.829 96.427.141 32.501.688 103.749.210 

ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ 3.376.486 66.246.405 50.978.772 15.267.633 18.644.119 

НАИСУС НИШ 59.923.994 62.254.722 40.925.569 21.329.153 81.253.147 

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 4.811.745 60.927.101 63.034.186 -2.107.085 2.704.660 

БАУВЕСЕН ВРЕОЦИ   35.540.034   35.540.034 35.540.034 

ПОСЛОВНОСТ НИШ 4.864.797 29.647.995 15.321.894 14.326.101 19.190.898 

НИССАЛ НИШ 4.363.469 28.681.225 20.237.301 8.443.924 12.807.393 

ХИДРОКОНТРОЛ НИШ 2.403.957 24.481.822 8.733.007 15.748.815 18.152.772 

МДС ИНЖЕЊЕРИНГ 4.412.234 24.460.581 5.643.938 18.816.643 23.228.877 

ЈУЖНА МОРАВА НИШ 1.248.729 23.868.339 21.266.576 2.601.763 3.850.492 

ДИЗ КОМЕРЦ УЖИЦЕ 5.307.242 23.332.728 11.119.577 12.213.151 17.520.393 

ЖТП БЕОГРАД 43.416.127 22.369.411 35.623.043 -13.253.632 30.162.495 

СТАНИНВЕСТ НИШ   19.503.608 5.121.347 14.382.261 14.382.261 

ЦД ХИС НИШ 2.448.929 18.898.971 9.348.349 9.550.622 11.999.551 

ПЕЈКОМ БЕОГРАД   13.778.300 13.778.300 0 0 

ФЛУОЕЛЕКТРО НИШ 195.100 11.149.687 2.693.350 8.456.337 8.651.437 

МОНУМЕНТ ИНЖЕЊЕРИНГ   10.800.193 9.579.381 1.220.812 1.220.812 



 

НИШСТАН НИШ 990.494 7.068.253 6.005.752 1.062.501 2.052.995 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА НИШ 348.947 6.706.288   6.706.288 7.055.235 

ТЕХНИКС БЕОГРАД   5.969.502 5.969.502 0 0 

ЕЛМОНТ НИШ 3.563.200 5.738.995 6.263.959 -524.964 3.038.236 

ЕРОЗИЈА НИШ   4.938.965   4.938.965 4.938.965 

МЕТАЛАЦ НИШ 2.371.320 4.536.028 6.857.296 -2.321.268 50.052 

КИКА ГРАДЊА НИШ 1.181.196 4.148.934 5.013.668 -864.734 316.462 

РАТКО МИТРОВИЋ БЕОГРАД 24.305.715 1.285.270 23.257.550 -21.972.280 2.333.435 

ПЗП НИШ 23.526.409   21.277.361 -21.277.361 2.249.048 

ПЛАНУМ ЗЕМУН 25.127.391   25.127.391 -25.127.391 0 

  472.509.928 1.377.892.166 1.047.456.150 330.436.016 802.945.944 

 

 
 

 Разлика која се јавља између извршених улагања и остварених изворних прихода за 
финансирање тих улагања делимично је надомештена из других прихода буџета и примања од 

задуживања, међутим у недовољној мери што је резултат повећања обавеза према добављачима. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Закључак 

 
 

 

 Из контекста изложеног може да се закључи да је 2012. година била тешка за пословање 
пре свега због недовољног раста односно остварења изворних и других прихода буџета. 

 Пренете обавезе, превасходно обавезе према добављачима су релативно велике што је 
ограничавајућа околност за инвестирање у 2013. години и даље. 

Наиме, у међуодносу пренетих обавеза и нужног текућег и инвестиционог одржавања с 

једне и реално остваривих прихода (уколико се на пољу њиховог остваривања ништа не промени) 
с друге стране, при чему збирови тих страна теже једнакости, нема много места за инвестиције с 

обзиром да је и цена текућег одржавања градске инфраструктуре у односу на обим буџета 
релативно значајна. 

Даље задуживање као алтернатива повећања прихода поскупљивало би улагања и на дужи 
рок их успорило после иницијалног замајца који би им дало. 

Да би се то избегло мора се деловати у два правца - један је повећање прихода, а други - 

смањење и контрола расхода.  
 Од успеха у тим настојањима зависиће и резултати и у 2013. години, а још више у 

наредним годинама. 
 

 

 
        ЈП Дирекција за изградњу 

У Нишу, 21.03.2013. године      града Ниша 
 

 

 
 

 
 


