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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

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

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

Ниша бр.15/2011). Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре 11.05.2011. године. 

 

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

уговором Предузећу поверио обављање комуналне делатности организације, контроле и реализације 

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

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

 

У склопу наведених делатности су и следећи послови:   

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

превозних карата,  

2. израда и контрола остваривања реда вожње,  

3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

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

5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

функционисање јавног превоза,  

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

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

полумесечних карата и појединачних карата,  

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

8. пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

9. пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима,  

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

11. организација рада приградске аутобуске станице, 

12. опште информисање путника.  

 

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано, по 

финансијском извештају за 2013. годину, у мало правно лице. 

  

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

 

Порески идентификациони број Предузећа је 107073107. 

Матични број Предузећа је 20736674. 

Просечан број запослених у 2013. години био је 68, а у 2012. години је био 60. 

 

 

 

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 , 111/2009, 

99/2011 – др. закон и 62/2013 – др. закон), 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 Предузећа 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 
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снагу почев од 1. 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 Предузећа, нити 

материјално значајан утицај на финансијске извештаје у периоду почетне примене. И поред тога што 

многе од ових промена нису применљиве на пословање Предузећа, руководство Предузећа 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 Предузећа. 

 

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  Предузећа. Све трансакције у валутама 

које нису функционална валута, третирају се као трансакције у страним валутама. 

 

Предузеће је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене политике 

обелодањене у Напоменама, 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 Предузећа 

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. 
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3.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика 

и ефеката валутне клаузуле 

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Предузећа одмеравају се коришћењем валуте 

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

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

 

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

њихову динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке Србије 

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

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

пословне промене. 

 

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

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

као финансијски приходи, односно финансијски расходи. 

 

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

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

финансијских расхода. 

 

 

3.3. Упоредни подаци 

 

Упоредне податке чине финансијски извештаји Предузећа за 2012. годину, који нису били 

предмет ревизије. 

 

 

3.4. Пословни приходи 

 

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

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

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

узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које Предузеће одобри. 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/ Предезеће је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 

/б/ руководство Предузећа 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 Предузеће 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. 

 

3.5. Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе Предузећа чине: трошкови материјала; трошкови зарада, накнада 

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

нематеријални трошкови. 
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Основни елементи и начела признавања расхода су: 

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

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

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

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

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

поступка системске и разумне алокације; 

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

будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за признавање у 

билансу стања као средство; 

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

средства.  

 

 

 

3.6. Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да 

ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); 

приходе и расходе од курсних разлика; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

 

 

 

3.7. 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 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. 
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3.8. Некретнине, постројења и опрема 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 

- која Предузеће 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 

Предузеће; и 

- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити. 

 

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме који испуњавају услове за признавање као 

стално средство, врши се по набавној вредности или по цени коштања. 

 

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. 

 

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке или 

завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као стално средство, тј. ако је 

век трајања дужи од годину дана и ако је вредност накнадног издатка виша од просечне бруто зараде по 

запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

послове статистике.  

 

Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у 

периоду у којем је настао. Такође, ако је накнадни издатак настао претежно по основу рада, потрошног 

материјала и ситнијих резервних делова тај издатак се исказује као текући трошак одржавања. 

За накнадни издатак који увећава вредност нематеријалног улагања коригује се и набавна вредност.  

Ако је век трајања уграђеног дела, признатог као накнадни издатак, различит од века трајања средства у 

које је уграђен, онда се тај део води као посебно средство и амортизује у току корисног века трајања.  

Одстрањен део се расходује по процењеној вредности ако није могуће утврдити његову књиговодствену 

вредност.  

 
 

 

3.9. Амортизација 

 

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

основу процењеног корисног века употребе средстава.  

 

Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, 

односно цена коштања умањена за преосталу вредност. 

 

Предузеће сваке године именује комисију која врши преиспитивање корисног века употребе 

некретнина, постројења и опреме. На основу тога се  врше измене утврђених стопа амортизације.   

Преостала вредност се процењује према вредностима на дан набавке. 

 

Процену преостале вредности некретнине, постројења и опреме врши посебна комисија за 

процену преостале вредности коју образује директор предузећа. 
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Преостала вредност се утврђује и умањује основицу за обрачун амортизације у случају када 

постоји јасна политика предузећа да се средство отуђи пре истека рока трајања или када је вредност на 

крају периода коришћења средства (вредност отпада) значајна. 

 

Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у следећем прегледу: 

 

 2013. 2012. 2011. 

Грађевински објекти 2,5% 2,5% 2,5% 

Погонска опрема 10% 10% 10% 

Рачунари и припадајућа опрема 25% 25% 25% 

Возила-осим путничко возило ОС 011 20% 20% 20% 

Путничко возило ОС 011 16,67%   

Остала средства 25% 25% 25% 

 

Комисија за преиспитивање корисног века употребе основних средстава је проценила да је 

корисни век употребе једног путничког возила годину дана дужи у односу на остала возила. 

 

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 (Напомена 

6.7.). 

 

 

 

3.10. Залихе 

 

Залихе 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 Предузеће 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 се евидентира методом просечне пондерисане цене .. 

 

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. 

 

 

 

3.11. Краткорочна потраживања и пласмани 

 

 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца повезаних (матичног, зависних и 

придружених) и осталих правних  и физичких лица 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 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 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.  
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Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према важећем курсу, 

а курсне разлике признају се као приход или расход периода. 

 

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

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

њихову наплату прошло најмање 60 дана.  

 

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

рачуна исправке вредности на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси 

Надзорни одбор предузећа. 

Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је 

ненаплативост извесна и документована - предузеће није успело судским путем да изврши њихову 

наплату и потраживање је претходно било укључено у приходе предузећа. 

 

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог Комисије за попис потраживања 

и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор предузећа. 

 

 

 

 
3.12. 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. 

 

 

 

3.13. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

 

Резервисања се признају и врше када Предузеће 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 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 (Напомена 6.10)  

 

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.  

 

Предузеће не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их обелодањује 

у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи вероватан. 
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3.14. Накнаде запосленима 

 

3.14.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

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

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

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

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

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

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

које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на терет запослених и на терет 

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

 

3.14.2. Обавезе по основу отпремнина  

 

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

Појединачним општим актом о раду, Предузеће је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у 

пензију у висини 3 месечне бруто зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у 

коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање од 3 месечне просечне бруто зараде 

исплаћене у Предузеће у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује  

 

 

 

3.15. Порез на добитак 

 

3.15.1. 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. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 

101/11, 119/12, 47/13 и 108/13). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу која је 

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

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

Републике Србије. 

 

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 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. 

 

3.15.2. 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. 
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4.     ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И НАКНАДНО УТВРЂЕНЕ 

ГРЕШКЕ 

 

 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 

нераспоређене добити из ранијих година, односно нераспоређеног губитка ранијих година на начин 

утврђен МРС 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке.  

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном 

износу са осталим грешкама већа од 5% укупних прихода. 

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, 

односно у корист прихода периода у коме су идентификоване. 

 

На основу правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је важио 

закључно са 2012. годином, предузеће, као мало правно лице, није примењивало Међународне стандарде 

финансијског извештавања и Међународне рачуноводствене стандарде. Доношењем новог правилника и 

стицањем статуса средњег правног лица, предузеће је у обавези да ове стандарде примењује.  

С тим у вези су извршена и резервисања за отпремнине запослених. Део резервисања који се односи на 

раније године, а који није материјално значајан, је књижен на терет расхода периода у коме је 

идентификован.  
 

 

 

5.      БИЛАНС УСПЕХА 

 

 

5.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

 2013.  2012. 

 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 3   

Приходи од продаје услуга осталим лицима 94.390  80.656 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима    

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима    

Приходи од продаје робе осталим лицима    

Свега 94.393  80.656 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје производа    

Приходи од продаје услуга    

Приходи од продаје робе    

Свега    

Укупно 94.393  80.656 
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5.2. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду    

Трошкови осталог материјала (режијског) 6.506  7.097 

Трошкови горива и енергије 1.219  654 

Укупно 7.725  7.751 

 

 

 

 

5.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада (бруто) 53.947  43.423 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

9.656  7.773 

Трошкови накнада по уговору о делу 296  89 

Трошкови накнада по ауторским хонорарима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 

   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 535  539 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 717  1.066 

Остали лични расходи и накнаде 1.859  1.766 

Укупно 67.010  54.656 

 

 

 

5.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 

 2013.  2012. 

 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 180   

Остала дугорочна резервисања    

Трошкови амортизације 1.427  1.019 

Укупно 1.607  1.019 
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5.5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови производних услуга    

Трошкови услуга на изради учинака    

Трошкови транспортних услуга 1.393  1.437 

Трошкови услуга одржавања 131  62 

Трошкови закупнина 3.802  2.401 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 832  481 

Трошкови истраживања 249  2.245 

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 1.507  1.584 

Свега 7.914  8.210 

Нематеријални трошкови     

Трошкови непроизводних услуга 685  758 

Трошкови репрезентације 741  757 

Трошкови премија осигурања 332  305 

Трошкови платног промета 780  563 

Трошкови чланарина 259  210 

Трошкови пореза 21  30 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 1.040  418 

Свега 3.858  3.041 

Укупно 11.772  11.251 

 

 

5.6. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  И  РАСХОДИ 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски приходи    

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица    

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица    

Приходи од камата 155  3 

Позитивне курсне разлике    

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле    

Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и 

заједничких улагања који се обрачунавају методом удела 

   

Остали финансијски приходи    1.377 

Укупно 155 

 

 1.380 

Финансијски расходи    

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним 

лицима 

   

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 

лицима 

   

Расходи камата 168  94 

Негативне курсне разлике    

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 9  406 

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица  и 

заједничких улагања који се обрачунавају методом удела 

   

Остали финансијски расходи    

Укупно 177  500 
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5.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

   

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности    

Добици од продаје материјала    

Вишкови    

Наплаћена отписана потраживања    

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика    

Приходи од смањења обавеза    

Приходи од укидања дугорочних резервисања    

Остали непоменути приходи 5  1 

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 

  14 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине    

Укупно 5  15 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и опреме 

   

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких средстава    

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

   

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не 

испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих 

резерви 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања    

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе    

Остали непоменути расходи 202  448 

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 3.552  2.865 

Обезвређење остале имовине    

Укупно 3.754  3.313 
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5.8. НЕТО ДОБИТАК /(ГУБИТАК) ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања који се обуставља    

Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке 

грешака из ранијих година 

   

Губитак пословања које се обуставља    

Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке 

грешака из ранијих година 

954  3 

Укупно 954  3 

 

 

 

5.9. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак пре 

опорезивања) 

1.554  3.558 

Нето капитални добици (губици)    

Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу 2.080  1.012 

Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу    

Опорезива добит/Губитак 3.634  4.570 

Умањење за износ губитка из ранијих година    

Капитални добитак    

Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 3.634  4.570 

Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ-1) 3.634  4.570 

Обрачунати порез (15% од умањене пореске основице) 545  457 

Умањење обрачунатог пореза по основу пореских подстицаја и 

ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП) 545  457 

Одложени порески расход периода    

Одложени порески приход периода 211   

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима. 
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6.      БИЛАНС СТАЊА 

 

6.1. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И  БИОЛОШКА СРЕДСТВА  
 

 

Земљишта 

Грађевински 

објекти 

Постројења 

и опрема 

Инвестиционе 

некретнине 

У 

припреми Аванси Укупно 

Набавна 

вредност 

       

Стање на 

почетку 

године 

  6.698    6.698 

Корекција 

почетног стања 

       

Нове набавке   396    396 

Пренос са 

једног облика 

на други 

       

Отуђивање и 

расходовање 

       

Остало        

Процена        

Стање на 

крају године 

  7.094    7.094 

        

Исправка 

вредности 

       

Стање на 

почетку 

године  

  1.526    1.526 

Корекција 

почетног стања 

       

Амортизација 

2013. године 

  1.427    1.427 

Отуђивање и 

расходовање 

       

Обезвређења        

Остало         

Процена        

Стање на 

крају године 

  2.953    2.953 

Неотписана 

вредност 

31.12.2013.   4.141    4.141 

Неотписана 

вредност 

31.12.2012.   5.172    5.172 
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6.2. ЗАЛИХЕ 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 43   

Резервни делови 

Алат и инвентар 

   

Недовршена производња    

Недовршене услуге    

Готови производи    

Роба    

Дати аванси 146  153 

Свега 189  153 

Минус: Исправка вредности    

Укупно 189  153 

 

 

. 

 

6.3. ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања по основу продаје    

Купци – матична и зависна правна лица    

Купци – остала повезана правна лица    

Купци у земљи 22.034  16.340 

Купци у иностранству    

Минус: Исправка вредности 6.742  3.176 

Свега 15.292  13.164 

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 420.853  311.032 

Минус: Исправка вредности    

Свега 420.853  311.032 

Друга потраживања    

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених 7  14 

Потраживања од државних органа и организација 455  504 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 8  8 

Остала потраживања 4.833  0 

Минус: Исправка вредности    

Свега 5.303  526 

Укупно 441.448 

 

 324.722 

 

 

 Од  укупних потраживања од купаца и потраживања из заједничких и споецифичних послова на 

дан 31.12.2013. године усаглашено је  25% потраживања.  Неусаглашена потраживања од  75%  се односе 

на потраживања од градских управа, установа и школа Града Ниша и потраживања од Града Ниша на 

име субвенција и износа за рефундирање трошкова рада  кондуктера. Нека од тих потраживања су до 

предаје завршног рачуна и наплаћена. Неусаглашеност је настала углавном као последица различитог 



17 

 

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

неусагашених потраживања је што је тражено усаглашавње на дан 31.12.2013.године ,тако да велики број 

купаца због пописа и израде завршног рачуна физички није стигао да нам врати ИОС-е. Очекује се да ће 

потврда стања стићи у наредном периоду. 

 

 

6.4. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

На почетку  2013.године потраживања за више плаћен порез су износила 577 хиљада динара. На 

крају године, дошло је до смањења потраживања у износу од 263 хиљада динара тј. На крају 2013.године 

потраживања за више плаћен порез  износе 314 хиљада динара. 

 

 

6.5. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 2.237  9.267 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 2  29 

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

   

Свега 2.239  9.296 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена  

   

Свега    

Укупно 2.239  9.296 

 

 

 

6.6. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Порез на додату вредност    

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој 

стопи (осим плаћених аванса) 

   

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној 

стопи (осим плаћених аванса) 

   

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    
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Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – страним 

држављанима 

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима 

   

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност    

Свега    

    

Активна временска разграничења    

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза    

Разграничени порез на додату вредност 28  35 

Остала активна временска разграничења 38  47 

Свега 66  82 

Укупно 66  82 

 

 

 

6.7. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Одложена пореска средства у износу од РСД  211  хиљада, обухватају износе пореза из добити 

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

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

опорезиви добитак бити остварен. 

 

 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 211   

Одложене пореске обавезе    

Нето одложена пореска средства  211   

 

Дозвољено је пребијање одложених пореских средстава и обавеза. 

 

 
 

  ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКА СРЕДСТВА   

1 

Опорезива привремена разлика по основу средстава које 

подлежу амортизацији 286 

2 

Одлжене порескa средства на датум биланса 

стања(ред.бр.1*15%) 43 

3 Резервисања за отпремнине 168 

4 УКУПНО ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (2+3) 211 

5 

ПОЧЕТНО СТАЊЕ ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕСКИХ 

ОБАВЕЗА/СРЕДСТВА 0,00 

  
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈЕ У 

БИЛАНСУ УСПЕХА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ (РЕД.БР. 6+7) 211 
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6.8. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2013.  2012. 

 %  РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Акцијски капитал      

  - обичне акције      

  - преференцијалне акције      

Уделе       

Друштвени капитал      

Државни капитал 100  51  51 

Укупно   51  51 

 

 

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

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

располагању одлучује оснивач.  

 

 

6.9. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

 

Нераспоређени добитак односи се на: 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 13.246  10.145 

   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 1.220  3.101 

Укупно 14.466  13.246 

 

Расподела нераспоређеног добитка 2012. године није извршена. 
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6.10. 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: 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисања за трошкове у гарантном року    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 1.120   

Остала дугорочна резервисања    

Укупно 1.120   

 

Основ за извршена резервисања је МРС 19 и за обрачун није коришћена актуарска процена. 

 

 

6.11. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2013.  2012. 

 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 783  1.230 

Остале дугорочне обавезе    

Укупно 783  1.230 

 

 Обавезе по основу дугорочног финансијског лизинга у потпуности су усаглашене са лизинг 

кућом на дан 31.12.2013. године. 
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6.12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Краткорочне финансијске обавезе обухватају: 

     2013.  2012. 

 Ознака  

валуте 

 Каматна 

стопа 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Краткорочне кредите од матичних и зависних 

правних лица 

       

Текуће доспеће дугорочних кредита        

Свега        

        

Краткорочне кредите од осталих повезаних 

правних лица 

       

Текуће доспеће дугорочних кредита        

Свега        

        

Краткорочне кредите у земљи        

Текуће доспеће дугорочних кредита        

Свега        

        

Краткорочне кредите у иностранству        

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 

    463  438 

Свега     463  438 

Укупно     463  438 

 

6.13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе из пословања    

Примљени аванси, депозити и кауције 700  3.700 

Добављачи – матична и зависна правна лица    

Добављачи – остала повезана правна лица    

Добављачи у земљи 3.711  3.513 

Добављачи у иностранству    

Остале обавезе из пословања    

Свега 4.411  7.213 

    

Обавезе из специфичних послова    

Обавезе према увознику    
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Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова 419.862  311.412 

Свега 419.862  311.412 

Укупно 424.273  318.625 

 

6.14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада    

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

се рефундирају 

3.089  

3.388 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 392  513 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

930  

874 

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

послодавца 

836  

874 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 22  34 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

8  

12 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

5  

8 

Свега 5.282  5.703 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања    

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима    

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора 60  55 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   38 

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у 

току године 

  

 

Остале обавезе 1.013  109 

Свега 1.073  202 

Укупно 6.355  5.905 

 

  Од  укупних обавеза према добављачима и обавеза из специфичних послова на дан 

31.12.2013. године усаглашено је   99% обавеза. Обавеза коју Град Ниш има према превознику 

Нишекспрес а.д. Ниш је усаглашена, осим додатног износа на име ПДВ-а  за 2010. и 2011.годину, који 

Нишекспрес а.д. Ниш потражује од Града Ниша . 

 

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

 

 2013.  2012. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за порез на додату вредност    

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи    



O6asesa sa fI.IIB rro ocHoBy corrcrBene rrorDorrrr€ tro uooe6utf cnm
O6asesa sa IIAB rro ocrroBy npolaie 3a roroBtrEy
O6asese sa IIIB ro ocHoBy pa3Jrr.rKe o6pauynaror tropea Ea Aogary
Bpe.qHocT r.r [peTxo,{Hor [ope3a

t.06,t 460

Csera 1.064 460

Ofiaeeze sa ocmone noDeze. donDutoce u dovze daxfiwte
O6asee 3a arur.r3e

O6asee sa nope3e, rlapr,rHe r,r Apyre gax6uue us Ha6asre r,rJrr.r Ha reper
TporrrKoBa

O6anese 3a Aonpr{Hoce xoin repere rporuxoBe
Ocrale o6aeege 3a rrope3e, AonpuHoce I,I Apyte Aax6nne JJ 47
Cnera 33 47

ff acuerua epeJneHcKa Do3aDaquqerba
Yuauper o6pa.ryHarr,r rporrrKoBrl
O6pa.rygaru npraxoru,r dyayher rreDlro.rla

Pasrpanu.reHr{ 3aBI,IcHI{ TpoIuKoBI{ na6asre
O.uoxenu npl{xoru u [praMJbeHe aonauuie
Pa-:rpanraveHr,r npuxoAlr rro ocHoBy rrorpaxl,IBarLa
PasrpauuueHe o6aseee 3a nope3 Ha.IIo.IIary Bpe.ilHocr
Ocrala [acI,IBHa BpeMeHcKa pa3tpaHr{rlelLa

Csera
Yryuno 1.097 507

7. BAHE}IJIAHCHA EBI4.IIEHUI,IJA

Y eaH6llraHcnoj enu4euuujra cy KILI,IxeHe noje4Ianaune, rroJDrMeceqHe r{ Mecerrne ayro6ycxe Kaprrrrle
3a rpaAcKI,I u rrpurpa,{cKl,I ilpeBo3 rIyrHI,IKa , AorrJrarHe Kapre r{ onoMeHe, leruruuaquje,roje ce HaJra3e Ko.q

npeBo3HI,IKa, I,IHrepHI,Ix ,I eKcrepHl{x npoAaBarla r{ KoHrpoJropa. y saH6r.urancHoj enra4enquje KrLr,rxeHe cy pr

npI,IMJbHe MeHHIIe , Kao I{ cl{raH I{HBeutap Hojn je npeyser oA 3aKyrro.qaaqa. Yrcynna BpeAHocr cpeAcraBa
eBLIAeHrI,IpaHIax y ran6uraucnoj enugeuquju Ha .qaH 3l .l2.2013.roAr,rHe r,rsHocr{ 278.536 xur:.;ag'a AuHapa.

8. AEBT,BHI KyPCEBIT

3eaHI,IqHr cpeAlblr KypceBI,I HEC upuueIBeHI,I 3a npepaqyn AeBr{3Hr{x noauquja lntanca crarLa y
qI,IOHITJIH 6ulu creAehu:

Huut, 26.02. 20 I 4. rolr.rue

Jllrqe olrosopHo 3a cacraBJbarbe

$unancuj cxor rrsreunaj a

Ufru.,,lA

31.r2.20t3. 31.12.20t2.

114.6421

Mrrena Pusruh
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