


 

 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА 

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

тексту: Предузеће је основано Одлуком Скупштине града Ниша од 25.03.2011. године. У 

Агенцији за привредне регистре је регистровано дана 11.05.2011. године. 

Претежна делатност Предузећа је градски и приградски копнени превоз путника. Поред 

ове, Предузеће од оснивања обавља и комуналну делатност организације, контроле и 

реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на 

територији Града Ниша. Ове две делатности су дефинисане као делатности од општег 

интереса. 

После усвајања пројекта јавно-приватног партнерства и спроведеног поступка јавне 

набавке, Предузеће је, као јавно тело и наручиоц услуге, крајем августа месеца 2014. године, 

са превозницима закључило петогодишње уговоре о јавно-приватном партнерству у обављању 

градског и приградског превоза путника. Да би се створили услови за уредно обављање ове 

изузетно важне делатности, Град Ниш је Предузећу уговором поверио организацију и 

обављање ове делатности и при том му дао овлашћење да све или поједине активности у томе 

може да повери, односно пренесе на превознике. 

Предузеће је, почев од 01.01.2015.године, одлуком Скупштине Града Ниша од ЈП 

Аеродром Ниш преузело  делатност превоза путника на  једном од четири пакета линија у 

Нишу. На основу споразума закљученог са Градом Нишом, Предузеће је дана 30.06.2018. 

године престало са обављањем ове делатности. 

Нови пројекат јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији града Ниша је усвојен у 2019. години. 

На основу тог пројекта је успешно спроведен отворени поступак јавне набавке и закључени 

нови уговори о јавно-приватном партнерству са превозницима, на период од седам година, 

који се примењују почев од 01.02.2020. године. 

 

1.1. Дистрибуција и продаја месечних, полумесечних и појединачних карата и 

легитимација 

 

Предузеће сваког месеца организује штампање, дистрибуцију и продају месечних и 

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

дистрибуције и продаје, значајно су смањене гужве и чекања у редовима. Продаја месечних и 

полумесечних карата је организована на укупно седам продајних места која се налазе у свим 

деловима града Ниша. 

На основу уговора закључених са превозницима, продају појединачних карата 

путницима у аутобусима врше кондуктери и возачи превозника. Продаја се највећим делом 

врши преко уређаја за продају карата. У случајевима када неки од тих уређаја није 

исправан,врши се продаја штампаних карата, које превозници задужују од Предузећа. Пазаре 

од продатих карата, превозници уплаћују на текући рачун Предузећа.  

Продајом свих врста карата се обезбеђују средства потребна за измирење обавеза 

Предузећа према превозницима, по основу пружених услуга јавног превоза путника.  

 

1.1.1. Дистрибуција и продаја месечних карата 

 

У 2020. години је продато укупно 195.294 месечних карата, што је за 36,9% мање у 

односу на претходну, 2019. годину. Због пандемије корона вируса која и даље траје, путницима 

уопште нису продаване месечне карте за април и мај 2020. године, а и у наредним месецима је 

број продатих карата значајно мањи у односу на 2019. годину.  

У табели бр. 1 је дат преглед продатих карата по месецима у 2019. и 2020. години. 
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Табела бр. 1. Преглед броја продатих месечних карата у 2019. и 2020. год.  

1.1.2. Дистрибуција и продаја полумесечних карата 
 

У 2020. години је продато укупно 23.815 полумесечних карата, што је за 16,7% више у 

односу на 2019. годину. Пошто због пандемије корона вируса, у периоду од 01.05. до 

07.05.2020. године, није обављан јавни превоз путника у Нишу, грађанима нису издаване 

месечне карте, већ им је омогућено да са једном купљеном полумесечном картом, користе 

услуге јавног превоза путника у периоду од 08.05.2020. до 31.05.2020. године. Зато је у мају 

месецу 2020. године, продато чак 11.507 полумесечних карата, што је близу половине укупног 

броја продатих карата за целу 2020. годину.  

 

 
 

Табела бр. 2. Преглед броја продатих полумесечних карата у 2019. и 2020. год. 

 
          

1.1.3. Дистрибуција и продаја појединачних карата 
 

У 2020. години је продато укупно 4.942.737 појединачних карата, што је за 35,4% мање 

у односу на претходну годину. У периоду од 21.03.2020. до 07.05.2020. године, када је у 

примени била мера забране јавног превоза путника, није било ни продаје појединачних карата, 

што је основни разлог који је довео до овако великог пада у продаји ове врсте карата 

путницима. 

 

 

Табела бр. 3. Преглед броја продатих појединачних карата у 2019. и 2020. год. 

 

1.1.4. Дистрибуција и продаја легитимација 
 

Путницима који купују месечне и полумесечне карте, или остварују право на бесплатан 

јавни превоз, Предузеће издаје одговарајуће легитимације, на основу којих остварују своја 

права и доказују свој идентитет у случају контроле путника у аутобусу. У 2020. години је 

издато укупно 27.196 легитимација, што је за 36% мање у односу на 2019. годину. До овако 

великог пада у броју продатих легитимација је дошло првенствено зато што је важност општих 

месец јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар укупно

2019 25.027 25.301 29.604 28.639 27.314 25.790 18.674 18.238 25.685 27.526 28.678 28.813 309.289

2020 24.485 24.435 28.460 16.552 14.172 14.277 18.469 19.732 19.381 15.331 195.294

разлика -542 -866 -1.144 -28.639 -27.314 -9.238 -4.502 -3.961 -7.216 -7.794 -9.297 -13.482 -113.995

месец јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар укупно

2019 3.744 1.448 1.081 1.176 1.472 1.237 1.879 3.098 1.514 1.552 1.219 991 20.411

2020 3.075 1.398 504 11.507 891 965 1.646 1.222 1.063 833 711 23.815

разлика -669 -50 -577 -1.176 10.035 -346 -914 -1.452 -292 -489 -386 -280 3.404

месец јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар укупно

2019 620.896 589.112 664.807 613.942 646.816 619.349 631.679 643.137 637.159 701.111 635.940 651.521 7.655.469

2020 589.152 605.353 305.491 250.510 470.853 403.158 437.721 512.328 544.429 421.283 402.459 4.942.737

разлика -31.744 16.241 -359.316 -613.942 -396.306 -148.496 -228.521 -205.416 -124.831 -156.682 -214.657 -249.062 -2.712.732
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легитимација две године, а већина путника их је заменила претходне, 2019. године. У 2020. 

години је путницима који плаћају пуну цену превоза издато укупно 9.485 општих 

легитимација. Укупно 5.092 легитимације су издате лицима која карте за превоз купују по 

повлашћеним ценама (ученици средњих школа, редовни студенти, део пензионера преко 70 

година, итд.), а укупно 12.619 легитимација лицима која имају права на бесплатан превоз 

(ученици основних школа, особе са инвалидитетом, лица старија од 70 година, труднице, треће 

и свако наредно дете у породици, добровољни даваоци крви који су крв добровољно дали више 

од 50 пута, итд.). 

 

1.2. Контрола путника и рада возног особља превозника 

 

Контрола путника и рада возног особља превозника представљали су једну од основних 

активности Предузећа и током 2020. године, са циљем да сви путници који користе услуге 

јавног превоза имају исправне возне исправе (важеће карте или легитимације за бесплатан 

превоз), а да превозници уредно и квалитетно обављају уговорени превоз путника.  

У табели бр. 4 је приказан реализовани број контрола по превозницима. Број 

реализованих контрола по превозницима је сразмеран броју аутобуса којима они обављају 

комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша. 

 

Месец 2020. 

год. 

Ниш експрес 

Ниш 

Аррива Литас 

Пожаревац 

Ласта      

Београд 

Стрела  

Обреновац Укупно 

јануар 5.862 2.426   8.288 

фебруар 6.913  1.519 435 8.867 

март 5.152  1.140 295 6.587 

април      

мај  5.812  1.289 414 7.515 

јун 6.939  1.518 419 8.876 

јул 5.954  1.153 303 7.410 

август 5.752  1.240 295 7.287 

септембар 7.008  374 1.598 8.980 

октобар 8.047  1.121 493 9.661 

новембар 6.706  1.534 445 8.685 

децембар 6.880  1.596 478 8.954 

Укупно 71.025 2.426 12.484 5.175 91.110 

 

Табела бр. 4. Реализовани број контрола путника и рада возног особља превозника 
 

 Уговори о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Ниша, закључени у 2014. и почетком  2015. 

године, са превозницима Ниш експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац су истекли дана 

31.01.2020. године. После усвајања новог пројекта јавно-приватног партнерства и спроведеног 

постука јавне набавке, нови седмогодишњи уговори о обављању делатности јавног превоза 

путника у Нишу, су закључени са превозницима Ниш експрес Ниш, Ласта Београд и Стрела 

Обреновац, који превоз путника врше почев од 01.02.2020. године.  

Пошто због проглашеног ванредног стања, у априлу месецу није било јавног превоза 

путника, није ни могла да се врши контрола путника и рада возног особља превозника.  

Са реализацијом од 91.110 контрола путника и рада возног особља превозника, 

остварено је 94% планираних контрола за 2020. годину.   
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2020. год.  Планирани број контрола  Реализовани број контрола индекс 3/2 

 1 2 3 4 

Укупно 96.350 91.110 0,94 

 

Табела бр. 5. Преглед планираних и реализованих контрола 

 Планирани број контрола није извршен у пуном обиму, првенствено зато што због 

примењене мере забране јавног превоза путника, у априлу месецу 2020. године нису ни могле 

да се врше било какве контроле пуитника и возног особља превозника. 

 

Строге одредбе уговора о јавно – приватном партнерству, закључених између Предузећа 

и превозника, о умањењу прихода од извршених услуга превоза путника у случају 

непоштовања преузетих уговорних обавеза, утицале су на смањење злоупотреба приликом 

продаје карата у возилу од стране кондуктера и на смањење других неправилности у раду 

превозника. О уоченим неправилностима, контролори Предузећа сачињавају записнике, на 

основу којих се превозницима умањују приходи. По овом основу, Предузеће је у 2020. години 

извршило  умањења прихода превозника у укупном износу од 690.000 динара. 

У табели бр. 6 је дат преглед извршених умањења прихода превозника у 2020. години. 

 

Месец 2020. 

год. 

Ниш експрес 

Ниш 

Аррива 

Литас 

Пожаревац 

Ласта           

Београд 

Стрела      

Обреновац Укупно 

јануар 30.000 90.000   120.000 

фебруар      

март 70.000    70.000 

април      

мај  10.000  10.000 10.000 30.000 

јун 60.000  10.000  70.000 

јул 125.000   10.000 135.000 

август      

септембар 45.000    45.000 

октобар 80.000    80.000 

новембар 60.000    60.000 

децембар 70.000  10.000  80.000 

Укупно 550.000 90.000 30.000 20.000 690.000 

 

Табела бр. 6: Преглед извршених умањења прихода превозника 

 

 

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

издају опомене за плаћање доплатних карата. У 2020. години је издато укупно 7.458 опомена 

и 998 доплатних карата. Као што је напред већ наведено, у периоду од 21.03.2020. до 

07.05.2020. године, није било јавног превоза путника, па самим тим нису ни могле да се издају 

доплатне карте и опомене. 
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Месец 

2019. година 2020. година 

Опомене Доплатне карте Опомене Доплатне карте 

јануар 1.071 118 931 115 

фебруар 1.299 153 998 115 

март 1.285 130 609 55 

април 1.063 90   

мај 903 74 273 29 

јун 899 77 536 81 

јул 1.033 141 474 67 

август 878 101 515 77 

септембар 998 131 657 86 

октобар 1.209 123 896 129 

новембар 943 109 834 131 

децембар 1.098 112 735 113 

укупно 12.679 1.359 7.458 998 

 

Табела бр. 7. Преглед броја издатих опомена и доплатних карата  

 

1.3. Субвенционисање јавног превоза путника 

 

Пошто је одређеним категоријама путника омогућио право на бесплатан јавни превоз, 

или на превоз по повлашћеним ценама, Град Ниш је, на основу уговора закључених са 

Предузећем, у обавези да градски и приградски превоз путника на територији града Ниша 

субвенционише плаћањем разлика између укупне вредности пружених услуга превоза путника 

по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, 

полумесечних и појединачних карата. 

Редовно обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији Града Ниша, по уговорима о јавно-приватном партнерству закљученим са 

превозницима, је вршено у периоду од 01.01.2020. до 24.03.2020. године и у периоду од 

08.05.2020. до 31.12.2020. године. По том основу је из буџета Града Ниша, на име субвенција, 

издвојено укупно 607.961.946,17 динара.  

После проглашења ванредног стања у Републици Србији, због епидемије вируса корона, 

дана 21.03.2020. године су ступиле на снагу мере надлежних државних органа ради спречавања 

ширења заразне болести COVID – 19, које су, између осталог, подразумевале и ограничење 

кретања становништва, забрану јавних окупљања, обуставу рада школа и факултета, 

ограничење путовања и друге мере. Једна од њих је и мера забране јавног превоза путника 

аутобусима, осим посебног линијског превоза, која је била у примени до 07.05.2020. године, 

када је поново успостављен градски и приградски превоз путника на територији града Ниша. 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство државне управе 

и локалне самоуправе су истог дана донели Обавезну инструкцију о примени Уредбе о 

изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском 

саобраћају. Овом инструкцијом је, између осталог, предвиђено да за време ванредног стања, 

јединица локалне самоуправе може издати дозволу за посебно организоване линије градског и 

приградског саобраћаја, искључиво ради превоза приоритетног медицинског и немедицинског 

особља које је запослено у здравственим установама, као и запослених за обављање свих 
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других послова, који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана. У складу са 

тим, Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша је дао налог Предузећу да по хитном 

поступку прикупи понуде за обављање посебног облика градског и приградског превоза 

путника на територији Града Ниша, у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака 

медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама и 

запослених са радним налогом, за време трајања ванредног стања, као и да склопи уговор са 

најповољнијим понуђачем, а да ће се средства за исплату накнаде за пружене услуге превоза 

обезбедити  Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину. Најповољнији понуђач је био Ниш 

експрес а.д. Ниш, тако да је решењем Градског већа Града Ниша, овом превознику дата дозвола 

да обавља тај посебан облик превоза путника. 

Овај посебан облик градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша 

је обављан у периоду од 25.03.2020. до 07.05.2020. године, и по том основу је из буџета Града 

Ниша, на име субвенција, издвојено укупно 7.479.648,00 динара.   

У табели бр. 8. је дат преглед издвајања из буџета Града Ниша у 2019. и 2020. години. 

У износе субвенција је садржан и порез на додату вредност по посебној стопи од 10%. Та 

издвајања су у 2020. години доста већа у односу на претходну годину због великог пада 

прихода од продатих појединачних и месечних карата после избијања епидемије корона 

вируса, уз задржавање истог, а на одређеним линијама, чак и повећања обима превоза из 2019. 

године, као и због уговарања нешто већих цена превоза путника по пређеном километру, после 

спроведеног поступка јавно – приватног партнерства, с тим што је путницима обезбеђен бољи 

квалитет превоза (превоз новијим аутобусима, искључиво нископодним, са клима уређајима и 

видео надзором). 

 

 Месец 2019. год. 2020. год. 

Износ субвенција за време обављања 

посебног облика превоза путника 

јануар 11.390.404,33 24.324.686,32  

фебруар 2.714.143,54 25.970.268,92  

март 11.727.798,06 6.542.853,04 1.189.944,00 

април 10.354.049,48   5.099.760,00 

мај 15.395.744,64 64.050.930,78 1.189.944,00 

јун 17.938.734,87 63.862.163,15  

јул 30.532.536,40 81.678.124,35  

свгуст 28.153.349,34 63.081.520,12  

септембар 22.977.631,99 65.720.823,84  

октобар 21.656.488,56 64.832.397,27  

новембар 15.999.527,50 64.817.870,75  

децембар 20.392.732,46 83.080.307,64  

укупно 209.233.141,17 607.961.946,17 7.479.648,00 

 

Табела бр. 8. Преглед субвенција јавног превоза путника у 2019. и 2020. год.  

 

 

1.4.  Информисање грађана 

 

На web сајту Предузећа www.jgpnis.rs  се уредно објављују и ажурирају сви подаци и 

документи утврђени одредбама члан 71. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 15/2016 и 88/2019). 

Поред програма пословања, тромесечних извештаја о њиховој реализацији, годишњих 

финансисјких извештаја са мишљењима овлашћених ревизора, на напред наведеном web сајту 
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Предузећа се редовно објављују све измене у функционисању градског и приградског превоза 

путника, све измене и допуне редова вожње, цене месечних, полумесечних и појединачних 

карата, категорије путника које имају право на бесплатан јавни превоз или на превоз по 

повлашћеним ценама, подаци о продајним местима где путници могу купити месечне и 

полумесечне картице за превоз и други подаци везани за градски и приградски превоз путника 

у Нишу. На тај начин се грађанима омогућава да добију све потребне информације о раду 

Предузећа и о функционисању јавног превоза путника у Нишу. 

 

2. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
  
            Предузеће  је у пословној 2020. години остварило приходе у укупном износу од 

1.467.193.148 динара. Остварени приходи су мањи за 3% у односу на  планиране, а за 1% су 

већи  у односу на остварене приходе у 2019.години. 

Структура остварених и планираних прихода дата је у табели бр. 8. 

 
Ред. 

бр. 

Број 

конта 
Врста прихода – услуге 

Остварено 

2019. 
План  2020. 

Остварено 

2020. 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 61 

Приходи од услуга градског 

и приградског превоза 

путника 

1.266.949.987 775.700.000 730.196.261 0,58 0,94 

2 61 

Приходи од услуга 

организације и  контроле 

градског и приградског 

превоза путника 

155.000.000 183.000.000 183.000.000 1,18 1,00 

3 61 Приходи од легитимација 7.085.834 6.000.000 4.532.667 0,64 0,76 

4 61 
Приходи од опомена и 

доплат.карата 
10.954.995 11.300.000 7.046.660 0,64 0,62 

5 61 Остали приходи 139.347   604 0,00  

6 64 
Приходи од премија, 

субвенција, донација 
  524.300.000 537.379.007  1,02 

7 65 Други пословни приходи 3.599.938 5.000.000 3.952.413 1,10 0,79 

8 66 Финансијски приходи  1.350.517 1.500.000 623.511 0,46 0,42 

9 67 Остали непоменути приходи 835.529 1.000.000 422.191 0,51 0,42 

10 68 
Приходи од усклађивања 

вредности опреме  
195.207   36.304 0,19  

11 68 
Приходи од усклађивања 

вредности потраживања 
104.925     0,00  

12 69 

Ефекти 

пром.рачунов.полит.који 

нису материјално значајни 

10.390.986   3.530 0,00  

    УКУПНО: 1.456.607.265 1.507.800.000 1.467.193.148 1,01 0,97 

 

Табела бр. 8. Структура остварених и планираних прихода 

Међу оствареним приходима посебно истичемо следеће: 

• У 2020. години су остварени пословни приходи у укупном износу од 1.466.107.612 

динара (ред. бројеви 1–7). 

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од услуга превоза у градском и 

приградском превозу путника на територији града Ниша. По том основу остварени су  

приходи у износу од 730.196.261 динара, који су за 6% мањи од планираних прихода, 

а за 42% су мањи у односу на остварење у 2019. години. 
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Значајно је и учешће прихода по основу организације, контроле и реализације 

интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на 

територији града Ниша. По том основу остварен је приход у износу од 183.000.000 

динара. 

У 2020. години  остварен је приход од легитимација за  кориснике услуга превоза 

путника у износу од  4.532.667 динара. 

Путницима у аутобусима који у моменту контроле нису имали исправну возну карту 

или исправу, су издаване доплатне карте или опомене за њихово плаћање и по том 

основу су остварени приходи у укупном износу од 7.046.660 динара. 

 

• Остварени приходи од субвенција износу од 537.379.007 динара су за 2% већи од 

планираних. Не ради се о класичним субвенцијама потребним Предузећу за покриће 

редовних трошкова пословања, већ о средствима која се из буџета Града Ниша 

издвајају за финансирање јавног превоза путника на територији града Ниша. Према 

уговорима о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза 

путника на територији града Ниша, закљученим између Града Ниша и Предузећа, Град 

Ниш се обавезао  да из буџета издваја средства у висини разлика између укупне 

вредности услуга градског и приградског превоза путника по рачунима превозника и 

укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и 

појединачних карата, како би Предузеће могло да у потпуности измирује обавезе према 

превозницима. Ова средства су из буџета Града Ниша, закључно са 31.01.2020. године, 

када су истекли уговори о јавном превозу путника, које је Предузеће, на основу одлуке 

Скупштине Града Ниша, закључило са превозницима у 2014. и 2015. години, издвајана 

и плаћана са позиције услуга по уговору. Зато је од износа од 24.324.686 динара, у који 

је садржан и ПДВ по посебној стопи од 10%, колико је из градског буџета издвојено за 

јануар месец 2020. године, износ од 22.113.351 динара евидентиран као приход од 

услуга превоза по уговору. У Извештају Државне ревизорске институције о ревизији 

консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. 

годину, је између осталог, констатовано да су расходи за реализацију интегрисаног 

јавног превоза евидентирани на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на 

групи конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама. Зато се, почев од 01.02.2020. године, када су почели да се примењују 

нови седмогодишњи уговори закључени са превозницима, износи недостајућих 

средстава који се из градског буџета издвајају на име разлика између укупне вредности 

услуга превоза по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених 

продајом свих врста карата, у пословним књигама Предузећа евидентирају као 

приходи од субвенција. Зато постоји толика разлика у остварењу прихода од услуга 

превоза путника и прихода од субвенија  у 2020.години у односу на 2019.годину. Да су 

приходи од услуга градског и приградског превоза путника у 2020. години, књижени 

на исти начин као и у 2019. години, износили би укупно 1.267.575.268 динара 

(730.196.261 + 537.379.007 дин.), што је на нивоу остварених прихода у 2019. години. 

• Остварени други пословни приходи су мањи за 21% у односу на планиране, а за 10% 

већи у односу на остварене приходе у 2019.години. 

• Надзорни одбор Предузећа је усвојио  процену вредности дела имовине у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) за мала и средња 

предузећа (МСП), коју је извршио овлашћени судски вештак, на основу које је, складу 

са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа бр. 

2796/14 од 29.12.2014. године, извршено повећање вредности дела имовине у укупном 

износу од 36.304 динара. 
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3. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

 

У 2020. години су остварени расходи у укупном износу од 1.463.171.570 динара,  што 

је за 3% мање у односу на планиране, а за 1% су више у односу на остварене расходе у 2019. 

години. 

Структура остварених и планираних расхода дата је у табели бр. 9. 

 

 
Ред. 

бр. 

Број 

конта 
Врста трошка / услуге 

Остварено 

2019 
План  2020 

Остварено 

2020 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 512 
Трошкови осталог режијског 

материјала 
2.850.796 2.900.000 2.309.972 0,81 0,80 

2 512 
Трошкови канцеларијског 

материјала 
252.398 400.000 198.228 0,79 0,50 

3 512 Трошкови потрошног материјала 982.574 1.700.000 662.366 0,67 0,39 

4 512 

Трошкови материјал за текуће и 

инвестиционо одрж. основних 

средстава 

0 10.000 11.600  1,16 

5 513 Трошкови горива 1.582.011 1.600.000 1.027.458 0,65 0,64 

6 513 
Трошкови електричне, топлотне и 

друге енергије 
1.010.498 1.100.000 841.536 0,83 0,77 

7 513 Трошкови мазива 4.800     0,00  

8 514 Трошкови резервних делова 218.506 200.000 145.091 0,66 0,73 

9 515 Трошкови алата и инвентара  555.820 800.000 496.082 0,89 0,62 

10 515 Трошкови ауто гума 178.367 200.000 94.972 0,53 0,47 

11 520 Трошкови зарада 93.541.839 117.367.600 106.332.100 1,14 0,91 

12 521 
Трошкови доприноса на терет 

послодавца 
16.003.044 19.541.705 17.704.295 1,11 0,91 

13 522 
Трошкови по основу уговора о 

делу 
9.494 270.000 31.682 3,34 0,12 

14 525 

Трошкови накнада физичким 

лицима по основу закупа послов. 

простора 

653.664 690.000 663.986 1,02 0,96 

15 526 
Трошкови накнада члановима 

Надз. одбора  
948.869 1.518.984 1.509.434 1,59 0,99 

16 529 Трошкови службених путовања 392.447 520.000 45.151 0,12 0,09 

17 529 
Трошкови превоза запослених на 

посао и са посла 
2.299.399 2.750.000 2.125.557 0,92 0,77 

18 529 

Солидарна помоћ ради ублажавања 

неповљног материјалног положаја 

запослених 

5.155.333 5.248.222 5.201.777 1,01 0,99 

19 529 

Трошк. за помоћ, одмор и 

рекреацију радника, поводом Нове 

године, Божића и остало 

1.091.239 1.300.000 1.383.987 1,27 1,06 

20 530 
Трошков производних услуга за 

вршење услуга 
1.266.949.992 1.300.000.000 1.267.575.272 1,00 0,98 

21 531 Трошкови ПТТ услуга 2.223.474 2.400.000 2.068.952 0,93 0,86 

22 532 
Трошкови одржавања основних 

средстава 
188.092 500.000 217.143 1,15 0,43 

23 533 Трошкови закупнина 5.459.672 6.000.000 5.068.251 0,93 0,84 

24 535 Трошкови рекламе и пропаганде 3.771.469 5.400.000 5.208.308 1,38 0,96 

25 539 Трошкови осталих услуга 6.672.285 6.000.000 5.367.232 0,80 0,89 

26 540 Трошкови амортизације 8.108.727 6.800.000 5.722.612 0,71 0,84 

27 545 
Резервисања за отпремнине и 

јубиларне награде 
3.495.979 1.000.000 2.514.689 0,72 2,51 

28 549 Резервисања за судске спорове     5.000.000     

29 550 Трошкови  непроизводних услуга 5.746.874 6.000.000 6.041.288 1,05 1,01 
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30 551 Трошкови репрезентацијe 466.664 640.000 200.112 0,43 0,31 

31 552 Трошкови премија осигурања 343.112 500.000 456.128 1,33 0,91 

32 553 Трошкови платног промета  1.079.237 1.500.000 1.194.467 1,11 0,80 

33 554 Трошкови чланарина 566.676 570.000 567.768 1,00 1,00 

34 555 Трошкови пореза и других накнада 285.870 300.000 323.505 1,13 1,08 

35 559 Остали нематеријални трошкови 3.594.626 1.500.000 885.677 0,25 0,59 

36 562 Расходи камата 1.474 700.000 630.715 427,89 0,90 

37 563 Негативне курсне разлике 976 1.000   0,00 0,00 

38 576 
Расходи по основу директних 

отписа потраживања 
3.397.686 1.000.000 1.288.274 0,38 1,29 

39 579 Остали непоменути расходи 2.802.172 2.000.000 1.383.033 0,49 0,69 

40 582 
Обезвређење некретнина, 

постројења и опреме 
6.479.061   404.120 0,06  

41 585 

Обезвређење потраживања и 

краткорочних финансијских 

пласмана 

5.084.049 6.500.000 9.957.847 1,96 1,53 

42 592 

Ванредни расходи по основу 

исправки материјално безначајних 

грешака из ранијих година 

6.233 30.000 310.902 49,88 10,36 

    УКУПНО 1.454.455.498 1.507.457.511 1.463.171.570 1,01 0,97 

 

Табелa бр. 9. Структура остварених и планираних расхода 

 

Из наведене структуре расхода, посебно издвајамо следеће податке:  

• Трошкови осталог режијског материјала су остварени у укупном износу од 2.309.972 

динара, што је за 20% мање у односу на планиране трошкове за 2020.годину. Највеће 

учешће у овим трошковима имају трошкови штампања месечних и појединачних карата 

за градски и приградски превоз путника.  

• Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава су са 

остварењем од само 11.600 динара за 16% већи  у односу на планиране трошкове. Ову 

категорију трошкова је врло тешко прецизно планирати, јер се никад поуздано не може 

знати на којим основним средствима у току једне године може да дође до потребе за 

улагањем средстава за куповину материјала за њихово одржавање.  

• Значајније учешће у укупним трошковима имају трошкови горива, који су са 

остварењем 1.027.458 динара за 36% мањи у односу на планиране и за 35% мањи у 

односу на остварене трошкове у 2019. години. 

• Остварени трошкови зарада у укупном износу од 106.332.100 динара су за 9% мањи у 

односу на планиране трошкове за 2020. годину, а за 14% већи  у односу на остварене 

трошкове у 2019. години. 

• Реализовани трошкови службених путовања у износу од само 45.141 динара, су за чак 

88% мањи од остварења у 2019. години, а за 91% од планираних трошкова за 2020. 

годину. Због епидемије корона вируса, службена путовања су сведена на 

најминималнију меру.  

• Највеће учешће у укупним расходима предузећа имају трошкови производних услуга 

за вршење услуга у, где су књижени трошкови по рачунима превозника за извршене 

услуге градског и приградског превоза путника.  Јавни градски и приградски превоз 

путника на територији града Ниша је у 2019. години и у јануару месецу 2020. године, 

реализован по уговорима о јавно-приватном партнерству закљученим са превозницима 

Ниш експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац.Почев од 01.02.2020. године, у примени 

су нови уговори о јавно-приватном партнерству, по којима јавни превоз путника врше 

превозници Ниш експрес Ниш, Ласта Београд  и Стрела Обреновац.Са остварењем у 

износу од 1.267.575.272 динара, ови трошкови су за 2% мањи у односу на планиране 

трошкове у 2020. години. 
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• Трошкови осталих производних услуга су, са остварењем у износу од 5.367.232 динара, 

за 11% мањи у односу на планиране трошкове. На овом рачуну су евидентирани 

трошкови продаје месечних карата за јавни превоз путника преко других правних лица, 

трошкови комуналних услуга, трошкови одржавања рачуноводственог програма, ГПС 

система и софтвера за евиденцију карата, доплатних карата и опомена и система за 

продају карата, као и други трошкови производних услуга.  

• Трошкови амортизације су са остварењем у износу од 5.722.612 динара, за 14% мањи у 

односу на планиране трошкове. 

• Остварени трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 

2.514.689 динара су већи  2,51 пута  у односу на планиране трошкове, а за 28% су мањи 

у односу на остварене трошкове резервисања у 2019.години. У складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима (МРС), Предузеће је у обавези да врши обрачун 

резервисања за отпремнине и јубиларне награде. Обрачун резервисања је вршио 

овлашћени, лиценцирани актуар  на основу утврђених параметара (дисконтна стопа, 

стопа раста зарада, просечна бруто зарада и други параметри), чија висина у време 

израде програма пословања није била позната. Зато је и дошло до већег одступања 

остварених трошкова резервисања, у односу на планирани износ. 

• Трошкови резервисања за судске спорове нису планирани прогамом пословања за 

2020.годину. Ово резервисање је  извршено на основу процене адвокатске канцеларије 

која заступа Предузеће у судским поступцима који се воде са привредним друштвом 

Ћурдић д.о.о. Београд. 

• Трошкови репрезентације, трошкови премија осигурања, трошкови платног промета, , 

остали нематеријални трошкови, као и трошкови камата су мањи у односу на трошкове 

планиране програмом пословања за 2020.годину, док су трошкови пореза и других 

накнада већи за 8% у односу на планиране трошкове.  

• Приликом пописа имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2020. године, вршена је 

детаљна анализа и процена вероватноће наплате потраживања по основу издатих 

опомена за плаћање доплатне карте, као и анализа трошкова вођења поступака принудне 

наплате потраживања. Том приликом је извршен дефинитивни, односно директни отпис 

вредности сваког појединачног потраживања по основу опомена за плаћање доплатне карте 

издатих физичким лицима, које није веће од 1.000,00 динара и за које није покренут поступак 

утужења, пошто би трошкови утужења сваког од тих дужника били већи од укупног износа 

потраживања. Дефинитивно су отписана и потраживања по основу опомена за плаћање доплатне 

карте од физичких лица према којима су покренути, па у међувремену обустављени поступци 

принудних наплата, због немогућности наплате, или смрти тих лица. Укупна вредност свих 

расхода по основу директних отписа потраживања је 1.288.274 динара, што је за 29% више од 

планираног износа ових расхода.  

• У делу овог извештаја везаном за остварене приходе је, између осталог, наведено да је 

Надзорни одбор Предузећа усвојио процену вредности дела имовине, коју је вршио 

овлашћени судски вештак и да је по том основу извршено повећање вредности дела 

имовине у укупној вредности од 36.304 динара.  За већи део имовине је истом проценом 

утврђено да им је вредност мања у односу на вредност по којој је та имовина 

евидентирана у пословним књигама Предузећа. Укупан збир свих разлика између већe 

књиговодственe вредности и мање вредности дела имовине утврђене овом проценом је 

404.120 динара. Овај износ је у циљу усклађивања књиговодствене вредности са 

стварном вредношћу тог дела имовине, исказан на рачуну 582 – Обезвређење 

некретнина, постројења и опреме.     

• Приликом спровођења годишњег пописа имовине и обавеза Предузећа са стањем на дан 

31.12.2020. године и у складу са усвојеним Правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама, извршена је процена наплативости потраживања по 

основу издатих опомена и осталих потраживања Предузећа. У складу са одлуком 

Надзорног одбора Предузећа о усвајању извештаја пописних комисија, којом је, између 

осталог извршена исправка вредности, односно индиректни отпис дела тих 
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потраживања, на рачуну 585 – Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана је евидентиран износ од 9.957.847  динара.   

• Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа је утврђен 

праг материјалности грешака из ранијих периода  на нивоу од 4% укупних прихода 

обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка односи. У складу са тим, 

расходи утврђени  током 2020. године по основу исправки грешака из ранијих периода 

у укупном износу од 310.902 динара (0,0002% укупних прихода), исправљени су у 

финансијским извештајима предузећа за 2020. годину. 

 

 

 

 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

  Предузеће, у складу са одредбама Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 

62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. закон), доставља Агенцији за привредне регистре следећи сет 

финансијских извештаја за 2020. годину: 

 

- Биланс стања на дан 31.12.2020. године, 

- Биланс успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, 

- Извештај о осталом резултату за период од од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, 

- Извештај о токовима готовине за период од од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, 

- Извештај о променама на капиталу  за период од од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. и  

- Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину. 
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oAroBopHot,lhy
301

04053. Yno3tr302

50ii')12000'i754(t04064, [pxaBHx ffinl4ran303

a4a75. ApyurBeHu (anvfian304

04086. 3aApyr(Ht4 yAenrl305

04097" EMtrc$,ioHa nPeMuja306

04108. Ocfanfi ocHoBH{ Kan}lran309

0411II. vnUCAl-Nl4 A HEvnflAI'El-th KAn[4TAnJI

0412III. OTlCvnrbEHE COnCTBEHE AKLlt4lE047 $ 237

.i:l.q iii'23754
237540413IV, PE3EPBE5Z

a4t4330

V. PEBA'IOPI43AUI4OI-iE PE3EPBE NO

ocHoBv PEBA,|OP[43AUI4JE

HEMATEPhJANTiE I,1MOBt4HE,

HEKPETI-{I4HA, nOCTPOJEH)A [,] OnPEME

.):

0415

vI. HEPEAflh3OBAHI4 AOEtlUr no
ocHoBv XAPTLJA OA BPEAHOCTI4 l'l

APvfl4X KOMnOHEHTI4 OCrAfl Or
CBEOEyXBATHor PByITATA (norpaxHa

canAa paqyHa rpyne 33 ocxM 330)

33 ocnM 330

0416 .t:
t. l

VII. HEPEANil3OBAHil TYEUUil NO

ocHoBv xAPTt4lA OA BPEAHOCTyI t4

APv[-r,rx KoMnoHEHT[4 OCTAnOT

CBEOEYXBATHOT PBYnTATA (AYroBHa

canaa paqyHa rPyne 33 ocxM 330)

33 ocxM 330

26800417VIII. HEPACnoPEEEH[4 AO6I4TAK (0418 +

04r9)
34

04181. HepacnopebeHri AoSl4raK paHrijfix roAuHa340

':: 2S8012tdi04192. Hepacnopet)eHh AootrraK reKyhe roAuHe341

00420IX. Y\.IEUNE 6E3 NPABA KOHTPO/IE

itlc6400421x. rv6,4TAK (0422 + 0423)35

04271. fy6xraK paHl4jilx roAuHa350

1C0&0423 I

I . ......'.,....,.. .',.....-i:
2. fy6vraK reKyhe roAxHe351

s?099054157C7a4z4 71q
E, AYTOPOqHA PE3EPB!'!CA[bA ]t
05ABE3E (0425 + 0'[32)

12507.14

7.i,l

c

17



nperxoAHa roAhHa

noqerHo cralbe 01.01.20-.Kpajlbe cralbe 

- 

20-.
TeKyna roauHa

v65rl31

57?915707c42sI. AyTOPOqHA PE3EPBhCAI-bA (0426 +

0427 + 0428 + A429 + 0430 + 0431)40

04261. PeepBlcarba 3a rPotllKoBe y rapaHTHoM

poKy
400

04?72. P€epBlcalba 3a rpotttKoBe o6HaBrbaba

nplrpoaHr4x furaTcftl8a
401

04283, P€epBncaba 3a rpotxr(o8e
pecrpyKrypxPatta

403

905'!rc7C70429 i,15
4. Pe3epBrcalba 3a HaKHaAe H APYre

6eHeoxql4je 3anocneHHx
404

500c0430405
5. Pe3epBHcalba 3il rpollJKo8e clacrclx
cnopoBa

04316. Ocrana Ayropo.tHa pe3ePE,lcaba402 r 409

000432
u. AvroPoqHE oSABE3E (0{33 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0433410
1. O6aB€e Koje ce Mory KoBseproBar[ y

KanlTan

04342. O6aBe3e npeMa MarnqH]1t4 h 3a8l1cHtlM

npaBH11M nl1qflMa
411

04353. O6aeeae npeua ocranHM noBe3aH[M

npaBHtrM nhul4Ma
412

0436
4. O6aBee no eMlroBaHxM xapr[jaMa oA

BpeAHOCrll y nePxoay ayxeM oa roal4Hy

AaHa

413

04375. Ayropo,rHx KpeAvrr,'r x 3ajMoBil y 3eMrbh414

04386. Ayropo,{Hu KpeArrx !,r rajuostt y

trHOCrpaHcrBy
415

t
0439416

7. O6aBBe no ocHoBy otHaHc{jcxor
nr3trHTa

a44o8. Ocrane ayropoqHe o6aBe3e419

0441498 B. OIUIOIN{EHE IIOPEC${E O6AITESE

2,iS66725C3873ft722-20442
r. KPATI(OPOTIHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 046r. +
0462)

42 ao 49 (s,cAM 498)

u300000443 7.\6
I. KPATKOPOqHE OI4HAHCI4JCKE O6ABE3E

(0444 + e4.45 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)
42

t.
0444l. KparKopoqHh KpeAfin oA MarhcHhx r

:,aBxcHrx npaBHux nhqa
420

044542t 2. KparKopo'rHx KpeAfi,r oA ocranxx
noBe3aH[x npaBH[x nx{a

300000446 /-lD427
3. KparKopo,lHx KpeAr[x 6 3ajMoBu Y

3CMAil

44474. KparKopoqHil KpeaHrl,t l1 3ajMoBx y

trHOsrpaHcTBy
423

fpyna pacyHa, paqyH n03rlu14JA AOn HanoMeHa Spoj

2

J4!

(l
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fpyna paqyBa, pacyB n03Hul4JA

C6pa3au nponl1caH npaElrnHuKoM o caApxxHl1 tr OopMh o6pa3aqa O[HaHcljcKtrx

AOn HanoMeHa 6poj

3aApyre x npeaygerxrxe ("cnyx6eHn rnacHttK PC", 6P. 95120L4 t l4al20t4)

nperxoaHa roAhHa

nocerHo cralbe 01.01.20-.fgajlbe cralbe 

- 

20-.
TeKyha roAxHa

7653 421

0448
5. O6aBe3e no ocHoBy cranHux cpe{craBa x

cpeacraBa o6ycraaruexor nocnoBalba

HaMelseHu nPoaajll
477

04496, Ocrane KparKopoqHe oxHaHcxjcKe
o6aBe3e

424, 425, 426 n 429

4tl4450?-Ct97,170450II. nPul"t bEHt4 ABAHCA, AEF,O3UTU U

KAvUt4JE
430

i4Ltti5014389824t3170451
IIL OEABE3E 143 nOCnOBATbA (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

fi58)
43 ocHH 430

04521, Ao6aBrbach - Marl4qHa x 3aB{cHa npaBHa

ntrrla y 3elubH
431

04532. Ao6auhaq!4 - MarhqHa ,l 3aBI4cHa npaBHa

nhqa y xHocrpaHcTBy
1Ja

04543. Ao6agrba.{h - ocrana noBe3aHa npaBHa

nxua y 3eMrbl,l
433

04554. Ao6aubach - ocrana noBe3aHa npaBHa

nHqa y sxocTpaHcTBy
434

i:Itb501438987413.170456 7,185. Ao6a8/baq[ y 3eMrbh435

04576. Ao6aBrbach y xHocrPaHcrBY436

0458439 7. Ocrane o6aBBe ll3 nocnoBalba

12.72612989150u0l. i9
{0459IV. OCTME KPATKOPOTIHE O6ABE3E44,45 u 46

1L7415212C800460 7.20
V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

aoIATv BPEAHOCT
47

i3ctq:9160461 7.Zt
VI. OSABE3E 3A OCTME NOPE3E,

AOnPUHOCE h APvrE AMst4HE
48

9&i0c9C600906007.21046?49 ocr4M 498
VII, NACIBHA BPEMEHCKA

PA3TPAH149EIbA

0463

ryBlffAK }!3HAA BUCI{IIE
KAnITTMA (0412 + 0416 + 0421 .
0420.0417 - 0415 - 041.1 - 0413 -
0411 -0402) > 0 = (O{41' + 0424 +
0442. 0071) > 0

2801302979t\47047904uE. vKrnHA nAcllBA (0424 + 0442 +
0441+0Jto1-0453)>0

18215317709,i18C4390465E. BAHEYI'IAI{CHA NACMBA89

-
3A

BHL4t-(.oS zo 11-,oon 
"

,J(4LI
v

AAHA

9
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ffiM,TIAHC YCMffiXA
3a neprog oA 01,0L.2020. ao 3L.L2.2020. roAhHe

- y xHrbaAaMa Ar4Hapa -

MarnvHn 6poj 2A736674 tlluopa AenarHocrr 5221 nuE 107073L07

HA:N8 JAVNO KOMUE{AL!{O PREOUZEcE DIREXCLIA ZA 
'AVT..II 

PREVOZ GRAOI rtr5I Wr5

CeAhure HIIUI (i{EAXIAHA), feHe!.n llrnoJra,neurjanrxa 8

fpyna paqyilB, pa{yH n03Htu4.rA A0n llanoMeHa 6poj
14BHoc

Texyhe rogrra Ilperxogxa rogxxa

1 2 5 4 5 6

nPIXOAT4 U3 PEAOEHqT flOc,toBAt&A

60 Ao 65, ocrM 62 x 63
A. noc,loEHi,r flPuxoail

(1002 + 1009 + 10!.6 + 1017)
1001

146it1.07 14,)373C

60
r. nPuxoAH oA nPoAAJE PO6E

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002

0

600
1. nplxoAn oA npoAaje po6e uaruqxum [ 3aBlacHhM

npaBHuM nrqnMa xa 4ouaheu rpxuury 1003

601
2. npnxoAr oA npoAaje po6e MailcrNlt lt 3alBxcHt4M

npaBH[M nnlluMa Ha [HocrpaHoM rpxruJry
1004

502
3, nphxoAx oA npoAaje po6e ocranhM noBe3aH|4M
npaBHhM nILluMa xa pouaheu rpxrury 1005

603
4. npAxoAA oA npoAaje po6e ocranHM noBe3aHllM
npaBH[M nfi{xMa Ha i4HofipaHoM Tp)(r.luJry

1006

504 5. npixoAr{ oA npoAaje po6e xa 4ouaheu rpxuurry 1007

605 6. Ilpuxo4n oA npoAaje po6e Ha ,HocrpaHoM
TPXHUry 1008

61
II. nil4xoAtl OA nPOAAJE npOkl3EOAA 14 ycflyrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009
9L4776 14401i0

610
1. npxxoAra oA npoAaje npoil3BoAa x ycnyra
Maru'{Hl1M r 3aBxcHHM npagHuM nrqhHa sa aouaheu
Tpxr,tuJry

1010

611
2. npr.rxoAh oA npoAaje npox3BoAa h ycnyra
MaTyqHIM t{ 3aBHCHHM npaBHhM nl4qt1Ma Ha

r.iHocTpaHoM Tpxtrury
1011

612 3. flpuxoAr oA npoAaje npox3BoAa h ycnyra ocranxM
noBe3aHuM npaBHriM nILlt4Ma Ha AoMaheM TpxHurry

1012
209678 3471 10

613
4. flpr.lxogu oA npoAaje npoxsBoAa x ycnyra ocranr4M
noBe3aH[M npaEHl1M nILlhMa Ha [HocTpaHoM
Tpxt4ulry

1013

614 5. npxxoAn oA npoAaje nporcBoAa la ycnyra Ha

AoManeM TpxruJry 1014
1093020

615
6. npr.txoAl4 oA npoAaje roroBHx npoBBoAa x ycryra
Ha xHocTpaHoM TpXXUI4/

1015

64 III. NPHXOAI4 OA NPEMH]A, CYSBEHU!,I]A,

AOTAUUJA, AOHAUI,IJA 14 C.n.
1U 1b

537r?9

65 ry. APyrh nocnoBHr4 nPr4xoAl4 1017 6.3 3952 i600

fitronyruama npamHo nNUe - npeg]ffierhll,tK

0

6.1

o.1

715098

6.1

20



l'pyno paqyHa, pa{yH n03r{r.lytJA A0n lianoMelNa 6p0j

TeKyna roAlrHa [IperxoAHa rogilHa

I 3 3 4 5 6

PACX0Ail M3 PEAOBHOT nOCrrOBArbA

50 Ao 55, 62 r 63

6. nocfl oBr.lm pacxofl r,r

(1019 . 1020 - 102t + 1022 + 1023 + 1.024 +
t025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0

1018

1449197 
:

1.1:!tiar84

50 I, HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019

II. nPrxoAH oA AKTl4Br4pAt-bA yq,4HAKA 14 pO6E 1020

630
III. nOBEhAt-bE BpEAt-tocTl4 3AnilXA
HEAOBPUJEHIIX il TOTOB!4X npOUt3BOAA t4

HEAOBPtUEHT,TX yCIyrA
1021 rlil

.t- ... ,.. .. . ... ..,......,-...,.. , . *. . .. . ..... .. I

631
IV. CMAr-bEt-bE BPEAHOCTT4 3A.rl[4XA
HEAOBPL.UEHI4X t4 TOTOBI4X nPON3BOAA r,t

HEAOBPU.TEHT,tX yCIyrA
1022

51 ocuu 513 \i. TPOIIIKOts',I MATEPM]ANA 1023
50:i9

513 VI. TPOIIJKOBI4 TOPilBA !I EHEPTI,IJE 1024

52
VII. TPOI.IJKOBII 3APMq, HAKHAAA 3APANA 14

ocTpfiH nl/lqHil PAC(OA[4
1025

6.$ 134999 1 200?5

53 vlrl TPoUJKOBI4 npOil3BOAHr4X ycnyrA t026
l

IIU55U5 1?ii5;65

rx. TPoruKoBu AMoPTh3Al-lt4JE 1027
57i3 srf9

541 Ao 549 x. TpotuKoBt4 AyTopoqHt4x pE3EpBilCAhbA 1028 AO 7515 .3496

55 Xi, I.IEMATEP'1JAAHil TPOIIJKOB14 1029 6.10 966'

B. nocf,oBHh AoEtdTAK (100r, - ,.018) 
= 

0 1030 l'
-i14t,

!-. noc,rloBlNt4 ryEUTAK (1018 - r00t) 
= 

0 1031

66 A, @D{HAHCLJCKfl npuxoA}t (1033 + 
'.038 

+
103e) 1032

6.11 624 1350

66, ocuu 662, 663 u 6U
I. OI4HAHCI4JCKI4 NPhXOAH OA NOBBAHT4X NhUA
t/l OCfAnU @fiHAHCt4JCKr4 npilXoAr4 (1034 + tr035
+ 1036 + 1037)

1033

660
1. O[HaHcl4jcKl1 npxxoAn o,0 Mar[qHrx 14 3aB'lcHHx
npaBHux nr4qa

1034

661 2. OtrHaHcujcxr npxxoAh oa ocrantrx noae3aHhx
npaBHtrx nrxqa 1035

665
3. I-lpr.rxoA[ oA yqeuha y Ao6BrKy npuApweHnx
npaBBtrx nuqa x &rjeAHrqKfix noAyxBaTa

1036

669 4. Ocra[u $uHancujcxr npuxogr 1037

662 rI. nPrlxoAr4 oA KAMATA (OA TpEh[4X nr4ln) 1038
624

663 n 664
III. NO3L1THBHE KYPCHE PA3,I]I,lKE !4 NO3ilTI,TBH}1
EOEKTH BANYTHE K,I'IA)BYIIE (NPEMA TPEh'1M
nhqilMA)

1039

56 ts. ot4HAt{cti.rcKt! pAcxoA}t (1041 + 1046 +
1047) 1040

631

56, oct4M 562, 563 x 5ff
I. OI4HAHCI4JCKI4 PACXOAI4 [43 OAHOCA CA
noBE3AHt4M npABH[.lr,l ItlUr4MA t1 OCTAJU4
OllHAHCl,'lJCKt4 PACXOAI4 (10,{2 + 1043 + 1044 +
104s)

1041
.l tl

560
1. O[HaHcxjcKH pao(oA]t ]!3 oAHoca ca MarrqHr,tM t4

3aBXCHI.TM npaBHUM nl4qIMa !042

I!",(r,

540

() 0

21



fpyna paqyHa, paqyH n03yrqyrJA A0n llanouema 6poJ

Texyfia rogmma Ilpenogma rognxa

x ? 3 4 5 6

561
2. @rxaxcrjcxl pacxoAu 143 oAH@a ca ocran[M
noBe3aHHM npaBHUM It4tlhMa

1043

565
3. Pao<o4r o4 yveuha y ry6urKy nphApyxeHxx
npaBHl4x nr4qa { 3ajeAHtrqKHx noAyxBara

1044

566 r 569 4. Ocranx O(HaHcxjcK[ pao(oAl 1045

562 II. PACXOA!1 T(AMATA (npEMA TpEhtlM nilUr4MA) 1046 6.12

563 r 564
III. HETAThBHE KYrcHE PA3NfiKE t4 HETATMBHH

EOEKTI4 BAJIYTHE K/IA}BYIIE (NPEMA TPEhI,IM
nuu[4MA)

1047

E. AOEI4TAK tr3 OltHAr{C}tpA}bA (1032.
1040) 1048

i:i,lB

x. ryE&tTAK U3 OUFTAHCHPATbA (t040 -
1032) 1049

683 r 685
3. nPlrXOfl14 OA yCK.rIABMS.A[I!A 0PEAHOCTtt
OCTA'IE HHOAHHE KO]A CE }.ICK.[3YJE IlO
@Ep BpEflltocTlt Kpo3 6,rrrAHC yCnEXA

1050 b.lq l0:;

583 r{ 585

il. PACXOAIi OA yCKrIAEl4BAltlA BpEAtiOCrn
OCTn'I|E HMOEHHE KO]A CE }!CKA:!Y]E tIO
4)EP BPE IN.{OCrr |(pO3 EHflAHC yCnEXA

1051
99sa 1t084

67 v 58, actaY 683 ra 685 J, OfiAfl[,! nPfiXOAt4 1052
103 1

57 h 58, c{,lta 583 x 585 x. ocTAJlr,r PACXOAI4 1053 6.17 i075 t2579

n. AoEI4TAK !,t3 PEAOBHOT nOCr'lOBA[bA npE
ofrot E3nBAt$A (1030 - 1031 + 1048. 10rt9 +
1050 - x.051 + L052 - 1053)

1054
437_8

,b. ryEylTAK l,t3 pEAOBHOT flOCnOBAIbA flpe
onopE3ilBArhA (r.03r. - 1030 + t049 - 1o$8 +
1051-1050+1053.1052)

1055
8:i:J

69-59

M, HETO AOEIITAK nOArlOBAlt'A KOJE Cti
oEycTABrb& EOEKT,I ilPOME!.rE
PAr.ryHoEoACrBEHE [l0rlltTMKE U nCnpABKA
rPEuJAt(A t43 t AHttIt4x ilr:pilortr

1056 : 6.18 10i85

s9-69

H. ttETO TyEUITAK nOC"rrOBAlbA fioJE CE
oEycTABrb& PACXOAIT nFoMEt.tE
PAqyHOBOACTBEHE norle{TM!(E tr fl cnpABKA
|-PEIIJAKA',t3 pAHr{JBlX trEpmo.qA

1057
6.18 307

ib. AoEHTAK npE OnOpESHBArbA (1054 -
1055 + 1056.1057) 1058

6.19 i 1i::

o, rysltTAt( npE OnopE3uBArbA (10ss.1054
+ 1057 - 1056) 1059

n. noPES ttA AO6]iTAK

72t noPEcKl4 PACXOA nEPT4OAA 1060
6.19 3869 I tiB

Aeo 722 II. OMOXEH!4 nOpECKrl PACXOAT4 nEpl4oA 1061

aeo 722 Irr. oMoxEHtl nopEcKr4 npl4xoAr4 nEpilOAA 106? 6.19 1096 16it,

723
P. [.NCNIA6EtrIA .tIHT.NHA NPHMA}bA
nocnoAABqA 1063

631 t

6.13 I

'7

6.15

6.16 458

22



fpyna paqyHa, paqyH n03fiqyrJA

O6pa:aq nponucar l-lpaBlanHxrcM o caApxxHH x OopMx o6pa3aqa SrHaHcrjcxnx

t{anoMeT{a 6poj

3aApyre 14 npeA)BerHrKe ("Cnp(6€Hx rnacHxK pC',, 6p. 95/2014 u L44l?Af4)

Texyha roAlrHa [Iperxogxa roguxa

I
7. 3 4 5 6

C, HETO AO6T{TAK

(10s8 - 1059 - 1060 - 1061 + 1052 - 1063)
1064

6.19 1)5u1 7681)

(1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)

T" IIETO TYEMTAK
1065

I. HEIO AOSI4TAK KOJI4 NPilNAAA MATbMHCKhM
YIATA']HMA 1066

II. HEIO AO6T4TAK KOJr nphnAA BEhT4HCKOM

B'IACHt4KY
1067

III. HETO ryErTAK KOJH npilnAA MAlbt4HCKt4M
Y.I]ATAI]t4MA

1068

ry. HETO ry6l,lTAK KOII nPUnAAiA BEhilHCKOM
B,NACHI,IKY

1069

v. 3APAAA nO AKUr4Jrl

1. Ocxoesa 3apaAa no aKqhjH 1070

2. yMabeHa (pa:eopruexa) aapaAa no aKqxj[ 1071 /,ffi'-'ffi"\v Tuu"l /)

--

our" Z( oF zollrosune
E!'lpEKUrrJA
3A JABHI4
I{hrsoe

(,
mcn

d-

H
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nh5 107073107

NI5GRADAPR,EVOZ ilI5AZADIREKCUA JAVr{IPR.EOUZECEK0lrlUr{AL}tOJAVNOHa3[B

aenarHocr[ 5121Ma'rr,rHn 6poj 2O7 3667 4

CeArujre tl9lLu , feHepana Mmnojxa B

l-"loruyruama ffipamHo nNUe - ffipefryserHklK

KI 3 BH LT,ITAJ O CICTAJI O M PESYJITATY
3a nep!,rog on 01"01.2020, ao 3L.t2.2A24. roAhHe

- y xl4rbaAaMa AHHApa -

l'Fvna paqyHa, paqyH noSlrLlHlA AOn HanoHeHa broi

H3Hoc

T€xyha ro.qhtra [IperxoBHa rofihffa

I 7 4 5 6

A. tIETO I'ESYfiTAT fl3 flOCJIOBAII'A

I. HETO AO6T4TAK (AOn 1064) 2001 1250 26E0

rr. HETO ryEITAK (AOn 1065) 2002 0

E. OCTAI|I4 CBEOSyXBATI{yI AoBmTAK XrU',l

ryEMTAK

a) CraEKe Koje Hehe 6$rYx peKnacm(&r{r.oEaHe y
6hnaxry ycnexa y 6ygyhux neptroAriHa

330

1. npoMeHe peBanopBaqxje HeMarepujanHe

xHoBrHe, HekperHltHa, noopoieba I onpeMe

a) noaeharue peoanoPx3itlllroHltx p$epBt1 2003

6) cuauerue peBarop[3aqroHxx P€epBx 2004

331

2. AKryapcxr,{ ao6xqn rnn ry6rur no ocHoBy nflaHoBa

AeOhHrcaHxx nphMatba

a) Ao6rur 2005

6) ry6rqn 2006

332

3. Ao6ur.tl,r nnn ry6n1n no ocHoBy ynarahba y

a acHrcKe xHCTpyMeHTe Kanmana

a) ao6nura 2007

6) ry6trq,| 2008

JJJ

4. Ao6Hq[ nJ:,u ry6[uy. no ocHoBy yAera y ocranoM

caeo6yxaarxou go6urKy unu ry6ttrFy nptrApyxeHrx

apyuGBa

a) Ao6xqr 2009

6) ry6run 2010

6) CraBxe xoie HaxHaAHo norY 6rru
pexraor0itc(oBaHe y EtrrxaHEy ycnexa y
6yAyhrr'r nepxogltHa

334

1. Ao6uLrr tlnu ry6utlu no ocHoBy npepaqyxa

SrHaHcrjcKhx BBeuJTaja tHocrpaHoT noc/lo8atba

a) ao6vqu ?011

6) ry6ullx z0t2

24



fpyna pat{yHa, paqyll rro3fir.NulA

O6paaaq nponrcar fipaernxuxou o caapxnHll tr OopMH o6pa3aqa QrHatcxjcxllx

rlanoMeHa broj

3aApyre I npeAFerHrKe ("Olyx6exn rnacxnx PC",6p. 95/2014 tt L44120L4)

npcrrxoeHa roar{t{aTeKyl'ta roglrHa

fi53 42I

2. Ao6yl./Jr'. nnu ry6rqn oA vropyMeHara 3autrl1re

HeTO ynaralSa y [HocrPaHo nocnoBare

2013a) Ao6nu,

20146) ry6rqr

33s

3. Ao6rq[ mu |y6uru no ocHoBy l4HcrpyMeHara

3irujrlfre p}13HKa (xeuunra) HoBqaHor ToKa

2015a) Ao6Hqh

20166) ry6rus

336

4. Ao6xqr4 rnn ry6rqn no ocHoBy xaprxja oA

8pe{Hocrl4 Pacnonoxxshx 3a npoaajy

2017a) Ao6hqr

20186) ry6rqu

337

2019

I. OCTMI4 sPvTO CBEOEyXBATHI4 AO6I4TAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014+2016+2018)>0

2020

Ir. ocTMt4 SPyTO CBEOEyXBATHh rvELlTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + ?]72 + 20t4 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013+2015+2017)>0

202rrrr. noPE3 HA oCTArIr4 CBEOEyXBATHH AOEHTAK

rnh ryEITAK nEP'IOAA

2022ry, HETO OCTMI4 CBEOSyXBATHI4 AOSI4IAK (2019

- 2020 - 2021) > o

?023v. HETO OCTMh CBEOEyXBATHI4 ryEITAK (2020 -

2019+2021)>0

B. Yrc'NAH HETO CBEOSYXBATHI,I PE3Y'ITAT
NEP}{OAA

?6301250?024I. vKvnAH HErO CBEO6y(BATHI4 AOEtfrAK (2001 -

2002+Z0Z2 - 2023):0

2025II. vKynAH HETO CBEOSyXBATHU ryEhrAK (2002

2001+2023-2022)>0

c02026
r. vKvnAH HETO CBEOSyXSATHIi AOSlfrAK
}{flx ryE}lTAK (2027 + 2028) = AOfl 2024 > 0
nnr AOn 2025 > 0

2027l. npr4nxcaH BenuHcKxM BnacH[qtrMa Kanxrana

..'s*#frq*\..20282. nphnxcaH BnacHlqhMa xojt'l HeMajy xoHrpony

o8Hu*ru (( .oF zo-LLtoau*e

v

3a

lu rll

25



26



27



nilE 107073107

NISAGRADA t{$JAVNTZA PnEVOZDIREKCI.:IAPREDUZECEJAVNOHa3ffB K0t4uNALlto

ulr,ropa AenarHocrt4 5321MarrqH[ 6poj 2D736674

Ceahurre tl&fu , feHepana MHnojna rlelrljaHt4Ha 8

ilonyNramffi ffipamHo .rlmue - ffipeffiyserHmK

[43ffiffiLLffiAJ ffi ffiPffiMHhfiAMA HA [ffiffiMTAJIY
3a nepuoA oa 01.01.2020. Ao 31.12.2024. roAhHe

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

KolinoHeHTe xaEilTarla

333130

Petepbe
AOn

YRMcaHx e HeynnaneHr KonHTan
AOn

OcHoBHt, KanftfaJl

PeAHt

6poj
0nttc

5431 2

fioqerHo cralbe nPerxoAHe roAtiile ma AaH

40194001a) ayroexu canAo paqyHa

4038402040026) norpaxxr canao pacyHa

[4cilpaBka MarepilJanHo r]ravaJu$rr rpeulara r'l

,rpoMella PaqyHoaogcrBefl ux nontrTHma

4039402r4003ficnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHr pacyHa

4A22

7

6) l4cnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHh pa'{yHa

KoprroEaHo noi{eYHo ctaB€ nP€lxoAHe roar'{fie

Ha AaH 01.01' 

- 40414023400sa) xoprroaaHr gyroBHr canAo pavyxa (la + 2a - 26)

>0

40?44006i61 xopr.rosanu norpaxHtr canao paqyHa (16 - 2a +

izo) > o

3

40/3 10i)61a) npoMeT Ha ayroBHoj LfpaHtr paqyHa

4008

nFoHeHe y nperxogxoj 

- 

rogxxn

npoiler Ha norpaxHoj crPaHr pa'{yHa

Ha Kpaiy nperroaHs roaxHe 31'12.-

40274009a) ayroerr canao paqyHa

(3a+4a-46)>0

40466) norpaxHli canAo pa'{yHa

(36-4a+46)u0

l{cnpaara malepujanno rnaqaiHmx rpeulaKo B

npoMeila PaqyHoBoAcTBeHHx normtnKa

40294011a) xcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx pa'{yHa

403040126) xcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaH[ pa'{yHa

KopHroBaHo noqerHo cralbe r€rYhe roaHHa Ha

naw 01"S1. -__

404940314013a) roprroeaxu AyrgBH{ canao pa'ryxa (5a + 6a - 66)

>0

23 /:;440324014xopr4roBaHh norpaxH[ canao paqyHa (56 - 6a +

1

66)>0

33ait ti

1

7000

2375,i

5

i 2c00

28



'iz3l30

Pe3epEe

A(J['!

YnxcaHx a HeynraheHx xanHTarlOcxoBxH !(anHTarr

543t 2

npor{eHe y reKynoi 

- 

rogxnn

405140334015a) npoMer Ha ayroBHoj crpaHrl pacyHa

405240344016 35546

8

npoMer Ha norpaxHoj crpaHh PaqYHa

31.r.2. _
Ha xpaJy reKyhe roAMHe

405340354Qt7a) AyroBHt4 canAo PaqYHa
(7a+8a-86)>0

:11'\Z40364018 47546

9

6) ncrpaxH!.r canAo PacYHa
(76-8a+86)>0

oflMc
PEAHH

6poj

29



34(}47 H 23735
A0fl

HepactroPeDeHr Ao6Hrax
A0n

OTxyn beHe concrBeHe axqxrefy6utak
A0n

I76I 3

tloqerHo GTalbe npetxoAHe roarHe ]ia AaH

01.01._

409140734055 10064ayroBHx canao paqyHa

4Q9240744056

1

6) norpaxHx ca^Ao PaqYHa

t'lcnpaBKa Harepnjar:Ho 3HaqaiHHx rFrelrral(a x
npoxeHa PaqyHoBoAqrEeHux nonllTfi Ka

409340754057rcflpaBKe Ha ayroBHoj crPaHtr paqyHa

409440764058

2

6) [cnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHtr paqyHa

KopuroBaHo noqetHo cr"aEe npcrxoAHe roAhHe

Ba AaH 01.01' 

- 409540774059 1r054
a) koprroBaHu AyroBHr canAo paqyHa (1a + 7a ' 26)

>0

409640784060

3

6) xoprroeaxu norpaxH!4 ciulAo PacyHa (16 - 2a + 26)

>0

npoH€He y npdrYxoAHoi --_- roABlHu

409740794061npoMer Ha AyroBHoj crpaHx paqyBa

4098 lUOU40804062 r.0064

.l

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH[ pa'{yHa

eYahe Ha Kpaiy n[rerxsAfie roAhH€ 31.1?.--

409940814063a) ayroBHH canAo PaqYHa
(3a+4a-46)>0

4100 1680408240&6) norpaxHH canao PaqYHa

(36-4a+46)>0

l'tEnpaExa MaYePnialtuo sraqajHHx rPeulaKa t{

npoHeHa pat{YHoaogglB€}tllx nofl }tTHKa

410140834065a) rcnpaexe Ha ayroBHoj crpaHfi paqyHa

4742408440666) llcnpaaxe Ha norpaxHoj crpaH[ paqyHa

6

Kopuroaato noqerrao cratt€ Taxyhe roArlre tra

eax 01,01. 

- 410340854067a) KoprroBaHu AyroBHr c2nAo pavyxa (5a + 6a - 66)

>0

litrUC410440864068

7

6) xopuroaaxr norpaxHx canAo PaqyHa (56 - 6a + 66)

>0

ot!ttc
PeEHx

6poj

30



NUrrlungr!! xg!!mt@ld

onhc
6poj

34947 u23735

l{epacnqpeBemm Ao6Ptmx

AOnAOn

OT*ynrb€*{e concrneme akqujefy6mrar

75I

npo$eHe y rexyhoj 

- 

ro4rmu

4105 ?dE(!40874069a) npoMer Ha Ayroaxoj crpaxr pavyxa

4106 r 1:rLl408840706) npoMer Ha norpaxHoj crpaHr pa'{yHa

8

ftalbe Ha xpaJY rerYlte roqnne
31.12. ..-----

,.'4to740894071a) AyroBHL4 canAo Pa,{YHa
(7a+8a-86)>0

409040726) norpaxnr ca^Ao PaqYHa
(76-8a+86)20

9

I

31



&ufl rlgflgnrt wrdru Pey'l!old

PeArilr

6poi

onMc

332
33X330

AOI'!
Ao6n$ wrlr ry6uq$ no ocHoBy yraratba y

BrracH}lqBe ]{mclpyt{GHTe Xanilta.|la
AOn

Anryapcl(u Ao6xq}{ $JI14

ry6uqnPeaangNrmsaU[4oHe Pe3ePBe

11t09I x

[locerHo cla]ba npeuogHe roAht0e [04 Aarl

01.0x"__
4t4541274109a) AyroBHtt canAo PaqYHa

4t45412841106) norpaxHH canAo Pa'{YHa

I

McnpaBma r.rarepuiarlHo sHaqajt$rx

rp€uaKa u npoueHa paqYHOEOACTBeHlrx

nong{t}{*(a

4r474t294111
'4cnpaBKe 

Ha ayro8Hoi crpaHu pacyHa

41484130aLtz6) ncnpaexe na norpaxHoj 6paHh paqyHa

KopD.rroBaHo fiot{erHo cra}be npcrxoAHe

rofllrHe lra AaH 0x'01' _*

41494131.1113a) KoprroBaHn AyroBH|4 canAo pa.lyHa (1a + 2a -

26):0

41504t3Z4tL4

-)

6) ropuroeaxu norpaxHfi canno Paqyxa (16 - 2a

+26)>0

npoi{eHe y nperxoAHoi 

- 

roAulrt,

415141334115a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHx pacyHa

415241344116npoMer Ha norpaxHoj crpaHil PaqYHa

4

crarbe Ha rpajy nPerxogxe rog*rne

31.12.-._

415341354LL7a) AyroBHtl canAo PaqYHa

+4a-46)>0

41544136
it.rl

41186) no].paxHr canAo PaqYHa

(36-4a+46)>0

5

['i€fl paBka HarePMianHo 3HaqaiHHx

rpeu.la!(a }l npoileHa paqyHoaoacrBe0{Mx

n6nHTr!xa

41554t374119a) [cnpa8Ke Ha ayroBHoi crpaHx FacyHa

4156413841206) l4cnpaB[e Ha norpaxHoi crpaHn pa']yHa

6

KopHroBaHo no.{ef,Ho crarbe reKyfte

roAmfle Ha AaH 01.01. _-_

415741394121a) Kop[roBaHu AyroBHx canao pa'{yHa (5a + 6a -

66)>0

415841404r22 1j
t:,.

7

6) ropuroeanr norpaxHr canAo paqyna (56 - 6a

+66)>0

32



33?331330

AOrl
Ao6}rqx Hrx ryGnqx no ocHoBY yrarB]u'a y

BnaCHnct(e XH€Tpyltt€Hle IannTa'ta

AOn
A(ryap€Kt1 Ao6xq}l Hrr

r-y6rtqr

AOn

Peaaropmrauhaxe Pe3ePBe

1110I,. 7.

npoFreHe y teKynoi 

- 

roAlrHH

41594t414723a) npoMer Ha ayroBHoJ crpaHlr pa'{yHa

41604!424L24

I

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH[ pa'{yHa

Cl-albe Ha Kpajy rexYhe roAHHe

31.X2.

41614!25 , '.]

a) ayro8Hr canAo PacyHa

(7a+8a-86)>0

41624!4441266) norpaxxr carAo PaqYHa

(76-8a+86)>0

9

lruErrvncn !c wlorvl l&y'lts rd

Pe&x,i

6poj
oftMc

33



^uErluEcn 
!9 gLldrlul P6r',0ro16

PeAHx

6poj
STIB4C

336334 x 335333

Ao6uqn unu rY6uqn no octlooY

xeumHra HoB{aHor Toka

AOnf,loGuqu tul{ ryomqli no oct{otsY

xHocrpaHor n{rcrloaa}ba }l

npepauyma $Nmancujcxlax
MSseu'raia

aon
Ilo6nun unn rY{inqu no ocmooY

yae-tla y 0ETafioM g,o6nrrY ulr
ryExrxy npuBpy'}(eHeu apyruraBa

1,$13t.?I z

floqer*{o rta}be nperxoEHe roAHHe

Ha AaH 01.01.-

4t9941814163a) AyrosHh canAo PaqYHa

42004182416/.

1

6) norpaxHu canAo PaqYHa

mcnpaBka r,larepniaauo rmarajmmx
rpeulaKa il npor4eHa
paqyHoBoacTBaHhx non nTHKa

420741834165a) hcnpa8Ke Ha ,qyroBHoj crpaHtr paqyHa

4)n1
4L844166

7

6) [cnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHl4

pacyHa

l{optlroBailo noqeYHo gra}se

[lperxoAe{e roAurie fia AaH 01"01.

420341854167a) (ophroBaHI ayro8Hh canao paqyHa

(1a+2a-26)>0

4744418641686) xoprroearu norPaxHfi canAo pa'{yHa

(16-2a+26)>0

3

npoMeHe y np€rxorlHoi 

-
roAmiln

424541874169a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHH f'aqyHa

420641884\746) npoMer Ha norpaxHoj crpaHn paqyHa

Crarse Ha xFajy nperxoAHe roAHHe

31.12._

420741894L7ta) AyroBHu canAo PaqYHa
(3a+4a-46)>0

420841904772

5

5) norpaxH!.r canao PaqYHa
(36-4a+46)>0

l,!cnpaBi(a raarepujanxo sxavajNmx
rpeuraka [1 npor4eHa

,)aqyHoBofl crtseHmx noJrllTmxa

420941914r73a) xcnpaB(e Ha AyroBHoi crpaHh paqyHa

42104192qL74

6

6) rcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHx
pacyHa

Kop[lroBaHo no,lerHo cranoe rexyhe
roA[rHe Ha AaH 01'01. 

- 427741934175a) KoptrroBaHI AyroBHx canAo paqyHa

(5a+6a-66)>0

421241944176

7

6) xoprroaaxu norpaxHH canAo paqyHa

(56-6a+66)>0

I

34



nsnrrunEnls uLl dlvr Pay'!td ld

ONFIC
PegHn

{5poj

336334 x 335

Ao6xqx tl,tn ry6tqx no ocHoay

xeunHra ]loB{ar{or rot(a

AOnAOtT Aoorqrt Hrln ryonqt no ocmoeY

rHocrpaHor nofjloBalba r
npepa.{yHa OnHaxcujcrnx

xreeuraJa

Ao6Hq1{ l{fllr rY6uux no ocHoEY

yAeJla y ocranoil Ao6t{TrY nxx

ry6rrxy npxgPyxemrx apyuram

t41,31211

llpor.reHe y reKYhoJ 

-- 

roAuHu

4?t341954177a) npoMer Ha ayrosHoj crpaHh paqyHa

4Zt441964178

8

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHH pa'{yHa

CYalto xa xpaiY rerYhe roAilHe

3n.12,

42154L974t79a) AyrorHr canAo PaqYHa
(7a+8a-86)>0

421641984180

9

6) norpaxHx canAo paqyHa

(76-8a+86)>0

35



AUFrrunEn lc Grdrlur Plrtrl rd ld

AH5

Ire

6poj

YKynaH xanHran IE(PeA 16 xor 3

Ao xon 15) - I(PeA ta ror 3 Ao xon

15)l a 0

ryGrrax HBHaA xanmrafla [XPea
1s t(on 3 ao rorl 15) - t(PeA 16

Kon 3 ao xon 15)l a 0onHc
337

aon
Ao6mq}l rirx ry6e{url no ocHoBY xoB

pacnoro)l(xBtrx 3a nPoAaiY

tv1615
I 2

42t7
42444235 ?8754

4218

["loqgrHo 6ath€ np€irxoAHe roArHe
xa aax 01.01.-

a) ayrosxh canAo PaqYHa

6) norpaxrr carAo PaqYHa

I

glcfl paB(6 karepujanHo sHaqarHux

paqyHoEol{cf BeHmx norHT$xa

4219a) [cnpaBKe Ha AyroBHoj crpaH]i paqyHa

42454236

4220

2

6) xcnpaBxe Ha norPaxHoj crPaHH

paqyHa

422r

4246
287544237

4222

KopxroaaHo no.{erHo cra}be
nperxoAHe roAnHe Ha AaE 01'01'

a) KopnroBaHx AyroBHI canAo paqyHa

(1a+2a-26)>0

6) KopHro8astr norpaxHr canAo pacyHa

(16-2a+26)>0

3

npoHeHe y nPerr(oAHoi 

-
r ofltHr

42384223a) npomer Ha ayroBHoj crpaHH pa{yHa
4247

4724

4

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHx paqyHa

C\alb€ fla xpajy nperxoAxe roArxe
31.12,_

4225a) AyrosHh canAo Pa,{yHa
(3a+4a-46)>0

4248
J184344239

4226

5

6) norpaxrn can4o ParYra
(36-4a+46)>0

4227

42494240

4228

!,tenpaara mareprjanxo exauajnrx
rpeu.,axll r npoMeHa
pa{yHoBoAclBeHBX nO h?l{(a

a) lcnpaaKe Ha AyroaHoj crpaHu paqyHa

6) trcnpaBKe Ha norpaxHoj crPaHx

PaqyHa

5

KopxroaaHo no.rerno cran e renyhe
roArHe Ha AaH 01.01. __

4229a) KopnroBaB[ AyroBHtr canAo paqyHa

(5a+6a-66)>0
42504241 3843,1

4230

7

6) KopuroBaH[ norpaxH[ canAo PacyHa
(56-6a+66)>0

36



Pe

6poj

YrynaH (anHran [Z(Petr 16 Kor 3

go xon 15)' I(PeA La xon 3 Ao xo'l
xs)l E 0

fy6xrax x3Haa xannrana [E(Pea
la Kon 3 ao Kor 15) - l(PeA 16

ror 3 ao l(on 15)l : 0
AOR

fllrr
oflyrc

o6paaau nponrcax npaBxnHtrKoil o caaPxllHll t4 OopMt4 o6pa3aqa Ounaxcujcux 3aApyre x npeAyrerxraxe ("Cnyx6exrl rnacxnx PC", 6p' 9512074 u f44120!4)

337

aon
AoSt{qn ,!ru ry6$qr. no ocHoBY xOB

pacnonox(l{aHx 3a npoAaJy

L7[61S
l. 2

npoileHe y reKyhoi 

- 

rcAHH!!

4231npoMer Ha AyrosHoj crPaH[ Pat{YHa 42514242

42326) npoMer Ha norpaxHoj crpaHh pacyHa

B

Crabe Ha xPajY relryhe no4xxe

31.12.

4233a) AyroBHr,i canAo Pa'rYHa

(7a+8a-86)>0
4243

\

72550

42346) norpaxxr clnAo Pa'{YHa

(76-8a+86)>0

* u & .of, ,o t! roan*e

ghPEKt.tHJA
3A JABHI4
nHEbo3 m

v
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Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш                                                                                                                                                                                                       

Напомене уз финансијске извештаје за 2020.годину 

 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

1.1. Општи подаци о Предузећу 

Пун назив предузећа 
Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша, Ниш 

Седиште Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 

Матични број 20736674 

Шифра и назив 

делатности 

5221-услужне делатности у копненом саобраћају (претежна 

делатност) 

ПИБ 107073107 

 

Просечан број запослених у 2020.години је 110 (2019.године је био 112). 

 

1.2. Историјат Предузећа 
 

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (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. 

 

У периоду од оснивања до краја 2014. године, Предузеће је обављало делатност организације, 

контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу 

путника на територији Града Ниша. У склопу ове делатности су и следећи послови: 

• штампање и дистрибуција легитимација за превоз појединачних,  месечних и 

полумесечних превозних карата,  

• израда и контрола остваривања реда вожње,  

• предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

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

• предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

• функционисање јавног превоза,  

• 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, 

• организовање постављања обавештења путницима на стајалиштима и терми-нусима,  

• пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

• пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима.  

 

Предузеће је крајем 2013. године преузело и послове организације рада приградске аутобуске 

станице. 

 

У периоду од 01.01.2015. године до 30.06.2018.године Предузеће је обављало и комуналну 

делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, на пакету линија 

4 у Нишу. На основу Споразума бр. 1292/18 од 11.06.2018. године, закљученог са Градом Нишом, 

Предузеће је дана 30.06.2018. године, престало са обављањем делатности превоза путника на 

овом пакету линија у Нишу. 

  

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству, разврстано у средња правна 

лица. 
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2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 

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

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

Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за 

МСП). 

 

Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је  

рачуноводствени стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од 

Одбора за међународне рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило 

Министарство финансија. Предузеће (не)изражава експлицитну и безрезервну изјаву о 

усаглашености финансијских извештаја са МСФИ за МСП, који се примењује на периоде 

приказане у приложеним финансијским извештајима. 

  

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

сталности Предузећа. 

 

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

образаца финансијских извештаја за привредна предузећа, задруге, и предузетнике („Сл. гласник 

РС“, бр. 95/2014). Према Закону о рачуноводству редован годишњи финансијски извештај 

правних лица која примењују МСФИ за МСП обухвата: биланс стања, биланс успеха, извештај о 

осталом резултату,  извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине  и 

напомене уз финансијске извештаје. 

 

3. РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 

 
При састављању финансијских извештаја Предузећа уважена су следећа начела: 

• Начело сталности, 

• Начело доследности, 

• Начело опрезности, 

• Начело суштине изнад форме, 

• Начело узрочности прихода и расхода и 

• Начело појединачног процењивања 

 

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 

имовински, финансијски и приносни положај Предузећа, као и економска политика земље и 

економске прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг 

Концерн“ принцип).  

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 

обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин 

процењивања билансних позиција Предузећа, не мења у дужем временском раздобљу. 

  

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 

финансијских извештаја Предузећа, које треба да резултира да имовина и приходи нису 

прецењени, а да обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности 

не треба разумети на начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала Предузећа; то јест 

свесног, нереалног увећања расхода и обавеза Предузећа. Наиме, у Оквиру за припрему и 

презентацију финансијских извештаја је потенцирано да уважавање начела опрезности не сме да 

има за последицу значајно стварање скривених резерви, намерно умањење имовине или прихода, 
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или намерно преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том случају финансијски извештаји не 

би били неутрални и, стога, не би били поуздани.  

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Предузећа, а 

тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање 

треба да се врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не само 

на основу њиховог правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и других 

догађаја у Предузећу није везано за моменат када се готовина или готовински еквиваленти, по 

основу тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за моменат када се догоде. 

Таквим приступом омогућено је да се корисници финансијских извештаја не информишу само о 

прошлим трансакцијама Предузећа које су проузроковале исплату и примања готовине, већ и 

обавезама Предузећа да исплати готовину у будућности, као и о ресурсима који представљају 

готовину које ће Предузеће примити у будућности. Другим речима, уважавањем начела 

узрочности прихода и расхода обезбеђује се информисање о прошлим трансакцијама и другим 

догађајима на начин који је најупотребљивији за кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања 

различитих билансних позиција Предузећа (на пример, имовине или обавеза), ради 

рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања. 

 

4. ГРЕШКЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, МАТЕРИЈАЛНОСТ ГРЕШКЕ 

И КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА 

 
Грешке из претходног периода су изостављени или погрешно исказани подаци из финансијских 

извештаја Предузећа за један или више периода који произилазе из неупотребљавања или 

погрешне употребе поузданих информација које су биле доступне када су финансијски извештаји 

за дате периоде били одобрени за издавање и за које се могло разумно очекивати да буду добијене 

и узете у обзир при састављању и презентацији тих финансијских извештаја.  

 

Материјално значајна грешка откривена у текућем периоду, која се односи на претходни 

период је она грешка која има значајан утицај на финансијске извештаје једног или више 

претходних периода и због које се ти финансијски извештаји не могу више сматрати поузданим.  

 

Предузеће врши ретроспективну корекцију материјално значајних грешака у првом сету 

финансијских извештаја одобреном за објављивање након откривања тих грешака, тако што ће 

преправити упоредне износе за презентован(е) ранији(е) период(е) у којем(има) су се грешке 

догодиле; или, ако се грешка догодила пре најранијег презентованог претходног периода, 

преправити почетна стања средстава, обавеза и капитала за најранији презентовани претходни 

период.  

 

Ако је неизводљиво утврдити ефекат грешке из одређеног периода на упоредне информације за 

један или више презентованих претходних периода, Предузеће преправља почетна стања 

средстава, обавеза и капитала за најранији период за који је ретроспективно преправљање 

података изводљиво (што може бити текући период).  

 

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

односно у корист прихода период а у којем су грешке идентификоване.  

 

Материјалност грешке се процењује сходно релевантним одредбама из Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, по којима материјалност имплицира да изостављање, или 
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погрешно књиговодствено евидентирање пословне трансакције, може утицати на економске 

одлуке корисника донете на основу финансијских извештаја.  

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у кумулативном износу са осталим 

грешкама већа од 4% укупних прихода обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка 

односи. 

 

 

 

5. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 
5.1. Коришћење процењивања 
 

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

 

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. 

 

Упоредне информације чине финансијски извештаји Предузећа за 2018. годину, који су били 

предмет ревизије. 

 

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

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

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

 

5.2. 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. 
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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. 

 

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања 

у функционалну валуту су били следећи: 

 

Валута: 2020.  2019. 

ЕУР 117.5802  117.5928 

USD       95.6637  104.9186 

CHF 108.4388  108.4004 

GBP    130.3984     137.5998 

 

5.3. Пословни приходи 
 

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

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

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

потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које 

Предузеће одобри.  

 

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

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

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

са власништвом, нити задржава ефективну контролу над продатом робом, 

ц) износ прихода се може поуздано измерити; 

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

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

 

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

 

5.4. Пословни расходи 
 

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

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

амортизације; трошкови дугорочних резервисања; нематеријални трошкови. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

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

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

измери; 

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

узрочности); 

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

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

путем поступка системске и разумне алокације; 

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

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

за признавање у билансу стања као средство; 

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

средства.  
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5.5.Трошкови позајмљивања 

 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови у вези са позајмљивањем средстава. 

Предузеће  све трошкове позајмљивања признаје као расход периода у коме су настали.  

 

5.6. Финансијски приходи и расходи 
 

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

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

или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне 

клаузуле – према трећим лицима; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим 

повезаним правним лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

 

5.7. Остали приходи и расходи 
 

У оквиру осталих прихода (који укључују и приходе од усклађивања вредности остале имовине 

која се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих прихода, исказују 

се добици који могу, али не морају да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Добици 

представљају повећања економских користи Предузећа и као такви, по природи, нису различити 

од других прихода. Добици укључују, на пример, добитке од продаје некретнина, постројења и 

опреме; по већој вредности од књиговодствене у моменту продаје. 

 

У оквиру осталих расхода (који укључују и расходе по основу обезвређења остале имовине која 

се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих расхода, исказују се и 

губици који могу, али не морају, да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Губици 

(на пример, мањкови или губици настали продајом средстава по нижој вредности од 

књиговодствене) представљају смањење економских користи и, као такви, по својој природи, 

нису различити од других расхода. 

 

5.8. Лизинг 
 

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

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

 

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

и користи повезани са власништвом.  

 

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

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

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

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

Отплата закупа дели се на  камату и враћање главнице према израчунатим ануитетима. Трошкови 

камате терете расход периода, односно биланс успеха на пропорционалној основи, на преостали 

салдо закупнине. Разлике између будуће вредности минималних плаћања закупа и њихових 

садашњих вредности представља будуће плаћање закупа, који се евидентира као финансијска  

разлика по основу закупа. 

 

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

висини његове фер вредности или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је 

она нижа. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је 

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

власништвом задржани код закуподавца, односно нису пренети на закупца.  

 

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

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

временске структуре користи за корисника. 

 

5.9. Некретнине, постројења и опрема 
 

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

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

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

 

Предузеће признаје набавну вредност неке некретнине, постојења и опреме као средство ако, и 

само ако: 

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

Предузеће,  и 

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

стицања/изградње набавна вредност /цена коштања је већа од РСД  40 хиљада. 

 

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

задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 

 

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

трошак пословања. 

 

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

расход периода у коме су настала. 

 

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

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

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

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

коштања уз услов да она не прелази нето тржишну вредност. 

 

Након почетног признавања ставке некретнина, постројења и опреме се вреднују по набавној 

вредности умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке 

због умањења вредности. 

 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на 

основу  процењеног  корисног века употребе средстава.  

 

Основица за амортизацију средства је набавна вредност/цена коштања.   

 

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

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

нули. 

 

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

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

Предузећа очекује. 
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Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако 

се не користи. 

 

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

следеће: 

 

Опис 

Корисни век 

трајања  

(у годинама) 

Стопа  

амортизације   

Рачунари и припадајућа опрема 4-7 14,29-25% 

Путничка возила 9-12 8,33-11,11% 

Аутобуси 8-10 10-12,5% 

Остала средства 3-9 8,33-33,33% 

 

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

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

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

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

период се коригују. 

 

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

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

будуће економске користи. 

 

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

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

средства и признају се као приход или расход у билансу успеха.  

 

5.10. Залихе 
 

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

директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују 

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

добављача.  

   

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

 

5.11. Умањење вредности имовине 
 

На сваки датум извештавања, некретнине, постројења и опрема, нематеријална имовина се 

проверавају да би се одредило да ли постоје неке назнаке да је дошло до умањења вредности тих 

средстава. Ако постоји назнака да је дошло до умањења вредности, процењује се надокнадива 

вредност тих средстава и упоређује се са књиговодственом вредношћу. Ако је процењена 

надокнадива вредност мања, књиговодствена вредност средстава се смањује на надокнадиву 

вредност, а губитак због умањења вредности се признаје као расход периода. 

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена  надокнадиве вредности тог средства. 

Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се као приход 

периода, а књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 
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До 30.06.2018.године, Предузеће је обављало и комуналну делатност градског и приградског 

превоза путника на територији града Ниша на пакету линија 4 у Нишу, аутобусима у његовом 

власништву. Пошто му после тога, аутобуси више нису били потребни за обављање осталих 

делатности које му је поверио оснивач, Предузеће је , у складу са одредбама Закона о јавној 

својини, покушало да у периоду од децембра 2018. до новембра 2019. године, у поступцима 

јавног надметања – лицитације, прода укупно 13 аутобуса. Почетне цене аутобуса код прве 

лицитације су биле тржишне цене које је претходно утврдио судски вештак машинске струке. 

Пошто није било заинтересованих лица за куповину аутобуса, Предузеће је огласило другу 

лицитацију истих аутобуса, при чему су почетне цене биле мање за 20% од цена из прве 

лицитације. И тада није било заинтересованих лица за куповину аутобуса, па је оглашена и трећа 

лицитација са почетним ценама умањеним на 60% од цена из прве лицитације. Ни са тако 

умањеним почетним ценама, Предузеће није успело да прода ниједан аутобус. 

 

После нове процене тржишне вредности аугобуса на дан 31.12.2020. године, коју је утврдио 

судски вештак машинске струке, у складу са чланом 36. Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама бр. 2796/14 од 29.12.2014. године, извршено је одговарајуће 

обезвређење дела имовине. 

Слично, на сваки датум извештавања, процењује се и умањење вредности залиха тако што се 

упоређује књиговодствена вредност сваке ставке залиха са продајном ценом умањеном за 

трошкове довршења и продаје. Ако је залихама умањена вредност, књиговодствена вредност се 

своди на продајну цену умањену за трошкове довршења и продаје, а губитак због умањења 

вредности се признаје као расход. 

 

Ако се губитак због умањења вредности накнадно сторнира, књиговодствена вредност се 

повећава на измењену процењену надокнадиву вредност (у случају залиха то је продајна цена 

умањена за трошкове довршења и продаје), али не више од износа који би био одређен да у 

претходним годинама није био признат губитак због умањења вредности. Сторнирање губитка 

због умањења вредности се признаје као приход.  

 

5.12. Финансијски инструменти 
 

Основни финансијски инструменти су: 

 (а)  готовина; 

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

основу меница и зајмова); 

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

очекује се  да задовољи услове из параграфа 11.9; 

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

преференцијалне акције без обавезе пновног откупа од стране емитента. 

 

При почетном признавању финансијског средства или финансијске обавезе, Предузеће их 

одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног 

одмеравања финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер 

вредности кроз добитак или губитак), осим уколико аранжман у ствари представља 

финансијску трансакцију. 

 

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

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

која није тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће 

одмерава финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој вредности будућих 

плаћања дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 
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На крају сваког извештајног периода, Предузеће  треба да одмерава финансијске 

инструменте на следећи начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да 

има током продаје или другог отуђења: 

 

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

коришћењем метода ефективне камате. Дужнички инструменти класификовани као 

краткорочна средства или краткорочне обавезе треба да се одмеравају по недисконтованом 

износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да буде плаћена или примљена (односно, 

нето од умањења вредности) осим ако аранжман у ствари представља финансијску 

трансакцију. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће треба да одмери 

дужнички инструмент по садашњој вредности будућих плаћања дисконтованих по тржишној 

каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

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

понекад нула) од које се одузима умањење вредности; 

 

На крају сваког извештајног периода Предузеће треба да оцени да ли постоји неки објективан 

доказ о умањењу вредности финансијског средства које се одмерава по набавној или 

књиговодственој вредности. 

 

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

Предузеће треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење 

представља губитак због умањења вредности. Предузеће треба одмах да призна губитак због 

умањења вредности финансијског средства као расход периода.    

  

5.13. Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје производа, робе и 

услуга повезаним друштвима и осталим правним и физичким лицима у земљи и иностранству, 

као и потраживања по другим основама (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од 

запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу 

преплаћених пореза и доприноса и друго), за које се очекује да ће бити реализована у року од 12 

месеци од датума билансирања.  

 

Краткорочна потраживања по основу продаје мере се по вредности из оригиналне фактуре, а 

накнадно по фактурној вредности умањеној за исправку вредности по основу ненапативих 

потраживања. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у 

функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од 

датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист 

прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути се на дан биланса стања 

прерачунавају према важећем средњем курсу, а курсне разлике се признају као приход или 

расход периода.  

 

Краткорочни финансијски пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале 

краткорочне финансијске пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од датума 

биланса стања. У оквиру краткорочних финансијских пласмана исказује се и део датих 

дугорочних кредита Предузећа чија се наплата очекује у року од годину дана од датума биланса 

стања. 

 

Као и за друга средства која се исказују као краткорочна, у оквиру краткорочних финансијских 

пласмана исказују се и хартије од вредности Предузећа чија се реализација (наплата) очекује у 

периоду од годину дана од датума биланса стања. Тако се, на пример, као краткорочни 

финансијски пласмани исказују хартије од вредности које су класификоване као хартије од 

вредности које се држи до доспећа - део који доспева до једне године. 
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Процењивање краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода 

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

периода процењују се на следећи начин:  

 

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

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

рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. 

 

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

рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних 

пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

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

потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

5.14. Обавезе 
 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса) Предузећа да би се задовољио захтев друге стране. 

 

Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: 

• када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за 

резултат измирење садашње обавезе и 

• када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе 

или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба да резултира стварањем 

скривених резерви (на пример, као последица намерно прецењених обавеза или трошкова), 

обзиром да у том случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били 

поуздани. 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од 

вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне 

финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни 

кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других 

обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне 

обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до 

годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају 

наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у дужем 

року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши 

прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене 

курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. Обавезе у 

страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а курсне разлике 

се признају као приходи или расходи периода. 
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5.15. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 
 

Резервисање се признаје када: 

• Предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

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

измирења; и 

• износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Резервисања су вршена на терет расхода периода по основу: 

- резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију  

- резервисања за јубиларне награде и 

- резервисања за судске спорове. 

 

5.16. Примања запослених 
 

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

укључујући директоре и руководство. Примања запослених обухватају: 

a) краткорочна примања запослених су примања запослених (осим 

отпремнина) која доспевају за плаћање у року од дванаест месеци након завршетка периода у 

коме су запослени пружали релевантне услуге; 

b) примања по престанку запослења су примања запослених (осим 

отпремнина) која треба исплатити по престанку запослења; 

. 

5.16.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

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

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

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

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

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

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

пензију исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. 

Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на 

који се односе. 
 
 

5.16.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

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

75/2014), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије („Службени гласникмРС“, бр. 27/2015) и Колективним уговором  

код послодавца Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 2486/15 

и 1881/16 од 12.07.2016. године, Предузеће је у обавези да запосленима, приликом одласка у 

пензију исплати отпремнине у висини износа три зараде које су запослени остварили за месец 

који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици 

Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, 

уколико је то повољније за запослене.  

 

Такође, у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије и Колективним уговором  код 

послодавца јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Предузеће је у 

обавези да исплати јубиларне награде запосленима који наврше 10, 20 или 30 година непрекидног 

рада у Предузећу. 
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У 2020.години извршена је исплата јубиларних награда за 10 година непрекидног рада у 

предузеће за 14 запослених. 

 

5.17. Порез на добитак 
 

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

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

 

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

 

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

признаје се као средство (потраживање). 

 

 

5.17.1. Порески расход периода 

 

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

Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 

43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 

91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на 

пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске 

кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у 

складу са пореским прописима Републике Србије. 

 

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

обрачунских периода, али не дуже од 10 година од године у којој је то право на порески кредит 

утврђено.  
 
Губици утврђени у пореском билансу, изузев капиталних добитака и губитака који су утврђени 

у складу са овим законом, могу се пренети на рачун добити утврђене у пореском билансу из 

будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

 

5.17.2. Одложени порез       

 

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

настао као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу 

разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања тих 

износа од стране пореског органа, и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских 

кредита. 

 

Одложено пореско средство је признато по основу: 

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

пореске основице за обрачун амортизације; 

• резервисања за отпремнине и јубиларне награде, када расход није признат у периоду у 

ком је обрачунат, али ће бити признат у будућем периоду у ком ће отпремнине и јубиларне 

награде бити исплаћене; 

  

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

примењује на одбитне привремене разлике. 

 

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

је њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице. 
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У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и 

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

у финансијском извештају.Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно 

се признаје до износа у којем се у будућем периоду очекује добитак (односно опорезиви добитак). 

 

5.18. Државна давања 
 

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

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

  

Предузеће признаје државна давања на следећи начин: 

а) давања која не намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход приликом признавања потраживања по основу давања; 

б) давања која намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход само када се испуне услови у вези са резултатима; 

ц) давања добијена пре испуњавања критеријума признавања признају се као обавеза. 

 

Предузеће  одмерава давања по фер вредности добијеног или потраживаног средства. 

 

6. БИЛАНС УСПЕХА 
 

6.1. Приходи од продаје производа и услуга 
Врста прихода 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

209.678  347.110 

Приходи од продаје производа и услуга  715.098  1.093.020 

Укупно 924.776  1.440.130 

 

6.2. Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.. 

 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 

компензација и повраћаја пореских дажбина 

537.379   

Приходи од условљених донација    

Укупно 537.379   

 

6.3. Други пословни приходи 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина 131  131 

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи 3.822  3.469 

Укупно 3.952  3.600 

Највеће учешће у осталим пословним приходима имају приходи остварени наплатом 

адвокатских услуга у поступцима принудних наплата. 
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6.4. Трошкови материјала 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду    

Трошкови осталог материјала (режијског) 3.182  4.086 

Трошкови резервних делова 145   219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 591  734 

Укупно 3.918  5.039 

 

6.5. Трошкови горива и енергије 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 1.869  2.597 

Укупно 1.869  2.597 

Од укупно остварених трошкова горива и енергије у 2020. години у износу од  РСД 1.869   

хиљаде, трошкови горива износе РСД 1.027 хиљадa, трошкови енергије и паре износе РСД 842 

хиљадe. 

 

6.6. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  106.332  93.542 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

17.704  16.003 

Трошкови накнада по уговору о делу 32  9 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 

   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

664  654 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

1.509  949 

Остали лични расходи и накнаде 8.757  8.938 

Укупно 134.998  120.095 

Трошкови превоза на посао и са посла остварени у укупном износу од РСД 2.126 хиљадa и 

трошкови на име солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног 

положаја у укупном износу од РСД 5.202 хиљаде, чине највећи део осталих личних расхода и 

накнада. 

 

6.7. Трошкови производних услуга 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака 1.267.575  1.266.950 

Трошкови транспортних услуга 2.069  2.224 

Трошкови услуга одржавања 217  188 

Трошкови закупнина 5.068  5.460 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 5.209  3.771 

Трошкови истраживања    

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 5.367  6.672 

Укупно 1.285.505  1.285.265 
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Највеће учешће у трошковима производних услуга имају трошкови услуга на изради учинака, 

односно трошкови градског и приградског превоза путника на територији града Ниша по 

рачунима превозника, који су остварени у укупном износу од РСД 1.267.575 хиљадa. 

 

Структура трошкова услуга на изради учинака: 

Назив превозника 2020. % 2019. % 

Ниш-експрес д.о.о. Ниш 935.404 73,80% 945.436 74.63% 

Арива Литас д.о.о., Пожаревац 26.168 2,06% 321.514 25.37% 

Ласта а.д. Београд 184.860 14,58%   

Стрела д.о.о. Обреновац 121.143 9,56% - - 

УКУПНО: 1.267.575 100,00% 1.266.950 100,00% 

Јавни градски и приградски превоз путника на територији града Ниша је зу 2019. години и у 

јануару месецу 2020. године, реализован по уговорима о јавно-приватном партнерству 

закљученим са превозницима Ниш експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац. 

Почев од 01.02.2020. године, у примени су нови уговори о јавно-приватном партнерству, по 

којима јавни превоз путника врше превозници Ниш експрес Ниш, Ласта Београд  и Стрела 

Обреновац. 

 

6.8. Трошкови амортизације 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 5.723  8.109 

Амортизација започиње да се обрачунава почев од првог дана наредног месеца у односу на месец 

када су основна средства доступна за употребу. Обрачун амортизације врши се 

пропорционалном методом. 

6.9. Трошкови дугорочних резервисања 
Трошкови дугорочних  резервисања односе се на: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 2.515  3.496 

Остала резервисања 5.000   

Укупно 7.515  3.496 

Предузеће је у 2020. години, поред обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка 

запослених у пензију и обрачуна резервисања за јубиларне награде запослених, извршило и 

резервисање за трошкове судског спора који се води са привредним друштвом Ћурдић д.о.о. 

Београд (даље: Ћурдић), у износу од РСД 5.000 хиљада. Ово резервисање је извршено на основу 

процене адвокатске канцеларије која заступа Предузеће у судским поступцима са овим 

привредним друштвом, јер постоји могућност да тужбени захтев тужиоца буде делимично и 

усвојен, при чему би требало рачунати на одређени износ трошкова на терет туженог. 

 

6.10. Нематеријални трошкови 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 6.041  5.747 

Трошкови репрезентације 200  466 
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Трошкови премија осигурања 456  343 

Трошкови платног промета 1.195  1.079 

Трошкови чланарина 568  567 

Трошкови пореза 323  286 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 886  3.595 

Укупно 9.669  12.083 

У оквиру трошкова непроизводних услуга су трошкови адвокатских услуга, трошкови ревизије 

финансијских извештаја, трошкови услуга чишћења просторија и  остали непрозводни трошкови, 

Највећи износ тих трошкова чине трошкови адвокатиских услуга у износу од РСД 4.354 хиљадe. 

Трошкове премија осигурања чине трошкови осигурања опреме, комбинованог осигурања 

рачунара и рачунарске опреме, колективног осигурања запослених, каско осигурања моторних 

возила, осигурања путника у возилима, обавезног осигурања путника у јавном превозу и 

осигурања од ауто адговорности. 

Од укупних трошкова платног промета и банкарских услуга износ од РСД 899 хиљада односи се 

на трошкове банкарских провизија. 

 

6.11. Приходи од камата (од трећих лица) 

 2020.  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата (од трећих лица) 624  1.350 

Укупно 624  1.350 

Најзначајнији део прихода од камата односи се на приходе од камата по другим финансијским 

пласманима у износу од РСД 299 хиљада, на приходе од затезних камата  у износу од РСД 302 

хиљаде, док приходи по ороченим депозитима износе РСД 23 хиљадa. 

  

6.12. Расходи камата (према трећим лицима) 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Раходи  камата (од трећих лица) 631  1 

Укупно 631  1 

Најзначајнији део расхода каматa односи се на расходе камата по кредитима у износу од РСД 

623 хиљада. 

 

6.13. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Негативне курсне разлике    1 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

   

Укупно   1 

 

6.14.Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 

  105 

Укупно   105 
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6.15. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 

хартија од вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана 

9.958  5.084 

Укупно 9.958  5.084 

Руководство Предузећа сматра да исказане вредности остале имовине у финансијском извештају 

одговарају њиховој фер вредности на дан 31.12.2020. године 

 

6.16. Остали приходи 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

  376 

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    

Добици од продаје материјала    

Вишкови    

Наплаћена отписана потраживања 11   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Приходи од смањења обавеза    

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 

39  152 

Остали непоменути приходи 372  308 

Свега 422  836 

Приходи од усклађивања врдности имовине    

Приходи од усклађивања вредности опреме 36  195 

Свега 36  195 

Укупно 458  1.031 

 

6.17. Остали расходи 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

   

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких 

средстава 

   

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

   

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 
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Расходи по основу директних отписа потраживања 1.288  3.398 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе    

Остали непоменути расходи 1.383  2.802 

Свега 2.671  6.200 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    

Обезвређење некретнина, постројења и опреме 404  6.479 

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега 404  6.479 

Укупно 3.075   12.679  

Надзорни одбор Предузећа је, на предлог Комисије за попис потраживања, обавеза, готовине и 

готовинских еквивалената, донео одлуку да се изврши дефинитиван отпис: 

- вредности сваког појединачног потраживања које није веће од 1.000,00 динара и за које није 

покренут поступак утужења, односно принудне наплате потраживања по основу опомена за 

плаћање доплатне карте издатих физичким лицима у периоду од 01.07.2011. до 31.12.2019. 

године, пошто би трошкови утужења сваког од тих дужника били већи од укупног износа 

потраживања од тог дужника. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања на овој пописној листи је РСД 1.020 хиљада, од чега је износ од РСД 851 хиљада 

индиректно отписан по попису потраживања на дан 31.12.2019. године. 

- отпис вредности сваког појединачног потраживања за које није покренут поступак утужења, 

односно принудне наплате потраживања по основу две или више ненаплаћених опомена за 

плаћање доплатне карте издатих физичким лицима у периоду од 01.07.2011. до 31.12.2015. 

године. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних потраживања на овој 

пописној листи је РСД 13.145 хиљада, од чега је износ од РСД 12.144 хиљада индиректно отписан 

по попису потраживања на дан 31.12.2019. године 

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима за које предузеће 

поседује податке да су у међувремену преминули. Укупан износ дефинитивног отписа вредности 

појединачних потраживања на овој пописној листи је РСД 28 хиљада, од чега је износ од РСД 25 

хиљада индиректно отписан по попису потраживања на дан 31.12.2019. године. 

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима према којима су 

покренути, па обустављени поступци наплате потраживања преко извршитеља због 

немогућности наплате. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања на овој пописној листи је РСД  300 хиљада, од чега је износ од РСД 184 хиљада 

индиректно отписан по попису потраживања на дан 31.12.2019. године. . 

Надзорни одбор Предузећа је усвојио  Процену вредности дела имовине и то 13 аутобуса. 

Процену је извршио судски вештак машинске струке и у складу са чланом 36. 

Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр. 2796/14 од 29.12.2014. 

године, извршено је обезвређење дела имовине у укупном износу од РСД 404 хиљада. 
 

6.18. Нето добитак/(губитак) пословања које се обуставља, приходи/расходи 

промене рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља    

Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика    

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

4  10.391 

Губитак пословања које се обуставља    
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Расходи по основу ефеката промене рачуноводствене 

политике 

   

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

(311)  (6) 

Укупно (307)  10.385 

 

6.19. Порез на добитак 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (губитак /добитак 

пре опорезивања) 

4.021  2.151 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу    

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 21.773  12.969 

Опорезиви губитак/ добит 25.794  15.120 

   Умањење за износ губитка из ранијих година   7.733 

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 25.794  7.387 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ)    

Обрачунати порез (15%) 3.869  1.108 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 

подстицаја и ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)    

Одложени порески расход периода 3.869  1.108 

Одложени порески приход периода 1.098  1.636 

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

усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се умањује за губитке 

ранијих година. 
 

7. БИЛАНС СТАЊА 

 
7.1. Некретнине, постројења  и  опрема       

 

Постројења и 

опрема 

Некретнине, 

постројења и 

опрема у 

припреми 

Укупно 

Набавна вредност    

Стање на 01.01.2019. 69.425 61 69.486 

Нове набавке  2.239 2.239 

Пренос са једног облика на други 2.239 (2.239)  

Процена    

Отуђивање и расходовање    

Остало    

Стање на 31.12.2019. 71.664 61 71.664 

    

Исправка вредности    

Стање на почетку године  43.613 

 

 43.613 

Корекција почетног стања    
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Амортизација 2020. године 5.723  5.723 

Процена    

Отуђивање и расходовање    

Обезвређења 368  368 

Остало     

Стање на крају године 49.704 

 

 49.704 

Неотписана вредност 31.12.2020. 21.960 61 22.021 

Неотписана вредност 31.12.2019. 25.811 61 25.872 

   

7.2. Дугорочни финансијски пласмани 

 

 

7.3. Одложена пореска средства и обавезе 
 

Одложена пореска средства у износу од РСД 2.356 хиљада, по основу резервисања за отпремнине 

приликом одласка запослених у пензију, резервисања за јубиларне награде и резервисања за 

судске спорове, обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним 

периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и 

кредита. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен. 

 

Одложене пореске средства у износу од РСД 1.670  хиљада, по основу разлике између неотписане 

књиговодствене и пореске вредности основних средстава на дан 31.12.2020. године, обухватају 

износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих 

привремених разлика. 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 4.026  2.928 

Одложене пореске обавезе    

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 4.026  2.928 

 

7.4. Залихе 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 28  45 

Гориво и мазиво 61  61 

Резервни делови  670  670 

Алат и ситан инвентар 9.842  12.904 

Алат и ситан инвентар у употреби (9.831)  (12.885) 

Плаћени аванси за залихе и услуге 367  181 

Укупно 1.137  976 

Алат и ситан инвентар чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада исказују се као залихе. 

Резервни делови чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада приликом уградње исказују се 

као трошак пословања. 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Дугорочни пласмани у земљи    

ЈКП Горица   3.500 

Укупно   3.500 
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7.5. Потраживања по основу продаје 
 2020.  2019. 

 РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Потраживања од осталих повезаних правних лица у 

земљи  

37.587  90.521 

Град Ниш 37.200  89.048 

Градска управа града Ниша   1.279 

Остали 387  194 

Потраживања од купаца у земљи 30.570  45.969 

Пчелица 1.444  1.615 

Нискоградња доо 818  818 

МД Градња инжењеринг транспорт доо 297  297 

Префабрикати Морава доо 185  185 

Потраживања од купаца за издате опомене 24.541  36.484 

Остали  3.285  6.570 

Свега потраживања од купаца 68.157  136.490 

Исправка вредности потраживања од купаца    

Исправка потраживања од матичних и зависних правних 

лица 

   

Исправка потраживања од осталих повезаних правних лица    

Исправка потраживања од купаца у земљи (21.550)  (24.789) 

Исправка потраживања од купаца у иностранству    

Исправка потраживања осталих потраживања    

Свега исправка вредности (21.550)  (24.789) 

Укупно 46.607  111.701 

У оквиру осталих потраживања износ од РСД 24.541 хиљадa се односи на потраживања од 

физичких лица на име  издатих опомена за плаћање доплатних карата. Одлуком Надзорног 

одбора, извршена је исправка вредности опомена за плаћање доплатних карата старијих од 60 

дана у висини од 70 - 97% у износу од РСД 9.958 хиљада. 

Сама наплата потраживања од издатих опомена за плаћање доплатних карата је иначе доста 

отежана и дуго траје. Одређени број корисника услуга јавног превоза путника плаћа опомене у 

валути, односно у року од 8 дана од дана издавања. Други део корисника плаћање врши у 

додатном року, који им се дозволи доставом опомена на кућне адресе. 

Уколико путник ни у додатном року не изврши плаћање по примљеној опомени, покреће се 

поступак принудне наплате преко приватних извршитеља. У тим случајевима је процедура 

наплате потаживања по правилу доста дуга, а врло често траје и по неколико година. Одређени 

број предмета после приговора извршних дужника прелази у парничне поступке, чиме се ионако 

дугачак рок наплате додатно продужава.  

Од  укупних потраживања од купаца на дан 31.12.2020. године усаглашено је  87 % потраживања.  

Неусаглашена потраживања се односе, углавном, на потраживања од градских управа, установа 

и школа Града Ниша. Неусаглашеност је настала  углавном као последица неодазивања на 

захтеве за усаглашавање, као и различитог начина евидентирања фактура за испоручене картице 

за превоз путника.  

Највећи проценат неусаглашених потраживања се односи на потраживања од физичких лица на 

име издатих опомена за плаћање доплатних карата  са којима је практично немогуће вршити 

усаглашења, пошто они и не воде пословне књиге. Ако би зато за утврђивање процента 

усаглашења искључили ова потраживања, проценат усаглашених потраживања би био 99%. 
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7.6. Потраживања из специфичних послова 
Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2020.  2019.. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања од извозника    

Потраживања по основу увоза за туђ рачун    

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    

Остала потраживања из специфичних послова 5.181  3.801 

Минус: Исправка вредности потраживање из 

специфичних послова 

   

Укупно 5.181  3.801 

Остала потраживања из специфичних послова односе се на принудне наплате потраживања 

преко јавних извршитеља. Ради се о потраживањима по основу предујма и других трошкова које 

извршитељи наплате од Предузећа као извршног повериоца, одмах по доношењу закључака о 

извршењу, а наплата тих трошкова од извршних дужника траје понекад и дуже од годину дана. 

Са стањем на дан 31.12.2020. године, укупна вредност ових потраживања износи РСД 5.181 

хиљада. 

 

7.7. Друга потраживања 
Друга потраживања обухватају: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде 23   

Потраживања од запослених 22  206 

Потраживања од државних органа и организација 220.451  10.360 

Потраживања за више плаћен порез на добитак    

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 

39   

37 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 2.455  692 

Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 14.815  10.672 

Минус: Исправка вредности других потраживања (5.181)  (5.181) 

Укупно 232.624  16.786 

 

7.8. Краткорочни финансијски пласмани 
     2020.  2019. 

 Ознака  

валуте 

 Каматн

а стопа 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Краткорочни 

кредити и зајмови у 

земљи 

       

ЈКП Горица РСД  Без 

камате 
   3.500 

Одбојкашки клуб Ниш РСД  Без 

камате 
   1.000 

Свега       4.500 

Остали краткорочни 

финан.пласмани 

РСД       

HALK BANK РСД     2%  30.000   

Укупно     30.000  4.500 

Предузеће је слободна финансијска средства која је имала на текућим ртачунима крајем 2020. 

године, у износу од РСД 30.000 хиљада, орочило на период од годину дана, са могућношћу 
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повлачења дела тих средстава током периода орочења. Део тих средстава ће Предузеће 

искористи за повраћај кредита, чија задња рата за повраћај истиче октобра месеца 2021. године. 

 

7.9. Готовински еквиваленти и  готовина 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 35.803  33.954 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 37  787 

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена 

   

Свега 35.840  34.741 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена  

   

Свега    

Укупно 35.840  34.741 

Предузеће је током 2020. године платни промет обављало преко текућих рачуна код Уникредит 

банке, Банке Интеса и Банка Поштанска штедионица, као и преко наменског рачуна (подрачуна) 

код Управе за трезор. Стање новчаних средстава на текућим рачунима на дан 31.12.2020. године 

у укупном износу од РСД 35.803 хиљада, који је Предузеће исказало у својим пословним 

књигама, усаглашено је са банкама. 

 

7.10. Порез на додату вредност 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

општој стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по општој стопи у примљеним фак.који се не 

признаје у пореском периоду 

154  175 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

посебној стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по посебној стопи у примљеним фактурама, који се 

не признаје у пореском периоду 

10.020  10.022 

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 
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Порез на додату вредност обрачунат на услуге 

иностраних лица 

   

Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – 

страним држављанима 

   

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима    

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 2  2 

Укупно 10.176  10.199 

На конту 271.30 – ПДВ по посебној стопи који се не признаје у пореском периоду, је евидентиран 

износ од РСД 10.020 хиљада, од чега је износ од РСД 10.017 хиљада евидентиран по основу 

пружених услуга превоза путника од стране Ћурдића у периоду од децембра 2017. године до 

раскида уговора са овим превозником, децембра 2018. године. За децембар 2017. године, Ћурдић 

је издао рачун за пружене услуге који није био у складу са закљученим уговором. Предузеће му 

је овај рачун вратило, са захтевом да изда исправан рачун у складу са коначним обрачуном 

извршених услуга превоза путника, али он то није учинио. Зато је Предузеће против овог 

превозника покренуло судски спор за накнаду штете у износу од РСД 1.781 хиљада. 

По коначним месечним обрачунима извршених услуга превоза путника у 2018. години, извршена 

су одређена, уговором предвиђена, умањења прихода Ћурдића. Он се није сложио са тим 

умањењима, тако да је издавао рачуне на износе веће од износа утврђених овим обрачунима. 

Предузеће је уложило рекламације на све тако издате рачуне Ћурдића. Приликом књижења ових 

рачуна, исправан, неспорни део рачуна је евидентиран на дуговној страни конта 435, неспорни 

нето износ пружених услуга је књижен на потражној страни конта 530.1, а неспорни износ ПДВ-

а на потражној страни конта 271.0. Више исказани износи рачуна, који су рекламирани Ћурдићу, 

су књижени на дуговној страни конта 499, више исказани износи пореских основица су књижени 

на потражној страни конта 289, а више исказани износ ПДВ-а од РСД 8.236 хиљада је књижен на 

потражној страни конта 271.30.  

Ћурдић је 2018. године покренуо судски спор против Предузећа због дуга у укупном износу од 

РСД 90.600 хиљада који је уредно рекламиран овом превознику. После првостепене пресуде у 

корист Предузећа, Привредни апелациони суд је укинуо ту пресуду и предмет вратио на поновно 

одлучивање. Поступак је у току, са реалним изгледима да тужбени захтев Ћурдића буде поново 

одбијен. 

       

7.11. Активна временска разграницења 
Активна временска разграничења чине: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза 175       338 

Остала активна временска разграничења 82.692  82.533 

Укупно 82.867  82.871 

 

7.12. Основни капитал 
Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2020.  2019. 

 %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Акцијски капитал      

Удели предузећа са ограниченом одговорношћу      

Улози      

Државни капитал   47.546  12.000 
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Укупно   47.546  12.000 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне 

самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом располагању одлучује 

оснивач.  

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 14.10.2020.године дала Сагласност да се део 

добити оставарене по финансијском извештају за 2019.годину у износу од РСД 2.546 хиљаде  

распореди на повећање основног капитала. 

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 02.11.2020.године донела Одлуку да се 

Предузећу повећа ночани капитал у износу од РСД 33.000 хиљада. Уплата је изшрена 

07.12.2020.године 

Основни капитал у износу од РСД 47.546 хиљада, који је Предузеће исказало у својим пословним 

књигама, усаглашен је са Агенцијом за привредне регистре. 

 

7.13. Резерве 
Резерве обухватају следеће облике резерви: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Законске резерве    

Статутарне и друге резерве 23.754  23.754 

Укупно 23.754  23.754 

 

7.14. Нераспоређени добитак/губитак 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година    

Нераспоређени  (губитак) добитак текуће године 1.250  2.680 

Укупан (губитак) добитак 1.250  2.680 

Одлуком Надзорног одбора од 26.06.2020. године извршена је расподела добити за 2019.годину  

Предузећа у укупном износу од РСД 2.680 хиљада и то:  

- Део добити у износу од РСД 134 хиљада је уплаћено оснивачу, Граду Нишу 

22.10.2020.године и 

- Део добити у износу од РСД 2.546 хиљада је распоређено на повећање основног капитала 

Предузећа. 

 

7.15. Дугорочна резервисања 
 

Резервисања се признају када: 

-  предузеће има обавезу на датум извештавања која је настала као резултат прошлог догађаја; 

- је вероватно да ће се од предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом измирења; 

и 

-  износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Дугорочна резервисања обухватају: 

 2020.  2019. 

 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 10.707  9.054 

Резервисања за трошкове судских спорова 5.000   

Остала дугорочна резервисања    
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Укупно 15.707  9.054 

 

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде, као и на 

резервисања за судске спорове у износу од РСД 5.000 хиљада. 

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде повећана су у 2020. години за РСД 1.653 хиљаде 

у односу на 2019. годину,  

  

7.16. Краткорочне финансијске обавезе 
Краткорочна финансијске обавезе: 

     2020.  2019. 

 Ознака 

валуте 

 Каматна 

стопа 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

        

Краткорочне кредите и зајмове у 

земљи 

       

Уникредит банка РСД  3,52%  30.000   

Текуће доспеће        

Свега     30.000   

        

Извршено је усаглашавање са Уникредит банком. 

7.17. Примљени аванси, депозити и кауције 
 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси, депозити и кауције 209  450 

 

 

7.18. Обавезе из пословања 
Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе према добављачима у земљи    

Ниш-експрес д.о.о. Ниш 170.661  102.576 

Аррива литас д.о.о. Пожаревац 0  38.723 

Стрела д.о.о. Обреновац  24.747   

Саобраћајно предузеће Ласта а.д. Београд 41.906   

Остали 4.023  2.599 

Укупно 241.337  143.898 

Од  укупних обавеза према добављачима, са стањем на дан 31.12.2020. године усаглашено је  98% 

обавеза.  Све обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима и у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

7.19. Остале краткорочне обавезе  
 2020.  2019. 

 

РСД хиљада  РСД 

хиљада 

Обавезе из специфичних послова    

Обавезе према увознику    

Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова 3.373  3.223 

Свега 3.373  3.223 
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Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 

које се рефундирају 

6.120  5.068 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

754  617 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

1.868  1.567 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

1.562  1.311 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 211  65 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

78  28 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

49  17 

Свега 10.642  8.673 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 99   

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 161  182 

Обавезе према директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

80  50 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 46  26 

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже 

у току године 

   

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе 679  835 

Свега 1.065  1.093 

Укупно 15.080  12.989 

 

7.20. Обавезе по основу пореза на додату вредност  

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

1  1 

Обавезе за ПДВ по општој стопи за извршени промет за који 
није настала обав. ПДВ у пореском периоду 

   

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавезе за ПДВ по посебној стопи за ивршени промет за који 

није настала обав. ПДВ у периском периоду 

  3 

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    
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Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза 

2.079  1.517 

Укупно 2.080  1.521 

 

7.21. Обавезе за остале  порезе, доприносе и друге дажбине  
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине обухватају: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД 

хиљада 

Обавезе за акцизе    

Обавезе за порез из резултата 2.854  896 

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

терет трошкова 

   

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 62  33 

Укупно 2.916  929 

 

7.22.Остала пасивна временска разграничења 
Остала пасивна временска разграничења обухватају: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остала пасивна временска разграничења-рекламирани 

износи са фактура добављача 

90.600  90.600 

Укупно 90.600  90.600 

 
На рачуну осталих пасивних временских разграничења евидентирани су делови рачуна које је 

Предузеће рекламирало превознику Ћурдић, пошто приликом издавања рачуна за извршене 

услуге превоза путника није поступао по одредбама потписаног јавног уговора, односно по 

коначним обрачунима извршених услуга превоза, тако што није признавао умањења прихода 

због превоза путника возилима за која није имао сагласност Предузећа, умањења прихода од 2% 

пошто није испунио уговорну обавезу да најмање 5% возила из свог возног парка, по истеку треће 

године од дана почетка примене уговора, замени возилима на компримовани природни гас 

(ЦНГ), као и друга уговором предвиђена умањења оствареног прихода. Укупан износ 

рекламираних рачуна Ћурдић, без ПДВ-а износе РСД 82.364 хиљада. Износ ПДВ-а по тим 

рачунима Ћурдића у укупном износу од РСД 8.236 хиљада је књижен на рачунима пореза на 

додату вредност и у том износу Предузеће није користило право на одбитак претходног пореза. 

Пошто рекламиране износе рачуна Предузеће није плаћало, Ћурдић је покренуо поступак 

принудне наплате, који је после уваженог приговора Предузећа, прешао у парнични поступак 

који је вођен у Привредном суду у Нишу. Привредни суд је дана 09.04.2019. године одбио 

тужбени захтев Ћурдића. Привредни апелациони суд је по жалби Ћурдића, у 2020. години донео 

решење којим је укинуо пресуду Привредног суда у Нишу и предмет вратио првостепеном суду. 

Нови првостепени поступак је у току.  

 

8. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 
Оснивач Предузећа је Град Ниш, који се, на основу одредбе члана  61б Закона о порезу на добит 

правних лица, не сматра правним лицем за сврху примене чл. 59. до 61а овог закона. 

Осим Града Ниша, Предузеће нема пословних трансакција са повезаним странама, којима се, у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС/ИФРС), сматрају: 

а) Предузећа која директно или индиректно, преко једног или више посредника контролишу или 

су контролисана, или су под заједничком контролом са извештајним предузећем; 
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б) Зависна предузећа према МРС 28; 

в) Појединци који поседују, директно или индиректно, удео у гласачким правима извештајног 

предузећа које им даје значајан утицај над предузећем и ужим члановима породице сваког таквог 

појединца; 

г) Кључно руководеће особље, односно оне особе које имају овлашћење и одговорност за 

планирање, управљање и контролу активности извештајног предузећа, укључујући директоре и 

функционере компанија и ужих чланова породице таквих појединаца и 

д) Предузећа у којима се поседују већинска гласачка права, директно или индиректно, од стране 

било ког лица описаног у в) или г), или над којим такво лице има могућност да значајно утиче. 

То укључује предузећа у власништву директора или деоничара с већинским уделом извештајног 

предузећа и предузећа која имају члана руководства заједно са извештајним предузећем. 

 

9. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

  2020   2019 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

Опрема других лица у закупу 17.608  17.608 

Примљене менице, гаранције и друга права 24.520   24.045 

Бонус-Мобилни телефони и остала опрема 249  591 

Остала ванбилансна актива 138.012   134.800 

Имовина других субјеката 50   50 

Укупно 180.439   177.094 

 

10. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Ћурдић је по основу потраживања за услуге градског и приградског превоза путника извршене 

закључно са августом месецом 2014. године, по уговору закљученим са Градом Нишом, у 

поступку принудне наплате преко јавног извршитеља наплатио РСД 4.027 хиљада више у односу 

на потраживања која је имао. 

Зато је Град Ниш уложио приговор, тражећи повраћај више наплаћених средстава. Приговор је 

прихваћен и активиран је парнични поступак пред Привредним судом у Нишу. У том поступку 

су и једна и друга страна истицали своје додатне захтеве за исплату камата.  

После ангажовања вештака економско–финансијске струке за утврђивање међусобних 

потраживања и обавеза, Привредни суд је дана 16.06.2016. године донео пресуду којом је Ћурдић 

обавезан да Граду Нишу исплати износ од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 

04.12.2014. године до дана исплате. Против ове пресуде је Ћурдић уложио жалбу Привредном 

апелационом суду у Београду који је својим решењем од 13.06.2018. године, делимично вратио 

предмет првостепеном суду на поновно суђење.  Привредни суд у Нишу је дана 26.03.2019. 

године донео пресуду којом је поново обавезао овог превозника да Граду Нишу исплати износ 

од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 21.12.2015. године до дана исплате.  

Овај судски поступак до дана 28.05.2021.године није окончан. 

 

11. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Надзорни одбор Предузећа је дана 11.03.2021. године донео Одлуку бр.728/21 о одобравању 

финансијских извештаја за 2020. годину са датумом 11.03.2021. године. У складу са одељком 32. 

Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете, финансијски 

извештаји сачињени на крају извештајног периода се коригују за пословне догађаје који су 
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Januo KoMyHaJrHo nPegYrehe flnpexuuja ra janun npeBo3lpaga Huuran Hnm

Hauonreue y3 Srrnaucujute usneurraj e sa 2020.roAnuy

rracraJrr,r nocJre 3aBpuerKa usneurrajHor' [eplroAa, Ao AaryMa KaAa cy $unaucr'rjcru useeurrajn

ogo6peun.

12. CTAJIHOCT TIOCJIOBAILA

Y Huury, 28.05.2021. roAHHe

fpaa Hnru je aaua 25.03.2011. roAuue ocHoBaO flpegysehe, noBepHBIIrH uy o6anname KoMyHaJIHe

AeJrarlrocrx oprauNsaUuje, KOHTpoJIe u pea;rusaqnje uHTerpucauor rapu$uor cHcTeMa y IpaAcKoM H

rpnrpaAcKoM rpeBo3y ryrHI{Ka na repuroplrjg lpaAa Huuri, Y cnuu Qnuaucujcxuttl usneurtajl{Ma oA

2011. roAun e rc 2017..o,qrr., ttpe,qysehe je ncxasuoa-T o ro3HrHBHe pe3ynrare nocJIoBaILa' Huxa'4a

ur,rje 6nno y os6u.rsnr.rjurrr tpuuancl,rjcrurra npo6leMuMa, raKo Aa je cne o6anese flpeMa Ao6arraquua'

,uio.rarrya, o6aae3e 11o ocHoBy [ope3a I'I AonpuHoca L cBe Apyre o6asese ypeAuo I'I y yroBopeHuM

poKoBrIMa LI3MI,IpI'IB{IJIO.

i'paa Huru je [pe,qysehy, rolleB oA 01.01.2015' roAune roBepgo N o6ar6arre KoMyHanHe AeJIarHocrI{

rpaAcKor r{ 11pgrpaAc6or npeBo3a [yrHI{Ka uaje4Hou oA flaKera ruruuja y Huury' flourro je uouetrou

201g. roAuHe, nocJre KolrcraroBarba rexHutrKe HeLIc[paBHocrlI sehuHe aytooyca, 3aKJbyqeHo Aa

Ilpe^ysehe nr.rje y ,o.ynro"r, Aa caMo o6ee6e,qH cne rrraiepujiulHe H opraHI{3aIIHoHe ycJIoBe uorpe6ne

3a KBaJrr.rrerHo o6aaJbane [oBepeHe AeJrarHocr]I, clopa3yMoM 3aKJbrleHnu ca fpa'uou Huurou je 4aHa

30.06.2018. npecrirrro ca o6asJbarieM AeJrarHocru januor rpeBo3a [yrHI{Ka.

Ilpegysehe ji y 2020. T9ALIHI4 lIcKa3zIJIo norrrruu, Qunalrcujcrll pByJITar, raKo 4a je pealuo

or.*ruuTl{ aa he u y HapeAHHM roAHHaMa flpeayaehe yc[ellrHo IrocJloBaru I'I ocrBapHBarH [o3IlrI{BHe

Qr,rnaucnjcre pe3yJlrare. Pyroaogcrro npoU.*yie cnoco6nocr flpe4yseha Aa nacrasu 4a nocuyje ua

ueoApeleuu BpeMericKr.r IIepHoA, carJracHo ca HaqeJIOM CTTIJIHOCTI{.

n'rltPEKUUJA'3A .lABHt'l

H t4ul

nn oI JPEfIa-
idulAHl- PAAA
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5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Привредно друштво „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ д.о.о. 

Београд је извршило ревизију годишњих финансијских ивештаја Предузећа за 2020. годину и 

у свом Извештају независног ревизора бр. 107/21 од 28.05.2021. године изразило мишљење да 

финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, 

приказују финансијско стање ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, на дан 

31.12.2020. године.   
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MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. 

Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting 

Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija 

Tel: +381 (0) 11 3033 250, 3033 260; Fax: 2181 072 

Matični broj/ID: 06974848;  PIB/VAT: 100300288 

www.moore-serbia.rs  

An independent member firm of Moore Global Network Limited - 

members in principal cities throughout the world.  

 

Broj: 107/21 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

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

 

 

Mišljenje 

 

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

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

2020. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o 

tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju 

pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

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

prikazuju finansijsko stanje Javnog komunalnog preduzeća “Direkcija za javni prevoz grada Niša”, Niš, na 

dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu 

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

politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

Osnova za mišljenje 

 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike 

Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku „Odgovornost 

revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Mi smo nezavisni u odnosu na Preduzeće u skladu sa etičkim 

zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke 

odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i 

odgovarajući da obezbede osnovu za naše mišljenje. 

 

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje 

 

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

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

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za procenu sposobnosti 

Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja 

se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim 

ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu 

mogućnost osim da to uradi. 

 

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Preduzeća. 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja  

 

Naš cilj je sticanje uverenja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog 

izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne 

predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti 

materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne 

radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili 

zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

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

(Nastavak) 

 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primenjujemo profesionalno prosuđivanje 

i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi: 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 

izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih 

postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvanih revizorskih dokaza da 

obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni 

pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled 

greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 

lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

• Stičemo razumevanje internih kontrola koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih 

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

sistema interne kontrole Preduzeća. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene 

procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa 

događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna 

neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u 

finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje 

mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja 

revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Preduzeće prestane da 

posluje  u skladu sa načelom stalnosti. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na 

takav način da se postigne fer prezentacija. 

Saopštavamo rukovodstvu između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, 

uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

 

 

U Beogradu, 28. maj 2021. godine 

 

 

 

„MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

  

 „MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

Studentski trg 4/V 

 

 

 Studentski trg 4/V 

 

Ljubiša Stević  Bogoljub Aleksić 

Licencirani ovlašćeni revizor  Direktor 
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00495, CranHa cpeacrBa HaMebeHa npoAaj[14

r0/181"ic/?-400506. nnaheHH a8aHc[ 3a 3aflxxe x ycnyre15

1.;'ti8it.1.17014(tOQ?0051 7.5

It. norPpxr4BAl-bA no ocHoBv nPoAAJE

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)
?0

a0521. Kynqu y 3eMrb[ - Mar]iqHa [ 3aBucHa

npaBHo nvqa200 u aeo 209

00532. Kynqr y !,tHocrpaHcrBy - MarxcHa lt

3aBfiCHa npaBHa nrqa201 r Aeo 209

?3C7.1on() 1375u77.5
00543. Kynqx y 3eMrbr4 - ocrana noae3aHa

npaBHa nrqa202 H Aeo 209

005s4. Kynq, y uHocrpaHcrBy - ofiana
noB€aHa npaBHa nHqa203 h Aeo 209

?A81'J11 i80,02000565. Kynqr y 3eMrbH204 r aeo 209

00576. Kynur y trHocrpaHcrBy
205 I Aeo

209

t00s87. Ocrana norpaxvBaba no ocHoBY

npoaaje
206 r,l Aeo 209

]51 13801518i0059III. nOTPAXl,lBAlbA 143 CnEUhOrlLlHt4X

noc,loBA
2r

Iritc6Tt6786237-6740060 7.7IV. APYrA nOTPAXI4BAI-I A22

0061236

V. OMHAHCI4JCKA CPEACTBA KOJA CE

BPEAHYJY NO OEP BPEAHOCT'I KPO3

B,IIAHC ycnEXA

ir542450030(n]00051 7.8

VI. KPATKOPO!,IHh OI,IHAHCI4]CKH

nnACMAHrl (0063 + 00fl + 0065 + 0066

+ 0067)
23ocu4236t 237

00631, KparKopoqH[ KpeA[Ttt tr n ]acMaHh -

MarucHa H 3aB[CHa npaBHa ntrqa230 r aeo 239

0064231 x Aeo 239
2. KparropoqH[ l(pearnl4 ]1 nnacMaH[ -

ocTana noBe3aHa npaEHa n}lqa

a54)450C00653. KparKopocHtt KpeArT[ x 3ajMoBr y

3eMrbu
232 tr aeo 239

0065233 r Aeo 239
4. KparKopocHr4 KpeAurtl 14 3ajMoBx y

|/rHocTpaHcrsy

:l0cc000675. Ocran( KparKopoqHx ouHaHcxjcK,'t
MACMAHff

234, 235, 238 v A&
239

34i41 1 2OA9158400068VII. rOTOB!4HCKIl EKBI4BAnEHTI4 t4

TOTOB14HA
24

11,10{rgL()i99101750069 7. ),027 UT. NOPE3 HA AOAATY BPEAHOCT

42558fi?B7l828670070 7,t.|28 ocxM ?88 IX. AKTI4BHA BPEMEHCKA PA3TPAH14qEI-bA

lll01r029)$ it;4704790071A. YKYnHA AKT!'IBA = nOCrlOBllA
xMoBMlrA (0001 + 0002 .1. 0042 +
0043)

ltr?153177C9418C4-19ac12 988 b, BAH6[4'IA[ICIIA AKTI'IEA

1.5

7.6

7.i
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n03iluh.lA AOn Hanor.4eHa 6poj
fpyna paqyHa, PacYH

nperxoAHa roAhHa

noqerHo oa$e 01'01.20-.Kpaj$e cralbe _-- 20-.
TeKyha roAMHa

76532'i.

'IACUIEA

:875,i38r1340401

KAnmTAfl (0402 + 0411'0412 +
04x3 + 0414 + 0415 - 04X6 + 04!.7 +

0420 - 0421) I o = (0071' 04?4'
0rt4t - 01142)

50i)01'rDoi)t1\Ak0402
I. OCHOBHI4 KAnilTAn (0403 + 0404 +

+ 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +30

0403300 1. AKtujcK,l KanilTan

t1404Z" YAenM ApyuraBa c orPaH[ceHoM

oAroBopHot,lhy
301

04053. Yno3tr302

50ii')12000'i754(t04064, [pxaBHx ffinl4ran303

a4a75. ApyurBeHu (anvfian304

04086. 3aApyr(Ht4 yAenrl305

04097" EMtrc$,ioHa nPeMuja306

04108. Ocfanfi ocHoBH{ Kan}lran309

0411II. vnUCAl-Nl4 A HEvnflAI'El-th KAn[4TAnJI

0412III. OTlCvnrbEHE COnCTBEHE AKLlt4lE047 $ 237

.i:l.q iii'23754
237540413IV, PE3EPBE5Z

a4t4330

V. PEBA'IOPI43AUI4OI-iE PE3EPBE NO

ocHoBv PEBA,|OP[43AUI4JE

HEMATEPhJANTiE I,1MOBt4HE,

HEKPETI-{I4HA, nOCTPOJEH)A [,] OnPEME

.):

0415

vI. HEPEAflh3OBAHI4 AOEtlUr no
ocHoBv XAPTLJA OA BPEAHOCTI4 l'l

APvfl4X KOMnOHEHTI4 OCrAfl Or
CBEOEyXBATHor PByITATA (norpaxHa

canAa paqyHa rpyne 33 ocxM 330)

33 ocnM 330

0416 .t:
t. l

VII. HEPEANil3OBAHil TYEUUil NO

ocHoBv xAPTt4lA OA BPEAHOCTyI t4

APv[-r,rx KoMnoHEHT[4 OCTAnOT

CBEOEYXBATHOT PBYnTATA (AYroBHa

canaa paqyHa rPyne 33 ocxM 330)

33 ocxM 330

26800417VIII. HEPACnoPEEEH[4 AO6I4TAK (0418 +

04r9)
34

04181. HepacnopebeHri AoSl4raK paHrijfix roAuHa340

':: 2S8012tdi04192. Hepacnopet)eHh AootrraK reKyhe roAuHe341

00420IX. Y\.IEUNE 6E3 NPABA KOHTPO/IE

itlc6400421x. rv6,4TAK (0422 + 0423)35

04271. fy6xraK paHl4jilx roAuHa350

1C0&0423 I

I . ......'.,....,.. .',.....-i:
2. fy6vraK reKyhe roAxHe351

s?099054157C7a4z4 71q
E, AYTOPOqHA PE3EPB!'!CA[bA ]t
05ABE3E (0425 + 0'[32)

12507.14

7.i,l

c
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nperxoAHa roAhHa

noqerHo cralbe 01.01.20-.Kpajlbe cralbe 

- 

20-.
TeKyna roauHa

v65rl31

57?915707c42sI. AyTOPOqHA PE3EPBhCAI-bA (0426 +

0427 + 0428 + A429 + 0430 + 0431)40

04261. PeepBlcarba 3a rPotllKoBe y rapaHTHoM

poKy
400

04?72. P€epBlcalba 3a rpotttKoBe o6HaBrbaba

nplrpoaHr4x furaTcftl8a
401

04283, P€epBncaba 3a rpotxr(o8e
pecrpyKrypxPatta

403

905'!rc7C70429 i,15
4. Pe3epBrcalba 3a HaKHaAe H APYre

6eHeoxql4je 3anocneHHx
404

500c0430405
5. Pe3epBHcalba 3il rpollJKo8e clacrclx
cnopoBa

04316. Ocrana Ayropo.tHa pe3ePE,lcaba402 r 409

000432
u. AvroPoqHE oSABE3E (0{33 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0433410
1. O6aB€e Koje ce Mory KoBseproBar[ y

KanlTan

04342. O6aBe3e npeMa MarnqH]1t4 h 3a8l1cHtlM

npaBH11M nl1qflMa
411

04353. O6aeeae npeua ocranHM noBe3aH[M

npaBHtrM nhul4Ma
412

0436
4. O6aBee no eMlroBaHxM xapr[jaMa oA

BpeAHOCrll y nePxoay ayxeM oa roal4Hy

AaHa

413

04375. Ayropo,rHx KpeAvrr,'r x 3ajMoBil y 3eMrbh414

04386. Ayropo,{Hu KpeArrx !,r rajuostt y

trHOCrpaHcrBy
415

t
0439416

7. O6aBBe no ocHoBy otHaHc{jcxor
nr3trHTa

a44o8. Ocrane ayropoqHe o6aBe3e419

0441498 B. OIUIOIN{EHE IIOPEC${E O6AITESE

2,iS66725C3873ft722-20442
r. KPATI(OPOTIHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 046r. +
0462)

42 ao 49 (s,cAM 498)

u300000443 7.\6
I. KPATKOPOqHE OI4HAHCI4JCKE O6ABE3E

(0444 + e4.45 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)
42

t.
0444l. KparKopoqHh KpeAfin oA MarhcHhx r

:,aBxcHrx npaBHux nhqa
420

044542t 2. KparKopo'rHx KpeAfi,r oA ocranxx
noBe3aH[x npaBH[x nx{a

300000446 /-lD427
3. KparKopo,lHx KpeAr[x 6 3ajMoBu Y

3CMAil

44474. KparKopoqHil KpeaHrl,t l1 3ajMoBx y

trHOsrpaHcTBy
423

fpyna pacyHa, paqyH n03rlu14JA AOn HanoMeHa Spoj

2

J4!

(l
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fpyna paqyBa, pacyB n03Hul4JA

C6pa3au nponl1caH npaElrnHuKoM o caApxxHl1 tr OopMh o6pa3aqa O[HaHcljcKtrx

AOn HanoMeHa 6poj

3aApyre x npeaygerxrxe ("cnyx6eHn rnacHttK PC", 6P. 95120L4 t l4al20t4)

nperxoaHa roAhHa

nocerHo cralbe 01.01.20-.fgajlbe cralbe 

- 

20-.
TeKyha roAxHa

7653 421

0448
5. O6aBe3e no ocHoBy cranHux cpe{craBa x

cpeacraBa o6ycraaruexor nocnoBalba

HaMelseHu nPoaajll
477

04496, Ocrane KparKopoqHe oxHaHcxjcKe
o6aBe3e

424, 425, 426 n 429

4tl4450?-Ct97,170450II. nPul"t bEHt4 ABAHCA, AEF,O3UTU U

KAvUt4JE
430

i4Ltti5014389824t3170451
IIL OEABE3E 143 nOCnOBATbA (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

fi58)
43 ocHH 430

04521, Ao6aBrbach - Marl4qHa x 3aB{cHa npaBHa

ntrrla y 3elubH
431

04532. Ao6auhaq!4 - MarhqHa ,l 3aBI4cHa npaBHa

nhqa y xHocrpaHcTBy
1Ja

04543. Ao6agrba.{h - ocrana noBe3aHa npaBHa

nxua y 3eMrbl,l
433

04554. Ao6aubach - ocrana noBe3aHa npaBHa

nHqa y sxocTpaHcTBy
434

i:Itb501438987413.170456 7,185. Ao6a8/baq[ y 3eMrbh435

04576. Ao6aBrbach y xHocrPaHcrBY436

0458439 7. Ocrane o6aBBe ll3 nocnoBalba

12.72612989150u0l. i9
{0459IV. OCTME KPATKOPOTIHE O6ABE3E44,45 u 46

1L7415212C800460 7.20
V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

aoIATv BPEAHOCT
47

i3ctq:9160461 7.Zt
VI. OSABE3E 3A OCTME NOPE3E,

AOnPUHOCE h APvrE AMst4HE
48

9&i0c9C600906007.21046?49 ocr4M 498
VII, NACIBHA BPEMEHCKA

PA3TPAH149EIbA

0463

ryBlffAK }!3HAA BUCI{IIE
KAnITTMA (0412 + 0416 + 0421 .
0420.0417 - 0415 - 041.1 - 0413 -
0411 -0402) > 0 = (O{41' + 0424 +
0442. 0071) > 0

2801302979t\47047904uE. vKrnHA nAcllBA (0424 + 0442 +
0441+0Jto1-0453)>0

18215317709,i18C4390465E. BAHEYI'IAI{CHA NACMBA89

-
3A

BHL4t-(.oS zo 11-,oon 
"

,J(4LI
v

AAHA

9
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ffiM,TIAHC YCMffiXA
3a neprog oA 01,0L.2020. ao 3L.L2.2020. roAhHe

- y xHrbaAaMa Ar4Hapa -

MarnvHn 6poj 2A736674 tlluopa AenarHocrr 5221 nuE 107073L07

HA:N8 JAVNO KOMUE{AL!{O PREOUZEcE DIREXCLIA ZA 
'AVT..II 

PREVOZ GRAOI rtr5I Wr5

CeAhure HIIUI (i{EAXIAHA), feHe!.n llrnoJra,neurjanrxa 8

fpyna paqyilB, pa{yH n03Htu4.rA A0n llanoMeHa 6poj
14BHoc

Texyhe rogrra Ilperxogxa rogxxa

1 2 5 4 5 6

nPIXOAT4 U3 PEAOEHqT flOc,toBAt&A

60 Ao 65, ocrM 62 x 63
A. noc,loEHi,r flPuxoail

(1002 + 1009 + 10!.6 + 1017)
1001

146it1.07 14,)373C

60
r. nPuxoAH oA nPoAAJE PO6E

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002

0

600
1. nplxoAn oA npoAaje po6e uaruqxum [ 3aBlacHhM

npaBHuM nrqnMa xa 4ouaheu rpxuury 1003

601
2. npnxoAr oA npoAaje po6e MailcrNlt lt 3alBxcHt4M

npaBH[M nnlluMa Ha [HocrpaHoM rpxruJry
1004

502
3, nphxoAx oA npoAaje po6e ocranhM noBe3aH|4M
npaBHhM nILluMa xa pouaheu rpxrury 1005

603
4. npAxoAA oA npoAaje po6e ocranHM noBe3aHllM
npaBH[M nfi{xMa Ha i4HofipaHoM Tp)(r.luJry

1006

504 5. npixoAr{ oA npoAaje po6e xa 4ouaheu rpxuurry 1007

605 6. Ilpuxo4n oA npoAaje po6e Ha ,HocrpaHoM
TPXHUry 1008

61
II. nil4xoAtl OA nPOAAJE npOkl3EOAA 14 ycflyrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009
9L4776 14401i0

610
1. npxxoAra oA npoAaje npoil3BoAa x ycnyra
Maru'{Hl1M r 3aBxcHHM npagHuM nrqhHa sa aouaheu
Tpxr,tuJry

1010

611
2. npr.rxoAh oA npoAaje npox3BoAa h ycnyra
MaTyqHIM t{ 3aBHCHHM npaBHhM nl4qt1Ma Ha

r.iHocTpaHoM Tpxtrury
1011

612 3. flpuxoAr oA npoAaje npox3BoAa h ycnyra ocranxM
noBe3aHuM npaBHriM nILlt4Ma Ha AoMaheM TpxHurry

1012
209678 3471 10

613
4. flpr.lxogu oA npoAaje npoxsBoAa x ycnyra ocranr4M
noBe3aH[M npaEHl1M nILlhMa Ha [HocTpaHoM
Tpxt4ulry

1013

614 5. npxxoAn oA npoAaje nporcBoAa la ycnyra Ha

AoManeM TpxruJry 1014
1093020

615
6. npr.txoAl4 oA npoAaje roroBHx npoBBoAa x ycryra
Ha xHocTpaHoM TpXXUI4/

1015

64 III. NPHXOAI4 OA NPEMH]A, CYSBEHU!,I]A,

AOTAUUJA, AOHAUI,IJA 14 C.n.
1U 1b

537r?9

65 ry. APyrh nocnoBHr4 nPr4xoAl4 1017 6.3 3952 i600

fitronyruama npamHo nNUe - npeg]ffierhll,tK

0

6.1

o.1

715098

6.1

81



l'pyno paqyHa, pa{yH n03r{r.lytJA A0n lianoMelNa 6p0j

TeKyna roAlrHa [IperxoAHa rogilHa

I 3 3 4 5 6

PACX0Ail M3 PEAOBHOT nOCrrOBArbA

50 Ao 55, 62 r 63

6. nocfl oBr.lm pacxofl r,r

(1019 . 1020 - 102t + 1022 + 1023 + 1.024 +
t025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0

1018

1449197 
:

1.1:!tiar84

50 I, HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019

II. nPrxoAH oA AKTl4Br4pAt-bA yq,4HAKA 14 pO6E 1020

630
III. nOBEhAt-bE BpEAt-tocTl4 3AnilXA
HEAOBPUJEHIIX il TOTOB!4X npOUt3BOAA t4

HEAOBPtUEHT,TX yCIyrA
1021 rlil

.t- ... ,.. .. . ... ..,......,-...,.. , . *. . .. . ..... .. I

631
IV. CMAr-bEt-bE BPEAHOCTT4 3A.rl[4XA
HEAOBPL.UEHI4X t4 TOTOBI4X nPON3BOAA r,t

HEAOBPU.TEHT,tX yCIyrA
1022

51 ocuu 513 \i. TPOIIIKOts',I MATEPM]ANA 1023
50:i9

513 VI. TPOIIJKOBI4 TOPilBA !I EHEPTI,IJE 1024

52
VII. TPOI.IJKOBII 3APMq, HAKHAAA 3APANA 14

ocTpfiH nl/lqHil PAC(OA[4
1025

6.$ 134999 1 200?5

53 vlrl TPoUJKOBI4 npOil3BOAHr4X ycnyrA t026
l

IIU55U5 1?ii5;65

rx. TPoruKoBu AMoPTh3Al-lt4JE 1027
57i3 srf9

541 Ao 549 x. TpotuKoBt4 AyTopoqHt4x pE3EpBilCAhbA 1028 AO 7515 .3496

55 Xi, I.IEMATEP'1JAAHil TPOIIJKOB14 1029 6.10 966'

B. nocf,oBHh AoEtdTAK (100r, - ,.018) 
= 

0 1030 l'
-i14t,

!-. noc,rloBlNt4 ryEUTAK (1018 - r00t) 
= 

0 1031

66 A, @D{HAHCLJCKfl npuxoA}t (1033 + 
'.038 

+
103e) 1032

6.11 624 1350

66, ocuu 662, 663 u 6U
I. OI4HAHCI4JCKI4 NPhXOAH OA NOBBAHT4X NhUA
t/l OCfAnU @fiHAHCt4JCKr4 npilXoAr4 (1034 + tr035
+ 1036 + 1037)

1033

660
1. O[HaHcl4jcKl1 npxxoAn o,0 Mar[qHrx 14 3aB'lcHHx
npaBHux nr4qa

1034

661 2. OtrHaHcujcxr npxxoAh oa ocrantrx noae3aHhx
npaBHtrx nrxqa 1035

665
3. I-lpr.rxoA[ oA yqeuha y Ao6BrKy npuApweHnx
npaBBtrx nuqa x &rjeAHrqKfix noAyxBaTa

1036

669 4. Ocra[u $uHancujcxr npuxogr 1037

662 rI. nPrlxoAr4 oA KAMATA (OA TpEh[4X nr4ln) 1038
624

663 n 664
III. NO3L1THBHE KYPCHE PA3,I]I,lKE !4 NO3ilTI,TBH}1
EOEKTH BANYTHE K,I'IA)BYIIE (NPEMA TPEh'1M
nhqilMA)

1039

56 ts. ot4HAt{cti.rcKt! pAcxoA}t (1041 + 1046 +
1047) 1040

631

56, oct4M 562, 563 x 5ff
I. OI4HAHCI4JCKI4 PACXOAI4 [43 OAHOCA CA
noBE3AHt4M npABH[.lr,l ItlUr4MA t1 OCTAJU4
OllHAHCl,'lJCKt4 PACXOAI4 (10,{2 + 1043 + 1044 +
104s)

1041
.l tl

560
1. O[HaHcxjcKH pao(oA]t ]!3 oAHoca ca MarrqHr,tM t4

3aBXCHI.TM npaBHUM nl4qIMa !042

I!",(r,

540

() 0

82



fpyna paqyHa, paqyH n03yrqyrJA A0n llanouema 6poJ

Texyfia rogmma Ilpenogma rognxa

x ? 3 4 5 6

561
2. @rxaxcrjcxl pacxoAu 143 oAH@a ca ocran[M
noBe3aHHM npaBHUM It4tlhMa

1043

565
3. Pao<o4r o4 yveuha y ry6urKy nphApyxeHxx
npaBHl4x nr4qa { 3ajeAHtrqKHx noAyxBara

1044

566 r 569 4. Ocranx O(HaHcxjcK[ pao(oAl 1045

562 II. PACXOA!1 T(AMATA (npEMA TpEhtlM nilUr4MA) 1046 6.12

563 r 564
III. HETAThBHE KYrcHE PA3NfiKE t4 HETATMBHH

EOEKTI4 BAJIYTHE K/IA}BYIIE (NPEMA TPEhI,IM
nuu[4MA)

1047

E. AOEI4TAK tr3 OltHAr{C}tpA}bA (1032.
1040) 1048

i:i,lB

x. ryE&tTAK U3 OUFTAHCHPATbA (t040 -
1032) 1049

683 r 685
3. nPlrXOfl14 OA yCK.rIABMS.A[I!A 0PEAHOCTtt
OCTA'IE HHOAHHE KO]A CE }.ICK.[3YJE IlO
@Ep BpEflltocTlt Kpo3 6,rrrAHC yCnEXA

1050 b.lq l0:;

583 r{ 585

il. PACXOAIi OA yCKrIAEl4BAltlA BpEAtiOCrn
OCTn'I|E HMOEHHE KO]A CE }!CKA:!Y]E tIO
4)EP BPE IN.{OCrr |(pO3 EHflAHC yCnEXA

1051
99sa 1t084

67 v 58, actaY 683 ra 685 J, OfiAfl[,! nPfiXOAt4 1052
103 1

57 h 58, c{,lta 583 x 585 x. ocTAJlr,r PACXOAI4 1053 6.17 i075 t2579

n. AoEI4TAK !,t3 PEAOBHOT nOCr'lOBA[bA npE
ofrot E3nBAt$A (1030 - 1031 + 1048. 10rt9 +
1050 - x.051 + L052 - 1053)

1054
437_8

,b. ryEylTAK l,t3 pEAOBHOT flOCnOBAIbA flpe
onopE3ilBArhA (r.03r. - 1030 + t049 - 1o$8 +
1051-1050+1053.1052)

1055
8:i:J

69-59

M, HETO AOEIITAK nOArlOBAlt'A KOJE Cti
oEycTABrb& EOEKT,I ilPOME!.rE
PAr.ryHoEoACrBEHE [l0rlltTMKE U nCnpABKA
rPEuJAt(A t43 t AHttIt4x ilr:pilortr

1056 : 6.18 10i85

s9-69

H. ttETO TyEUITAK nOC"rrOBAlbA fioJE CE
oEycTABrb& PACXOAIT nFoMEt.tE
PAqyHOBOACTBEHE norle{TM!(E tr fl cnpABKA
|-PEIIJAKA',t3 pAHr{JBlX trEpmo.qA

1057
6.18 307

ib. AoEHTAK npE OnOpESHBArbA (1054 -
1055 + 1056.1057) 1058

6.19 i 1i::

o, rysltTAt( npE OnopE3uBArbA (10ss.1054
+ 1057 - 1056) 1059

n. noPES ttA AO6]iTAK

72t noPEcKl4 PACXOA nEPT4OAA 1060
6.19 3869 I tiB

Aeo 722 II. OMOXEH!4 nOpECKrl PACXOAT4 nEpl4oA 1061

aeo 722 Irr. oMoxEHtl nopEcKr4 npl4xoAr4 nEpilOAA 106? 6.19 1096 16it,

723
P. [.NCNIA6EtrIA .tIHT.NHA NPHMA}bA
nocnoAABqA 1063

631 t

6.13 I

'7

6.15

6.16 458
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fpyna paqyHa, paqyH n03fiqyrJA

O6pa:aq nponucar l-lpaBlanHxrcM o caApxxHH x OopMx o6pa3aqa SrHaHcrjcxnx

t{anoMeT{a 6poj

3aApyre 14 npeA)BerHrKe ("Cnp(6€Hx rnacHxK pC',, 6p. 95/2014 u L44l?Af4)

Texyha roAlrHa [Iperxogxa roguxa

I
7. 3 4 5 6

C, HETO AO6T{TAK

(10s8 - 1059 - 1060 - 1061 + 1052 - 1063)
1064

6.19 1)5u1 7681)

(1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)

T" IIETO TYEMTAK
1065

I. HEIO AOSI4TAK KOJI4 NPilNAAA MATbMHCKhM
YIATA']HMA 1066

II. HEIO AO6T4TAK KOJr nphnAA BEhT4HCKOM

B'IACHt4KY
1067

III. HETO ryErTAK KOJH npilnAA MAlbt4HCKt4M
Y.I]ATAI]t4MA

1068

ry. HETO ry6l,lTAK KOII nPUnAAiA BEhilHCKOM
B,NACHI,IKY

1069

v. 3APAAA nO AKUr4Jrl

1. Ocxoesa 3apaAa no aKqhjH 1070

2. yMabeHa (pa:eopruexa) aapaAa no aKqxj[ 1071 /,ffi'-'ffi"\v Tuu"l /)

--

our" Z( oF zollrosune
E!'lpEKUrrJA
3A JABHI4
I{hrsoe

(,
mcn

d-

H

84



nh5 107073107

NI5GRADAPR,EVOZ ilI5AZADIREKCUA JAVr{IPR.EOUZECEK0lrlUr{AL}tOJAVNOHa3[B

aenarHocr[ 5121Ma'rr,rHn 6poj 2O7 3667 4

CeArujre tl9lLu , feHepana Mmnojxa B

l-"loruyruama ffipamHo nNUe - ffipefryserHklK

KI 3 BH LT,ITAJ O CICTAJI O M PESYJITATY
3a nep!,rog on 01"01.2020, ao 3L.t2.2A24. roAhHe

- y xl4rbaAaMa AHHApa -

l'Fvna paqyHa, paqyH noSlrLlHlA AOn HanoHeHa broi

H3Hoc

T€xyha ro.qhtra [IperxoBHa rofihffa

I 7 4 5 6

A. tIETO I'ESYfiTAT fl3 flOCJIOBAII'A

I. HETO AO6T4TAK (AOn 1064) 2001 1250 26E0

rr. HETO ryEITAK (AOn 1065) 2002 0

E. OCTAI|I4 CBEOSyXBATI{yI AoBmTAK XrU',l

ryEMTAK

a) CraEKe Koje Hehe 6$rYx peKnacm(&r{r.oEaHe y
6hnaxry ycnexa y 6ygyhux neptroAriHa

330

1. npoMeHe peBanopBaqxje HeMarepujanHe

xHoBrHe, HekperHltHa, noopoieba I onpeMe

a) noaeharue peoanoPx3itlllroHltx p$epBt1 2003

6) cuauerue peBarop[3aqroHxx P€epBx 2004

331

2. AKryapcxr,{ ao6xqn rnn ry6rur no ocHoBy nflaHoBa

AeOhHrcaHxx nphMatba

a) Ao6rur 2005

6) ry6rqn 2006

332

3. Ao6ur.tl,r nnn ry6n1n no ocHoBy ynarahba y

a acHrcKe xHCTpyMeHTe Kanmana

a) ao6nura 2007

6) ry6trq,| 2008

JJJ

4. Ao6Hq[ nJ:,u ry6[uy. no ocHoBy yAera y ocranoM

caeo6yxaarxou go6urKy unu ry6ttrFy nptrApyxeHrx

apyuGBa

a) Ao6xqr 2009

6) ry6run 2010

6) CraBxe xoie HaxHaAHo norY 6rru
pexraor0itc(oBaHe y EtrrxaHEy ycnexa y
6yAyhrr'r nepxogltHa

334

1. Ao6uLrr tlnu ry6utlu no ocHoBy npepaqyxa

SrHaHcrjcKhx BBeuJTaja tHocrpaHoT noc/lo8atba

a) ao6vqu ?011

6) ry6ullx z0t2

85



fpyna pat{yHa, paqyll rro3fir.NulA

O6paaaq nponrcar fipaernxuxou o caapxnHll tr OopMH o6pa3aqa QrHatcxjcxllx

rlanoMeHa broj

3aApyre I npeAFerHrKe ("Olyx6exn rnacxnx PC",6p. 95/2014 tt L44120L4)

npcrrxoeHa roar{t{aTeKyl'ta roglrHa

fi53 42I

2. Ao6yl./Jr'. nnu ry6rqn oA vropyMeHara 3autrl1re

HeTO ynaralSa y [HocrPaHo nocnoBare

2013a) Ao6nu,

20146) ry6rqr

33s

3. Ao6rq[ mu |y6uru no ocHoBy l4HcrpyMeHara

3irujrlfre p}13HKa (xeuunra) HoBqaHor ToKa

2015a) Ao6Hqh

20166) ry6rus

336

4. Ao6xqr4 rnn ry6rqn no ocHoBy xaprxja oA

8pe{Hocrl4 Pacnonoxxshx 3a npoaajy

2017a) Ao6hqr

20186) ry6rqu

337

2019

I. OCTMI4 sPvTO CBEOEyXBATHI4 AO6I4TAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014+2016+2018)>0

2020

Ir. ocTMt4 SPyTO CBEOEyXBATHh rvELlTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + ?]72 + 20t4 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013+2015+2017)>0

202rrrr. noPE3 HA oCTArIr4 CBEOEyXBATHH AOEHTAK

rnh ryEITAK nEP'IOAA

2022ry, HETO OCTMI4 CBEOSyXBATHI4 AOSI4IAK (2019

- 2020 - 2021) > o

?023v. HETO OCTMh CBEOEyXBATHI4 ryEITAK (2020 -

2019+2021)>0

B. Yrc'NAH HETO CBEOSYXBATHI,I PE3Y'ITAT
NEP}{OAA

?6301250?024I. vKvnAH HErO CBEO6y(BATHI4 AOEtfrAK (2001 -

2002+Z0Z2 - 2023):0

2025II. vKynAH HETO CBEOSyXBATHU ryEhrAK (2002

2001+2023-2022)>0

c02026
r. vKvnAH HETO CBEOSyXSATHIi AOSlfrAK
}{flx ryE}lTAK (2027 + 2028) = AOfl 2024 > 0
nnr AOn 2025 > 0

2027l. npr4nxcaH BenuHcKxM BnacH[qtrMa Kanxrana

..'s*#frq*\..20282. nphnxcaH BnacHlqhMa xojt'l HeMajy xoHrpony

o8Hu*ru (( .oF zo-LLtoau*e

v

3a

lu rll
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nilE 107073107

NISAGRADA t{$JAVNTZA PnEVOZDIREKCI.:IAPREDUZECEJAVNOHa3ffB K0t4uNALlto

ulr,ropa AenarHocrt4 5321MarrqH[ 6poj 2D736674

Ceahurre tl&fu , feHepana MHnojna rlelrljaHt4Ha 8

ilonyNramffi ffipamHo .rlmue - ffipeffiyserHmK

[43ffiffiLLffiAJ ffi ffiPffiMHhfiAMA HA [ffiffiMTAJIY
3a nepuoA oa 01.01.2020. Ao 31.12.2024. roAhHe

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

KolinoHeHTe xaEilTarla

333130

Petepbe
AOn

YRMcaHx e HeynnaneHr KonHTan
AOn

OcHoBHt, KanftfaJl

PeAHt

6poj
0nttc

5431 2

fioqerHo cralbe nPerxoAHe roAtiile ma AaH

40194001a) ayroexu canAo paqyHa

4038402040026) norpaxxr canao pacyHa

[4cilpaBka MarepilJanHo r]ravaJu$rr rpeulara r'l

,rpoMella PaqyHoaogcrBefl ux nontrTHma

4039402r4003ficnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHr pacyHa

4A22

7

6) l4cnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHh pa'{yHa

KoprroEaHo noi{eYHo ctaB€ nP€lxoAHe roar'{fie

Ha AaH 01.01' 

- 40414023400sa) xoprroaaHr gyroBHr canAo pavyxa (la + 2a - 26)

>0

40?44006i61 xopr.rosanu norpaxHtr canao paqyHa (16 - 2a +

izo) > o

3

40/3 10i)61a) npoMeT Ha ayroBHoj LfpaHtr paqyHa

4008

nFoHeHe y nperxogxoj 

- 

rogxxn

npoiler Ha norpaxHoj crPaHr pa'{yHa

Ha Kpaiy nperroaHs roaxHe 31'12.-

40274009a) ayroerr canao paqyHa

(3a+4a-46)>0

40466) norpaxHli canAo pa'{yHa

(36-4a+46)u0

l{cnpaara malepujanno rnaqaiHmx rpeulaKo B

npoMeila PaqyHoBoAcTBeHHx normtnKa

40294011a) xcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx pa'{yHa

403040126) xcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaH[ pa'{yHa

KopHroBaHo noqerHo cralbe r€rYhe roaHHa Ha

naw 01"S1. -__

404940314013a) roprroeaxu AyrgBH{ canao pa'ryxa (5a + 6a - 66)

>0

23 /:;440324014xopr4roBaHh norpaxH[ canao paqyHa (56 - 6a +

1

66)>0

33ait ti

1

7000

2375,i

5

i 2c00

89



'iz3l30

Pe3epEe

A(J['!

YnxcaHx a HeynraheHx xanHTarlOcxoBxH !(anHTarr

543t 2

npor{eHe y reKynoi 

- 

rogxnn

405140334015a) npoMer Ha ayroBHoj crpaHrl pacyHa

405240344016 35546

8

npoMer Ha norpaxHoj crpaHh PaqYHa

31.r.2. _
Ha xpaJy reKyhe roAMHe

405340354Qt7a) AyroBHt4 canAo PaqYHa
(7a+8a-86)>0

:11'\Z40364018 47546

9

6) ncrpaxH!.r canAo PacYHa
(76-8a+86)>0

oflMc
PEAHH

6poj
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34(}47 H 23735
A0fl

HepactroPeDeHr Ao6Hrax
A0n

OTxyn beHe concrBeHe axqxrefy6utak
A0n

I76I 3

tloqerHo GTalbe npetxoAHe roarHe ]ia AaH

01.01._

409140734055 10064ayroBHx canao paqyHa

4Q9240744056

1

6) norpaxHx ca^Ao PaqYHa

t'lcnpaBKa Harepnjar:Ho 3HaqaiHHx rFrelrral(a x
npoxeHa PaqyHoBoAqrEeHux nonllTfi Ka

409340754057rcflpaBKe Ha ayroBHoj crPaHtr paqyHa

409440764058

2

6) [cnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHtr paqyHa

KopuroBaHo noqetHo cr"aEe npcrxoAHe roAhHe

Ba AaH 01.01' 

- 409540774059 1r054
a) koprroBaHu AyroBHr canAo paqyHa (1a + 7a ' 26)

>0

409640784060

3

6) xoprroeaxu norpaxH!4 ciulAo PacyHa (16 - 2a + 26)

>0

npoH€He y npdrYxoAHoi --_- roABlHu

409740794061npoMer Ha AyroBHoj crpaHx paqyBa

4098 lUOU40804062 r.0064

.l

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH[ pa'{yHa

eYahe Ha Kpaiy n[rerxsAfie roAhH€ 31.1?.--

409940814063a) ayroBHH canAo PaqYHa
(3a+4a-46)>0

4100 1680408240&6) norpaxHH canao PaqYHa

(36-4a+46)>0

l'tEnpaExa MaYePnialtuo sraqajHHx rPeulaKa t{

npoHeHa pat{YHoaogglB€}tllx nofl }tTHKa

410140834065a) rcnpaexe Ha ayroBHoj crpaHfi paqyHa

4742408440666) llcnpaaxe Ha norpaxHoj crpaH[ paqyHa

6

Kopuroaato noqerrao cratt€ Taxyhe roArlre tra

eax 01,01. 

- 410340854067a) KoprroBaHu AyroBHr c2nAo pavyxa (5a + 6a - 66)

>0

litrUC410440864068

7

6) xopuroaaxr norpaxHx canAo PaqyHa (56 - 6a + 66)

>0

ot!ttc
PeEHx

6poj
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NUrrlungr!! xg!!mt@ld

onhc
6poj

34947 u23735

l{epacnqpeBemm Ao6Ptmx

AOnAOn

OT*ynrb€*{e concrneme akqujefy6mrar

75I

npo$eHe y rexyhoj 

- 

ro4rmu

4105 ?dE(!40874069a) npoMer Ha Ayroaxoj crpaxr pavyxa

4106 r 1:rLl408840706) npoMer Ha norpaxHoj crpaHr pa'{yHa

8

ftalbe Ha xpaJY rerYlte roqnne
31.12. ..-----

,.'4to740894071a) AyroBHL4 canAo Pa,{YHa
(7a+8a-86)>0

409040726) norpaxnr ca^Ao PaqYHa
(76-8a+86)20

9

I
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&ufl rlgflgnrt wrdru Pey'l!old

PeArilr

6poi

onMc

332
33X330

AOI'!
Ao6n$ wrlr ry6uq$ no ocHoBy yraratba y

BrracH}lqBe ]{mclpyt{GHTe Xanilta.|la
AOn

Anryapcl(u Ao6xq}{ $JI14

ry6uqnPeaangNrmsaU[4oHe Pe3ePBe

11t09I x

[locerHo cla]ba npeuogHe roAht0e [04 Aarl

01.0x"__
4t4541274109a) AyroBHtt canAo PaqYHa

4t45412841106) norpaxHH canAo Pa'{YHa

I

McnpaBma r.rarepuiarlHo sHaqajt$rx

rp€uaKa u npoueHa paqYHOEOACTBeHlrx

nong{t}{*(a

4r474t294111
'4cnpaBKe 

Ha ayro8Hoi crpaHu pacyHa

41484130aLtz6) ncnpaexe na norpaxHoj 6paHh paqyHa

KopD.rroBaHo fiot{erHo cra}be npcrxoAHe

rofllrHe lra AaH 0x'01' _*

41494131.1113a) KoprroBaHn AyroBH|4 canAo pa.lyHa (1a + 2a -

26):0

41504t3Z4tL4

-)

6) ropuroeaxu norpaxHfi canno Paqyxa (16 - 2a

+26)>0

npoi{eHe y nperxoAHoi 

- 

roAulrt,

415141334115a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHx pacyHa

415241344116npoMer Ha norpaxHoj crpaHil PaqYHa

4

crarbe Ha rpajy nPerxogxe rog*rne

31.12.-._

415341354LL7a) AyroBHtl canAo PaqYHa

+4a-46)>0

41544136
it.rl

41186) no].paxHr canAo PaqYHa

(36-4a+46)>0

5

['i€fl paBka HarePMianHo 3HaqaiHHx

rpeu.la!(a }l npoileHa paqyHoaoacrBe0{Mx

n6nHTr!xa

41554t374119a) [cnpa8Ke Ha ayroBHoi crpaHx FacyHa

4156413841206) l4cnpaB[e Ha norpaxHoi crpaHn pa']yHa

6

KopHroBaHo no.{ef,Ho crarbe reKyfte

roAmfle Ha AaH 01.01. _-_

415741394121a) Kop[roBaHu AyroBHx canao pa'{yHa (5a + 6a -

66)>0

415841404r22 1j
t:,.

7

6) ropuroeanr norpaxHr canAo paqyna (56 - 6a

+66)>0
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33?331330

AOrl
Ao6}rqx Hrx ryGnqx no ocHoBY yrarB]u'a y

BnaCHnct(e XH€Tpyltt€Hle IannTa'ta

AOn
A(ryap€Kt1 Ao6xq}l Hrr

r-y6rtqr

AOn

Peaaropmrauhaxe Pe3ePBe

1110I,. 7.

npoFreHe y teKynoi 

- 

roAlrHH

41594t414723a) npoMer Ha ayroBHoJ crpaHlr pa'{yHa

41604!424L24

I

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH[ pa'{yHa

Cl-albe Ha Kpajy rexYhe roAHHe

31.X2.

41614!25 , '.]

a) ayro8Hr canAo PacyHa

(7a+8a-86)>0

41624!4441266) norpaxxr carAo PaqYHa

(76-8a+86)>0

9

lruErrvncn !c wlorvl l&y'lts rd

Pe&x,i

6poj
oftMc

94



^uErluEcn 
!9 gLldrlul P6r',0ro16

PeAHx

6poj
STIB4C

336334 x 335333

Ao6uqn unu rY6uqn no octlooY

xeumHra HoB{aHor Toka

AOnf,loGuqu tul{ ryomqli no oct{otsY

xHocrpaHor n{rcrloaa}ba }l

npepauyma $Nmancujcxlax
MSseu'raia

aon
Ilo6nun unn rY{inqu no ocmooY

yae-tla y 0ETafioM g,o6nrrY ulr
ryExrxy npuBpy'}(eHeu apyruraBa

1,$13t.?I z

floqer*{o rta}be nperxoEHe roAHHe

Ha AaH 01.01.-

4t9941814163a) AyrosHh canAo PaqYHa

42004182416/.

1

6) norpaxHu canAo PaqYHa

mcnpaBka r,larepniaauo rmarajmmx
rpeulaKa il npor4eHa
paqyHoBoacTBaHhx non nTHKa

420741834165a) hcnpa8Ke Ha ,qyroBHoj crpaHtr paqyHa

4)n1
4L844166

7

6) [cnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHl4

pacyHa

l{optlroBailo noqeYHo gra}se

[lperxoAe{e roAurie fia AaH 01"01.

420341854167a) (ophroBaHI ayro8Hh canao paqyHa

(1a+2a-26)>0

4744418641686) xoprroearu norPaxHfi canAo pa'{yHa

(16-2a+26)>0

3

npoMeHe y np€rxorlHoi 

-
roAmiln

424541874169a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHH f'aqyHa

420641884\746) npoMer Ha norpaxHoj crpaHn paqyHa

Crarse Ha xFajy nperxoAHe roAHHe

31.12._

420741894L7ta) AyroBHu canAo PaqYHa
(3a+4a-46)>0

420841904772

5

5) norpaxH!.r canao PaqYHa
(36-4a+46)>0

l,!cnpaBi(a raarepujanxo sxavajNmx
rpeuraka [1 npor4eHa

,)aqyHoBofl crtseHmx noJrllTmxa

420941914r73a) xcnpaB(e Ha AyroBHoi crpaHh paqyHa

42104192qL74

6

6) rcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHx
pacyHa

Kop[lroBaHo no,lerHo cranoe rexyhe
roA[rHe Ha AaH 01'01. 

- 427741934175a) KoptrroBaHI AyroBHx canAo paqyHa

(5a+6a-66)>0

421241944176

7

6) xoprroaaxu norpaxHH canAo paqyHa

(56-6a+66)>0

I
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nsnrrunEnls uLl dlvr Pay'!td ld

ONFIC
PegHn

{5poj

336334 x 335

Ao6xqx tl,tn ry6tqx no ocHoay

xeunHra ]loB{ar{or rot(a

AOnAOtT Aoorqrt Hrln ryonqt no ocmoeY

rHocrpaHor nofjloBalba r
npepa.{yHa OnHaxcujcrnx

xreeuraJa

Ao6Hq1{ l{fllr rY6uux no ocHoEY

yAeJla y ocranoil Ao6t{TrY nxx

ry6rrxy npxgPyxemrx apyuram

t41,31211

llpor.reHe y reKYhoJ 

-- 

roAuHu

4?t341954177a) npoMer Ha ayrosHoj crpaHh paqyHa

4Zt441964178

8

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHH pa'{yHa

CYalto xa xpaiY rerYhe roAilHe

3n.12,

42154L974t79a) AyrorHr canAo PaqYHa
(7a+8a-86)>0

421641984180

9

6) norpaxHx canAo paqyHa

(76-8a+86)>0
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AUFrrunEn lc Grdrlur Plrtrl rd ld

AH5

Ire

6poj

YKynaH xanHran IE(PeA 16 xor 3

Ao xon 15) - I(PeA ta ror 3 Ao xon

15)l a 0

ryGrrax HBHaA xanmrafla [XPea
1s t(on 3 ao rorl 15) - t(PeA 16

Kon 3 ao xon 15)l a 0onHc
337

aon
Ao6mq}l rirx ry6e{url no ocHoBY xoB

pacnoro)l(xBtrx 3a nPoAaiY

tv1615
I 2

42t7
42444235 ?8754

4218

["loqgrHo 6ath€ np€irxoAHe roArHe
xa aax 01.01.-

a) ayrosxh canAo PaqYHa

6) norpaxrr carAo PaqYHa

I

glcfl paB(6 karepujanHo sHaqarHux

paqyHoEol{cf BeHmx norHT$xa

4219a) [cnpaBKe Ha AyroBHoj crpaH]i paqyHa

42454236

4220

2

6) xcnpaBxe Ha norPaxHoj crPaHH

paqyHa

422r

4246
287544237

4222

KopxroaaHo no.{erHo cra}be
nperxoAHe roAnHe Ha AaE 01'01'

a) KopnroBaHx AyroBHI canAo paqyHa

(1a+2a-26)>0

6) KopHro8astr norpaxHr canAo pacyHa

(16-2a+26)>0

3

npoHeHe y nPerr(oAHoi 

-
r ofltHr

42384223a) npomer Ha ayroBHoj crpaHH pa{yHa
4247

4724

4

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHx paqyHa

C\alb€ fla xpajy nperxoAxe roArxe
31.12,_

4225a) AyrosHh canAo Pa,{yHa
(3a+4a-46)>0

4248
J184344239

4226

5

6) norpaxrn can4o ParYra
(36-4a+46)>0

4227

42494240

4228

!,tenpaara mareprjanxo exauajnrx
rpeu.,axll r npoMeHa
pa{yHoBoAclBeHBX nO h?l{(a

a) lcnpaaKe Ha AyroaHoj crpaHu paqyHa

6) trcnpaBKe Ha norpaxHoj crPaHx

PaqyHa

5

KopxroaaHo no.rerno cran e renyhe
roArHe Ha AaH 01.01. __

4229a) KopnroBaB[ AyroBHtr canAo paqyHa
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

1.1. Општи подаци о Предузећу 

Пун назив предузећа 
Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша, Ниш 

Седиште Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 

Матични број 20736674 

Шифра и назив 

делатности 

5221-услужне делатности у копненом саобраћају (претежна 

делатност) 

ПИБ 107073107 

 

Просечан број запослених у 2020.години је 110 (2019.године је био 112). 

 

1.2. Историјат Предузећа 
 

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (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. 

 

У периоду од оснивања до краја 2014. године, Предузеће је обављало делатност организације, 

контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу 

путника на територији Града Ниша. У склопу ове делатности су и следећи послови: 

• штампање и дистрибуција легитимација за превоз појединачних,  месечних и 

полумесечних превозних карата,  

• израда и контрола остваривања реда вожње,  

• предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

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

• предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

• функционисање јавног превоза,  

• 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, 

• организовање постављања обавештења путницима на стајалиштима и терми-нусима,  

• пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

• пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима.  

 

Предузеће је крајем 2013. године преузело и послове организације рада приградске аутобуске 

станице. 

 

У периоду од 01.01.2015. године до 30.06.2018.године Предузеће је обављало и комуналну 

делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, на пакету линија 

4 у Нишу. На основу Споразума бр. 1292/18 од 11.06.2018. године, закљученог са Градом Нишом, 

Предузеће је дана 30.06.2018. године, престало са обављањем делатности превоза путника на 

овом пакету линија у Нишу. 

  

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству, разврстано у средња правна 

лица. 
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2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 

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

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

Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за 

МСП). 

 

Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је  

рачуноводствени стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од 

Одбора за међународне рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило 

Министарство финансија. Предузеће (не)изражава експлицитну и безрезервну изјаву о 

усаглашености финансијских извештаја са МСФИ за МСП, који се примењује на периоде 

приказане у приложеним финансијским извештајима. 

  

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

сталности Предузећа. 

 

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

образаца финансијских извештаја за привредна предузећа, задруге, и предузетнике („Сл. гласник 

РС“, бр. 95/2014). Према Закону о рачуноводству редован годишњи финансијски извештај 

правних лица која примењују МСФИ за МСП обухвата: биланс стања, биланс успеха, извештај о 

осталом резултату,  извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине  и 

напомене уз финансијске извештаје. 

 

3. РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 

 
При састављању финансијских извештаја Предузећа уважена су следећа начела: 

• Начело сталности, 

• Начело доследности, 

• Начело опрезности, 

• Начело суштине изнад форме, 

• Начело узрочности прихода и расхода и 

• Начело појединачног процењивања 

 

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 

имовински, финансијски и приносни положај Предузећа, као и економска политика земље и 

економске прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг 

Концерн“ принцип).  

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 

обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин 

процењивања билансних позиција Предузећа, не мења у дужем временском раздобљу. 

  

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 

финансијских извештаја Предузећа, које треба да резултира да имовина и приходи нису 

прецењени, а да обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности 

не треба разумети на начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала Предузећа; то јест 

свесног, нереалног увећања расхода и обавеза Предузећа. Наиме, у Оквиру за припрему и 

презентацију финансијских извештаја је потенцирано да уважавање начела опрезности не сме да 

има за последицу значајно стварање скривених резерви, намерно умањење имовине или прихода, 

101



Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш                                                                                                                                                                                                       

Напомене уз финансијске извештаје за 2020.годину 

 
 
или намерно преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том случају финансијски извештаји не 

би били неутрални и, стога, не би били поуздани.  

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Предузећа, а 

тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање 

треба да се врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не само 

на основу њиховог правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и других 

догађаја у Предузећу није везано за моменат када се готовина или готовински еквиваленти, по 

основу тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за моменат када се догоде. 

Таквим приступом омогућено је да се корисници финансијских извештаја не информишу само о 

прошлим трансакцијама Предузећа које су проузроковале исплату и примања готовине, већ и 

обавезама Предузећа да исплати готовину у будућности, као и о ресурсима који представљају 

готовину које ће Предузеће примити у будућности. Другим речима, уважавањем начела 

узрочности прихода и расхода обезбеђује се информисање о прошлим трансакцијама и другим 

догађајима на начин који је најупотребљивији за кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања 

различитих билансних позиција Предузећа (на пример, имовине или обавеза), ради 

рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања. 

 

4. ГРЕШКЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, МАТЕРИЈАЛНОСТ ГРЕШКЕ 

И КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА 

 
Грешке из претходног периода су изостављени или погрешно исказани подаци из финансијских 

извештаја Предузећа за један или више периода који произилазе из неупотребљавања или 

погрешне употребе поузданих информација које су биле доступне када су финансијски извештаји 

за дате периоде били одобрени за издавање и за које се могло разумно очекивати да буду добијене 

и узете у обзир при састављању и презентацији тих финансијских извештаја.  

 

Материјално значајна грешка откривена у текућем периоду, која се односи на претходни 

период је она грешка која има значајан утицај на финансијске извештаје једног или више 

претходних периода и због које се ти финансијски извештаји не могу више сматрати поузданим.  

 

Предузеће врши ретроспективну корекцију материјално значајних грешака у првом сету 

финансијских извештаја одобреном за објављивање након откривања тих грешака, тако што ће 

преправити упоредне износе за презентован(е) ранији(е) период(е) у којем(има) су се грешке 

догодиле; или, ако се грешка догодила пре најранијег презентованог претходног периода, 

преправити почетна стања средстава, обавеза и капитала за најранији презентовани претходни 

период.  

 

Ако је неизводљиво утврдити ефекат грешке из одређеног периода на упоредне информације за 

један или више презентованих претходних периода, Предузеће преправља почетна стања 

средстава, обавеза и капитала за најранији период за који је ретроспективно преправљање 

података изводљиво (што може бити текући период).  

 

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

односно у корист прихода период а у којем су грешке идентификоване.  

 

Материјалност грешке се процењује сходно релевантним одредбама из Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, по којима материјалност имплицира да изостављање, или 
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погрешно књиговодствено евидентирање пословне трансакције, може утицати на економске 

одлуке корисника донете на основу финансијских извештаја.  

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у кумулативном износу са осталим 

грешкама већа од 4% укупних прихода обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка 

односи. 

 

 

 

5. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 
5.1. Коришћење процењивања 
 

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

 

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. 

 

Упоредне информације чине финансијски извештаји Предузећа за 2018. годину, који су били 

предмет ревизије. 

 

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

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

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

 

5.2. 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. 
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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. 

 

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања 

у функционалну валуту су били следећи: 

 

Валута: 2020.  2019. 

ЕУР 117.5802  117.5928 

USD       95.6637  104.9186 

CHF 108.4388  108.4004 

GBP    130.3984     137.5998 

 

5.3. Пословни приходи 
 

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

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

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

потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које 

Предузеће одобри.  

 

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

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

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

са власништвом, нити задржава ефективну контролу над продатом робом, 

ц) износ прихода се може поуздано измерити; 

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

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

 

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

 

5.4. Пословни расходи 
 

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

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

амортизације; трошкови дугорочних резервисања; нематеријални трошкови. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

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

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

измери; 

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

узрочности); 

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

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

путем поступка системске и разумне алокације; 

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

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

за признавање у билансу стања као средство; 

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

средства.  
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5.5.Трошкови позајмљивања 

 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови у вези са позајмљивањем средстава. 

Предузеће  све трошкове позајмљивања признаје као расход периода у коме су настали.  

 

5.6. Финансијски приходи и расходи 
 

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

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

или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне 

клаузуле – према трећим лицима; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим 

повезаним правним лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

 

5.7. Остали приходи и расходи 
 

У оквиру осталих прихода (који укључују и приходе од усклађивања вредности остале имовине 

која се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих прихода, исказују 

се добици који могу, али не морају да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Добици 

представљају повећања економских користи Предузећа и као такви, по природи, нису различити 

од других прихода. Добици укључују, на пример, добитке од продаје некретнина, постројења и 

опреме; по већој вредности од књиговодствене у моменту продаје. 

 

У оквиру осталих расхода (који укључују и расходе по основу обезвређења остале имовине која 

се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих расхода, исказују се и 

губици који могу, али не морају, да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Губици 

(на пример, мањкови или губици настали продајом средстава по нижој вредности од 

књиговодствене) представљају смањење економских користи и, као такви, по својој природи, 

нису различити од других расхода. 

 

5.8. Лизинг 
 

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

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

 

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

и користи повезани са власништвом.  

 

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

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

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

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

Отплата закупа дели се на  камату и враћање главнице према израчунатим ануитетима. Трошкови 

камате терете расход периода, односно биланс успеха на пропорционалној основи, на преостали 

салдо закупнине. Разлике између будуће вредности минималних плаћања закупа и њихових 

садашњих вредности представља будуће плаћање закупа, који се евидентира као финансијска  

разлика по основу закупа. 

 

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

висини његове фер вредности или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је 

она нижа. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је 

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

власништвом задржани код закуподавца, односно нису пренети на закупца.  

 

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

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

временске структуре користи за корисника. 

 

5.9. Некретнине, постројења и опрема 
 

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

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

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

 

Предузеће признаје набавну вредност неке некретнине, постојења и опреме као средство ако, и 

само ако: 

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

Предузеће,  и 

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

стицања/изградње набавна вредност /цена коштања је већа од РСД  40 хиљада. 

 

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

задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 

 

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

трошак пословања. 

 

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

расход периода у коме су настала. 

 

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

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

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

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

коштања уз услов да она не прелази нето тржишну вредност. 

 

Након почетног признавања ставке некретнина, постројења и опреме се вреднују по набавној 

вредности умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке 

због умањења вредности. 

 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на 

основу  процењеног  корисног века употребе средстава.  

 

Основица за амортизацију средства је набавна вредност/цена коштања.   

 

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

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

нули. 

 

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

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

Предузећа очекује. 
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Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако 

се не користи. 

 

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

следеће: 

 

Опис 

Корисни век 

трајања  

(у годинама) 

Стопа  

амортизације   

Рачунари и припадајућа опрема 4-7 14,29-25% 

Путничка возила 9-12 8,33-11,11% 

Аутобуси 8-10 10-12,5% 

Остала средства 3-9 8,33-33,33% 

 

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

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

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

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

период се коригују. 

 

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

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

будуће економске користи. 

 

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

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

средства и признају се као приход или расход у билансу успеха.  

 

5.10. Залихе 
 

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

директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују 

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

добављача.  

   

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

 

5.11. Умањење вредности имовине 
 

На сваки датум извештавања, некретнине, постројења и опрема, нематеријална имовина се 

проверавају да би се одредило да ли постоје неке назнаке да је дошло до умањења вредности тих 

средстава. Ако постоји назнака да је дошло до умањења вредности, процењује се надокнадива 

вредност тих средстава и упоређује се са књиговодственом вредношћу. Ако је процењена 

надокнадива вредност мања, књиговодствена вредност средстава се смањује на надокнадиву 

вредност, а губитак због умањења вредности се признаје као расход периода. 

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена  надокнадиве вредности тог средства. 

Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се као приход 

периода, а књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 
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До 30.06.2018.године, Предузеће је обављало и комуналну делатност градског и приградског 

превоза путника на територији града Ниша на пакету линија 4 у Нишу, аутобусима у његовом 

власништву. Пошто му после тога, аутобуси више нису били потребни за обављање осталих 

делатности које му је поверио оснивач, Предузеће је , у складу са одредбама Закона о јавној 

својини, покушало да у периоду од децембра 2018. до новембра 2019. године, у поступцима 

јавног надметања – лицитације, прода укупно 13 аутобуса. Почетне цене аутобуса код прве 

лицитације су биле тржишне цене које је претходно утврдио судски вештак машинске струке. 

Пошто није било заинтересованих лица за куповину аутобуса, Предузеће је огласило другу 

лицитацију истих аутобуса, при чему су почетне цене биле мање за 20% од цена из прве 

лицитације. И тада није било заинтересованих лица за куповину аутобуса, па је оглашена и трећа 

лицитација са почетним ценама умањеним на 60% од цена из прве лицитације. Ни са тако 

умањеним почетним ценама, Предузеће није успело да прода ниједан аутобус. 

 

После нове процене тржишне вредности аугобуса на дан 31.12.2020. године, коју је утврдио 

судски вештак машинске струке, у складу са чланом 36. Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама бр. 2796/14 од 29.12.2014. године, извршено је одговарајуће 

обезвређење дела имовине. 

Слично, на сваки датум извештавања, процењује се и умањење вредности залиха тако што се 

упоређује књиговодствена вредност сваке ставке залиха са продајном ценом умањеном за 

трошкове довршења и продаје. Ако је залихама умањена вредност, књиговодствена вредност се 

своди на продајну цену умањену за трошкове довршења и продаје, а губитак због умањења 

вредности се признаје као расход. 

 

Ако се губитак због умањења вредности накнадно сторнира, књиговодствена вредност се 

повећава на измењену процењену надокнадиву вредност (у случају залиха то је продајна цена 

умањена за трошкове довршења и продаје), али не више од износа који би био одређен да у 

претходним годинама није био признат губитак због умањења вредности. Сторнирање губитка 

због умањења вредности се признаје као приход.  

 

5.12. Финансијски инструменти 
 

Основни финансијски инструменти су: 

 (а)  готовина; 

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

основу меница и зајмова); 

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

очекује се  да задовољи услове из параграфа 11.9; 

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

преференцијалне акције без обавезе пновног откупа од стране емитента. 

 

При почетном признавању финансијског средства или финансијске обавезе, Предузеће их 

одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног 

одмеравања финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер 

вредности кроз добитак или губитак), осим уколико аранжман у ствари представља 

финансијску трансакцију. 

 

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

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

која није тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће 

одмерава финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој вредности будућих 

плаћања дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 
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На крају сваког извештајног периода, Предузеће  треба да одмерава финансијске 

инструменте на следећи начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да 

има током продаје или другог отуђења: 

 

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

коришћењем метода ефективне камате. Дужнички инструменти класификовани као 

краткорочна средства или краткорочне обавезе треба да се одмеравају по недисконтованом 

износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да буде плаћена или примљена (односно, 

нето од умањења вредности) осим ако аранжман у ствари представља финансијску 

трансакцију. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Предузеће треба да одмери 

дужнички инструмент по садашњој вредности будућих плаћања дисконтованих по тржишној 

каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 

 

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

понекад нула) од које се одузима умањење вредности; 

 

На крају сваког извештајног периода Предузеће треба да оцени да ли постоји неки објективан 

доказ о умањењу вредности финансијског средства које се одмерава по набавној или 

књиговодственој вредности. 

 

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

Предузеће треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење 

представља губитак због умањења вредности. Предузеће треба одмах да призна губитак због 

умањења вредности финансијског средства као расход периода.    

  

5.13. Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје производа, робе и 

услуга повезаним друштвима и осталим правним и физичким лицима у земљи и иностранству, 

као и потраживања по другим основама (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од 

запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу 

преплаћених пореза и доприноса и друго), за које се очекује да ће бити реализована у року од 12 

месеци од датума билансирања.  

 

Краткорочна потраживања по основу продаје мере се по вредности из оригиналне фактуре, а 

накнадно по фактурној вредности умањеној за исправку вредности по основу ненапативих 

потраживања. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у 

функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од 

датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист 

прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути се на дан биланса стања 

прерачунавају према важећем средњем курсу, а курсне разлике се признају као приход или 

расход периода.  

 

Краткорочни финансијски пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале 

краткорочне финансијске пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од датума 

биланса стања. У оквиру краткорочних финансијских пласмана исказује се и део датих 

дугорочних кредита Предузећа чија се наплата очекује у року од годину дана од датума биланса 

стања. 

 

Као и за друга средства која се исказују као краткорочна, у оквиру краткорочних финансијских 

пласмана исказују се и хартије од вредности Предузећа чија се реализација (наплата) очекује у 

периоду од годину дана од датума биланса стања. Тако се, на пример, као краткорочни 

финансијски пласмани исказују хартије од вредности које су класификоване као хартије од 

вредности које се држи до доспећа - део који доспева до једне године. 
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Процењивање краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода 

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

периода процењују се на следећи начин:  

 

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

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

рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. 

 

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

рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних 

пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

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

потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

5.14. Обавезе 
 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса) Предузећа да би се задовољио захтев друге стране. 

 

Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: 

• када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за 

резултат измирење садашње обавезе и 

• када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе 

или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба да резултира стварањем 

скривених резерви (на пример, као последица намерно прецењених обавеза или трошкова), 

обзиром да у том случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били 

поуздани. 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од 

вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне 

финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни 

кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других 

обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне 

обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до 

годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају 

наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у дужем 

року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши 

прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене 

курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. Обавезе у 

страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а курсне разлике 

се признају као приходи или расходи периода. 
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5.15. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 
 

Резервисање се признаје када: 

• Предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

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

измирења; и 

• износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Резервисања су вршена на терет расхода периода по основу: 

- резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију  

- резервисања за јубиларне награде и 

- резервисања за судске спорове. 

 

5.16. Примања запослених 
 

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

укључујући директоре и руководство. Примања запослених обухватају: 

a) краткорочна примања запослених су примања запослених (осим 

отпремнина) која доспевају за плаћање у року од дванаест месеци након завршетка периода у 

коме су запослени пружали релевантне услуге; 

b) примања по престанку запослења су примања запослених (осим 

отпремнина) која треба исплатити по престанку запослења; 

. 

5.16.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

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

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

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

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

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

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

пензију исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. 

Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на 

који се односе. 
 
 

5.16.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

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

75/2014), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије („Службени гласникмРС“, бр. 27/2015) и Колективним уговором  

код послодавца Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 2486/15 

и 1881/16 од 12.07.2016. године, Предузеће је у обавези да запосленима, приликом одласка у 

пензију исплати отпремнине у висини износа три зараде које су запослени остварили за месец 

који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици 

Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, 

уколико је то повољније за запослене.  

 

Такође, у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије и Колективним уговором  код 

послодавца јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Предузеће је у 

обавези да исплати јубиларне награде запосленима који наврше 10, 20 или 30 година непрекидног 

рада у Предузећу. 
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У 2020.години извршена је исплата јубиларних награда за 10 година непрекидног рада у 

предузеће за 14 запослених. 

 

5.17. Порез на добитак 
 

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

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

 

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

 

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

признаје се као средство (потраживање). 

 

 

5.17.1. Порески расход периода 

 

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

Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 

43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 

91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на 

пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске 

кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у 

складу са пореским прописима Републике Србије. 

 

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

обрачунских периода, али не дуже од 10 година од године у којој је то право на порески кредит 

утврђено.  
 
Губици утврђени у пореском билансу, изузев капиталних добитака и губитака који су утврђени 

у складу са овим законом, могу се пренети на рачун добити утврђене у пореском билансу из 

будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

 

5.17.2. Одложени порез       

 

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

настао као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу 

разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања тих 

износа од стране пореског органа, и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских 

кредита. 

 

Одложено пореско средство је признато по основу: 

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

пореске основице за обрачун амортизације; 

• резервисања за отпремнине и јубиларне награде, када расход није признат у периоду у 

ком је обрачунат, али ће бити признат у будућем периоду у ком ће отпремнине и јубиларне 

награде бити исплаћене; 

  

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

примењује на одбитне привремене разлике. 

 

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

је њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице. 
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У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и 

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

у финансијском извештају.Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно 

се признаје до износа у којем се у будућем периоду очекује добитак (односно опорезиви добитак). 

 

5.18. Државна давања 
 

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

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

  

Предузеће признаје државна давања на следећи начин: 

а) давања која не намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход приликом признавања потраживања по основу давања; 

б) давања која намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход само када се испуне услови у вези са резултатима; 

ц) давања добијена пре испуњавања критеријума признавања признају се као обавеза. 

 

Предузеће  одмерава давања по фер вредности добијеног или потраживаног средства. 

 

6. БИЛАНС УСПЕХА 
 

6.1. Приходи од продаје производа и услуга 
Врста прихода 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 

209.678  347.110 

Приходи од продаје производа и услуга  715.098  1.093.020 

Укупно 924.776  1.440.130 

 

6.2. Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.. 

 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 

компензација и повраћаја пореских дажбина 

537.379   

Приходи од условљених донација    

Укупно 537.379   

 

6.3. Други пословни приходи 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина 131  131 

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи 3.822  3.469 

Укупно 3.952  3.600 

Највеће учешће у осталим пословним приходима имају приходи остварени наплатом 

адвокатских услуга у поступцима принудних наплата. 
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6.4. Трошкови материјала 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду    

Трошкови осталог материјала (режијског) 3.182  4.086 

Трошкови резервних делова 145   219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 591  734 

Укупно 3.918  5.039 

 

6.5. Трошкови горива и енергије 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 1.869  2.597 

Укупно 1.869  2.597 

Од укупно остварених трошкова горива и енергије у 2020. години у износу од  РСД 1.869   

хиљаде, трошкови горива износе РСД 1.027 хиљадa, трошкови енергије и паре износе РСД 842 

хиљадe. 

 

6.6. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  106.332  93.542 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

17.704  16.003 

Трошкови накнада по уговору о делу 32  9 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 

   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

664  654 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

1.509  949 

Остали лични расходи и накнаде 8.757  8.938 

Укупно 134.998  120.095 

Трошкови превоза на посао и са посла остварени у укупном износу од РСД 2.126 хиљадa и 

трошкови на име солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног 

положаја у укупном износу од РСД 5.202 хиљаде, чине највећи део осталих личних расхода и 

накнада. 

 

6.7. Трошкови производних услуга 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака 1.267.575  1.266.950 

Трошкови транспортних услуга 2.069  2.224 

Трошкови услуга одржавања 217  188 

Трошкови закупнина 5.068  5.460 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 5.209  3.771 

Трошкови истраживања    

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 5.367  6.672 

Укупно 1.285.505  1.285.265 
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Највеће учешће у трошковима производних услуга имају трошкови услуга на изради учинака, 

односно трошкови градског и приградског превоза путника на територији града Ниша по 

рачунима превозника, који су остварени у укупном износу од РСД 1.267.575 хиљадa. 

 

Структура трошкова услуга на изради учинака: 

Назив превозника 2020. % 2019. % 

Ниш-експрес д.о.о. Ниш 935.404 73,80% 945.436 74.63% 

Арива Литас д.о.о., Пожаревац 26.168 2,06% 321.514 25.37% 

Ласта а.д. Београд 184.860 14,58%   

Стрела д.о.о. Обреновац 121.143 9,56% - - 

УКУПНО: 1.267.575 100,00% 1.266.950 100,00% 

Јавни градски и приградски превоз путника на територији града Ниша је зу 2019. години и у 

јануару месецу 2020. године, реализован по уговорима о јавно-приватном партнерству 

закљученим са превозницима Ниш експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац. 

Почев од 01.02.2020. године, у примени су нови уговори о јавно-приватном партнерству, по 

којима јавни превоз путника врше превозници Ниш експрес Ниш, Ласта Београд  и Стрела 

Обреновац. 

 

6.8. Трошкови амортизације 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 5.723  8.109 

Амортизација започиње да се обрачунава почев од првог дана наредног месеца у односу на месец 

када су основна средства доступна за употребу. Обрачун амортизације врши се 

пропорционалном методом. 

6.9. Трошкови дугорочних резервисања 
Трошкови дугорочних  резервисања односе се на: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 2.515  3.496 

Остала резервисања 5.000   

Укупно 7.515  3.496 

Предузеће је у 2020. години, поред обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка 

запослених у пензију и обрачуна резервисања за јубиларне награде запослених, извршило и 

резервисање за трошкове судског спора који се води са привредним друштвом Ћурдић д.о.о. 

Београд (даље: Ћурдић), у износу од РСД 5.000 хиљада. Ово резервисање је извршено на основу 

процене адвокатске канцеларије која заступа Предузеће у судским поступцима са овим 

привредним друштвом, јер постоји могућност да тужбени захтев тужиоца буде делимично и 

усвојен, при чему би требало рачунати на одређени износ трошкова на терет туженог. 

 

6.10. Нематеријални трошкови 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 6.041  5.747 

Трошкови репрезентације 200  466 
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Трошкови премија осигурања 456  343 

Трошкови платног промета 1.195  1.079 

Трошкови чланарина 568  567 

Трошкови пореза 323  286 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 886  3.595 

Укупно 9.669  12.083 

У оквиру трошкова непроизводних услуга су трошкови адвокатских услуга, трошкови ревизије 

финансијских извештаја, трошкови услуга чишћења просторија и  остали непрозводни трошкови, 

Највећи износ тих трошкова чине трошкови адвокатиских услуга у износу од РСД 4.354 хиљадe. 

Трошкове премија осигурања чине трошкови осигурања опреме, комбинованог осигурања 

рачунара и рачунарске опреме, колективног осигурања запослених, каско осигурања моторних 

возила, осигурања путника у возилима, обавезног осигурања путника у јавном превозу и 

осигурања од ауто адговорности. 

Од укупних трошкова платног промета и банкарских услуга износ од РСД 899 хиљада односи се 

на трошкове банкарских провизија. 

 

6.11. Приходи од камата (од трећих лица) 

 2020.  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата (од трећих лица) 624  1.350 

Укупно 624  1.350 

Најзначајнији део прихода од камата односи се на приходе од камата по другим финансијским 

пласманима у износу од РСД 299 хиљада, на приходе од затезних камата  у износу од РСД 302 

хиљаде, док приходи по ороченим депозитима износе РСД 23 хиљадa. 

  

6.12. Расходи камата (према трећим лицима) 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Раходи  камата (од трећих лица) 631  1 

Укупно 631  1 

Најзначајнији део расхода каматa односи се на расходе камата по кредитима у износу од РСД 

623 хиљада. 

 

6.13. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Негативне курсне разлике    1 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према 

трећим лицима) 

   

Укупно   1 

 

6.14.Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 

  105 

Укупно   105 
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6.15. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 

хартија од вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана 

9.958  5.084 

Укупно 9.958  5.084 

Руководство Предузећа сматра да исказане вредности остале имовине у финансијском извештају 

одговарају њиховој фер вредности на дан 31.12.2020. године 

 

6.16. Остали приходи 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

  376 

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    

Добици од продаје материјала    

Вишкови    

Наплаћена отписана потраживања 11   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Приходи од смањења обавеза    

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 

39  152 

Остали непоменути приходи 372  308 

Свега 422  836 

Приходи од усклађивања врдности имовине    

Приходи од усклађивања вредности опреме 36  195 

Свега 36  195 

Укупно 458  1.031 

 

6.17. Остали расходи 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

   

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких 

средстава 

   

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

   

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 
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Расходи по основу директних отписа потраживања 1.288  3.398 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе    

Остали непоменути расходи 1.383  2.802 

Свега 2.671  6.200 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    

Обезвређење некретнина, постројења и опреме 404  6.479 

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега 404  6.479 

Укупно 3.075   12.679  

Надзорни одбор Предузећа је, на предлог Комисије за попис потраживања, обавеза, готовине и 

готовинских еквивалената, донео одлуку да се изврши дефинитиван отпис: 

- вредности сваког појединачног потраживања које није веће од 1.000,00 динара и за које није 

покренут поступак утужења, односно принудне наплате потраживања по основу опомена за 

плаћање доплатне карте издатих физичким лицима у периоду од 01.07.2011. до 31.12.2019. 

године, пошто би трошкови утужења сваког од тих дужника били већи од укупног износа 

потраживања од тог дужника. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања на овој пописној листи је РСД 1.020 хиљада, од чега је износ од РСД 851 хиљада 

индиректно отписан по попису потраживања на дан 31.12.2019. године. 

- отпис вредности сваког појединачног потраживања за које није покренут поступак утужења, 

односно принудне наплате потраживања по основу две или више ненаплаћених опомена за 

плаћање доплатне карте издатих физичким лицима у периоду од 01.07.2011. до 31.12.2015. 

године. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних потраживања на овој 

пописној листи је РСД 13.145 хиљада, од чега је износ од РСД 12.144 хиљада индиректно отписан 

по попису потраживања на дан 31.12.2019. године 

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима за које предузеће 

поседује податке да су у међувремену преминули. Укупан износ дефинитивног отписа вредности 

појединачних потраживања на овој пописној листи је РСД 28 хиљада, од чега је износ од РСД 25 

хиљада индиректно отписан по попису потраживања на дан 31.12.2019. године. 

- по основу опомена за плаћање доплатне карте издатих физичким лицима према којима су 

покренути, па обустављени поступци наплате потраживања преко извршитеља због 

немогућности наплате. Укупан износ дефинитивног отписа вредности појединачних 

потраживања на овој пописној листи је РСД  300 хиљада, од чега је износ од РСД 184 хиљада 

индиректно отписан по попису потраживања на дан 31.12.2019. године. . 

Надзорни одбор Предузећа је усвојио  Процену вредности дела имовине и то 13 аутобуса. 

Процену је извршио судски вештак машинске струке и у складу са чланом 36. 

Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр. 2796/14 од 29.12.2014. 

године, извршено је обезвређење дела имовине у укупном износу од РСД 404 хиљада. 
 

6.18. Нето добитак/(губитак) пословања које се обуставља, приходи/расходи 

промене рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља    

Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика    

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

4  10.391 

Губитак пословања које се обуставља    
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Расходи по основу ефеката промене рачуноводствене 

политике 

   

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година 

које нису материјално значајне 

(311)  (6) 

Укупно (307)  10.385 

 

6.19. Порез на добитак 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (губитак /добитак 

пре опорезивања) 

4.021  2.151 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу    

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 21.773  12.969 

Опорезиви губитак/ добит 25.794  15.120 

   Умањење за износ губитка из ранијих година   7.733 

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 25.794  7.387 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ)    

Обрачунати порез (15%) 3.869  1.108 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 

подстицаја и ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)    

Одложени порески расход периода 3.869  1.108 

Одложени порески приход периода 1.098  1.636 

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

усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се умањује за губитке 

ранијих година. 
 

7. БИЛАНС СТАЊА 

 
7.1. Некретнине, постројења  и  опрема       

 

Постројења и 

опрема 

Некретнине, 

постројења и 

опрема у 

припреми 

Укупно 

Набавна вредност    

Стање на 01.01.2019. 69.425 61 69.486 

Нове набавке  2.239 2.239 

Пренос са једног облика на други 2.239 (2.239)  

Процена    

Отуђивање и расходовање    

Остало    

Стање на 31.12.2019. 71.664 61 71.664 

    

Исправка вредности    

Стање на почетку године  43.613 

 

 43.613 

Корекција почетног стања    
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Амортизација 2020. године 5.723  5.723 

Процена    

Отуђивање и расходовање    

Обезвређења 368  368 

Остало     

Стање на крају године 49.704 

 

 49.704 

Неотписана вредност 31.12.2020. 21.960 61 22.021 

Неотписана вредност 31.12.2019. 25.811 61 25.872 

   

7.2. Дугорочни финансијски пласмани 

 

 

7.3. Одложена пореска средства и обавезе 
 

Одложена пореска средства у износу од РСД 2.356 хиљада, по основу резервисања за отпремнине 

приликом одласка запослених у пензију, резервисања за јубиларне награде и резервисања за 

судске спорове, обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним 

периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и 

кредита. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен. 

 

Одложене пореске средства у износу од РСД 1.670  хиљада, по основу разлике између неотписане 

књиговодствене и пореске вредности основних средстава на дан 31.12.2020. године, обухватају 

износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих 

привремених разлика. 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 4.026  2.928 

Одложене пореске обавезе    

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 4.026  2.928 

 

7.4. Залихе 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 28  45 

Гориво и мазиво 61  61 

Резервни делови  670  670 

Алат и ситан инвентар 9.842  12.904 

Алат и ситан инвентар у употреби (9.831)  (12.885) 

Плаћени аванси за залихе и услуге 367  181 

Укупно 1.137  976 

Алат и ситан инвентар чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада исказују се као залихе. 

Резервни делови чија је набавна вредност мања од РСД 40 хиљада приликом уградње исказују се 

као трошак пословања. 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Дугорочни пласмани у земљи    

ЈКП Горица   3.500 

Укупно   3.500 
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7.5. Потраживања по основу продаје 
 2020.  2019. 

 РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Потраживања од осталих повезаних правних лица у 

земљи  

37.587  90.521 

Град Ниш 37.200  89.048 

Градска управа града Ниша   1.279 

Остали 387  194 

Потраживања од купаца у земљи 30.570  45.969 

Пчелица 1.444  1.615 

Нискоградња доо 818  818 

МД Градња инжењеринг транспорт доо 297  297 

Префабрикати Морава доо 185  185 

Потраживања од купаца за издате опомене 24.541  36.484 

Остали  3.285  6.570 

Свега потраживања од купаца 68.157  136.490 

Исправка вредности потраживања од купаца    

Исправка потраживања од матичних и зависних правних 

лица 

   

Исправка потраживања од осталих повезаних правних лица    

Исправка потраживања од купаца у земљи (21.550)  (24.789) 

Исправка потраживања од купаца у иностранству    

Исправка потраживања осталих потраживања    

Свега исправка вредности (21.550)  (24.789) 

Укупно 46.607  111.701 

У оквиру осталих потраживања износ од РСД 24.541 хиљадa се односи на потраживања од 

физичких лица на име  издатих опомена за плаћање доплатних карата. Одлуком Надзорног 

одбора, извршена је исправка вредности опомена за плаћање доплатних карата старијих од 60 

дана у висини од 70 - 97% у износу од РСД 9.958 хиљада. 

Сама наплата потраживања од издатих опомена за плаћање доплатних карата је иначе доста 

отежана и дуго траје. Одређени број корисника услуга јавног превоза путника плаћа опомене у 

валути, односно у року од 8 дана од дана издавања. Други део корисника плаћање врши у 

додатном року, који им се дозволи доставом опомена на кућне адресе. 

Уколико путник ни у додатном року не изврши плаћање по примљеној опомени, покреће се 

поступак принудне наплате преко приватних извршитеља. У тим случајевима је процедура 

наплате потаживања по правилу доста дуга, а врло често траје и по неколико година. Одређени 

број предмета после приговора извршних дужника прелази у парничне поступке, чиме се ионако 

дугачак рок наплате додатно продужава.  

Од  укупних потраживања од купаца на дан 31.12.2020. године усаглашено је  87 % потраживања.  

Неусаглашена потраживања се односе, углавном, на потраживања од градских управа, установа 

и школа Града Ниша. Неусаглашеност је настала  углавном као последица неодазивања на 

захтеве за усаглашавање, као и различитог начина евидентирања фактура за испоручене картице 

за превоз путника.  

Највећи проценат неусаглашених потраживања се односи на потраживања од физичких лица на 

име издатих опомена за плаћање доплатних карата  са којима је практично немогуће вршити 

усаглашења, пошто они и не воде пословне књиге. Ако би зато за утврђивање процента 

усаглашења искључили ова потраживања, проценат усаглашених потраживања би био 99%. 

121



Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш                                                                                                                                                                                                       

Напомене уз финансијске извештаје за 2020.годину 

 
 

7.6. Потраживања из специфичних послова 
Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2020.  2019.. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања од извозника    

Потраживања по основу увоза за туђ рачун    

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    

Остала потраживања из специфичних послова 5.181  3.801 

Минус: Исправка вредности потраживање из 

специфичних послова 

   

Укупно 5.181  3.801 

Остала потраживања из специфичних послова односе се на принудне наплате потраживања 

преко јавних извршитеља. Ради се о потраживањима по основу предујма и других трошкова које 

извршитељи наплате од Предузећа као извршног повериоца, одмах по доношењу закључака о 

извршењу, а наплата тих трошкова од извршних дужника траје понекад и дуже од годину дана. 

Са стањем на дан 31.12.2020. године, укупна вредност ових потраживања износи РСД 5.181 

хиљада. 

 

7.7. Друга потраживања 
Друга потраживања обухватају: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде 23   

Потраживања од запослених 22  206 

Потраживања од државних органа и организација 220.451  10.360 

Потраживања за више плаћен порез на добитак    

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 

39   

37 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 2.455  692 

Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 14.815  10.672 

Минус: Исправка вредности других потраживања (5.181)  (5.181) 

Укупно 232.624  16.786 

 

7.8. Краткорочни финансијски пласмани 
     2020.  2019. 

 Ознака  

валуте 

 Каматн

а стопа 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Краткорочни 

кредити и зајмови у 

земљи 

       

ЈКП Горица РСД  Без 

камате 
   3.500 

Одбојкашки клуб Ниш РСД  Без 

камате 
   1.000 

Свега       4.500 

Остали краткорочни 

финан.пласмани 

РСД       

HALK BANK РСД     2%  30.000   

Укупно     30.000  4.500 

Предузеће је слободна финансијска средства која је имала на текућим ртачунима крајем 2020. 

године, у износу од РСД 30.000 хиљада, орочило на период од годину дана, са могућношћу 

122



Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш                                                                                                                                                                                                       

Напомене уз финансијске извештаје за 2020.годину 

 
 
повлачења дела тих средстава током периода орочења. Део тих средстава ће Предузеће 

искористи за повраћај кредита, чија задња рата за повраћај истиче октобра месеца 2021. године. 

 

7.9. Готовински еквиваленти и  готовина 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 35.803  33.954 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 37  787 

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена 

   

Свега 35.840  34.741 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена  

   

Свега    

Укупно 35.840  34.741 

Предузеће је током 2020. године платни промет обављало преко текућих рачуна код Уникредит 

банке, Банке Интеса и Банка Поштанска штедионица, као и преко наменског рачуна (подрачуна) 

код Управе за трезор. Стање новчаних средстава на текућим рачунима на дан 31.12.2020. године 

у укупном износу од РСД 35.803 хиљада, који је Предузеће исказало у својим пословним 

књигама, усаглашено је са банкама. 

 

7.10. Порез на додату вредност 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

општој стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по општој стопи у примљеним фак.који се не 

признаје у пореском периоду 

154  175 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

посебној стопи (осим плаћених аванса) 

   

ПДВ по посебној стопи у примљеним фактурама, који се 

не признаје у пореском периоду 

10.020  10.022 

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 
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Порез на додату вредност обрачунат на услуге 

иностраних лица 

   

Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – 

страним држављанима 

   

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима    

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 2  2 

Укупно 10.176  10.199 

На конту 271.30 – ПДВ по посебној стопи који се не признаје у пореском периоду, је евидентиран 

износ од РСД 10.020 хиљада, од чега је износ од РСД 10.017 хиљада евидентиран по основу 

пружених услуга превоза путника од стране Ћурдића у периоду од децембра 2017. године до 

раскида уговора са овим превозником, децембра 2018. године. За децембар 2017. године, Ћурдић 

је издао рачун за пружене услуге који није био у складу са закљученим уговором. Предузеће му 

је овај рачун вратило, са захтевом да изда исправан рачун у складу са коначним обрачуном 

извршених услуга превоза путника, али он то није учинио. Зато је Предузеће против овог 

превозника покренуло судски спор за накнаду штете у износу од РСД 1.781 хиљада. 

По коначним месечним обрачунима извршених услуга превоза путника у 2018. години, извршена 

су одређена, уговором предвиђена, умањења прихода Ћурдића. Он се није сложио са тим 

умањењима, тако да је издавао рачуне на износе веће од износа утврђених овим обрачунима. 

Предузеће је уложило рекламације на све тако издате рачуне Ћурдића. Приликом књижења ових 

рачуна, исправан, неспорни део рачуна је евидентиран на дуговној страни конта 435, неспорни 

нето износ пружених услуга је књижен на потражној страни конта 530.1, а неспорни износ ПДВ-

а на потражној страни конта 271.0. Више исказани износи рачуна, који су рекламирани Ћурдићу, 

су књижени на дуговној страни конта 499, више исказани износи пореских основица су књижени 

на потражној страни конта 289, а више исказани износ ПДВ-а од РСД 8.236 хиљада је књижен на 

потражној страни конта 271.30.  

Ћурдић је 2018. године покренуо судски спор против Предузећа због дуга у укупном износу од 

РСД 90.600 хиљада који је уредно рекламиран овом превознику. После првостепене пресуде у 

корист Предузећа, Привредни апелациони суд је укинуо ту пресуду и предмет вратио на поновно 

одлучивање. Поступак је у току, са реалним изгледима да тужбени захтев Ћурдића буде поново 

одбијен. 

       

7.11. Активна временска разграницења 
Активна временска разграничења чине: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза 175       338 

Остала активна временска разграничења 82.692  82.533 

Укупно 82.867  82.871 

 

7.12. Основни капитал 
Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2020.  2019. 

 %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Акцијски капитал      

Удели предузећа са ограниченом одговорношћу      

Улози      

Државни капитал   47.546  12.000 
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Укупно   47.546  12.000 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне 

самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом располагању одлучује 

оснивач.  

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 14.10.2020.године дала Сагласност да се део 

добити оставарене по финансијском извештају за 2019.годину у износу од РСД 2.546 хиљаде  

распореди на повећање основног капитала. 

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 02.11.2020.године донела Одлуку да се 

Предузећу повећа ночани капитал у износу од РСД 33.000 хиљада. Уплата је изшрена 

07.12.2020.године 

Основни капитал у износу од РСД 47.546 хиљада, који је Предузеће исказало у својим пословним 

књигама, усаглашен је са Агенцијом за привредне регистре. 

 

7.13. Резерве 
Резерве обухватају следеће облике резерви: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Законске резерве    

Статутарне и друге резерве 23.754  23.754 

Укупно 23.754  23.754 

 

7.14. Нераспоређени добитак/губитак 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година    

Нераспоређени  (губитак) добитак текуће године 1.250  2.680 

Укупан (губитак) добитак 1.250  2.680 

Одлуком Надзорног одбора од 26.06.2020. године извршена је расподела добити за 2019.годину  

Предузећа у укупном износу од РСД 2.680 хиљада и то:  

- Део добити у износу од РСД 134 хиљада је уплаћено оснивачу, Граду Нишу 

22.10.2020.године и 

- Део добити у износу од РСД 2.546 хиљада је распоређено на повећање основног капитала 

Предузећа. 

 

7.15. Дугорочна резервисања 
 

Резервисања се признају када: 

-  предузеће има обавезу на датум извештавања која је настала као резултат прошлог догађаја; 

- је вероватно да ће се од предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом измирења; 

и 

-  износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Дугорочна резервисања обухватају: 

 2020.  2019. 

 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 10.707  9.054 

Резервисања за трошкове судских спорова 5.000   

Остала дугорочна резервисања    

125



Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш                                                                                                                                                                                                       

Напомене уз финансијске извештаје за 2020.годину 

 
 

Укупно 15.707  9.054 

 

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде, као и на 

резервисања за судске спорове у износу од РСД 5.000 хиљада. 

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде повећана су у 2020. години за РСД 1.653 хиљаде 

у односу на 2019. годину,  

  

7.16. Краткорочне финансијске обавезе 
Краткорочна финансијске обавезе: 

     2020.  2019. 

 Ознака 

валуте 

 Каматна 

стопа 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

        

Краткорочне кредите и зајмове у 

земљи 

       

Уникредит банка РСД  3,52%  30.000   

Текуће доспеће        

Свега     30.000   

        

Извршено је усаглашавање са Уникредит банком. 

7.17. Примљени аванси, депозити и кауције 
 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси, депозити и кауције 209  450 

 

 

7.18. Обавезе из пословања 
Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе према добављачима у земљи    

Ниш-експрес д.о.о. Ниш 170.661  102.576 

Аррива литас д.о.о. Пожаревац 0  38.723 

Стрела д.о.о. Обреновац  24.747   

Саобраћајно предузеће Ласта а.д. Београд 41.906   

Остали 4.023  2.599 

Укупно 241.337  143.898 

Од  укупних обавеза према добављачима, са стањем на дан 31.12.2020. године усаглашено је  98% 

обавеза.  Све обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима и у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

7.19. Остале краткорочне обавезе  
 2020.  2019. 

 

РСД хиљада  РСД 

хиљада 

Обавезе из специфичних послова    

Обавезе према увознику    

Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова 3.373  3.223 

Свега 3.373  3.223 
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Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 

које се рефундирају 

6.120  5.068 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

754  617 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

1.868  1.567 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

1.562  1.311 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 211  65 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

78  28 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

49  17 

Свега 10.642  8.673 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 99   

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 161  182 

Обавезе према директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

80  50 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 46  26 

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже 

у току године 

   

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе 679  835 

Свега 1.065  1.093 

Укупно 15.080  12.989 

 

7.20. Обавезе по основу пореза на додату вредност  

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 
 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

1  1 

Обавезе за ПДВ по општој стопи за извршени промет за који 
није настала обав. ПДВ у пореском периоду 

   

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавезе за ПДВ по посебној стопи за ивршени промет за који 

није настала обав. ПДВ у периском периоду 

  3 

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    
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Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза 

2.079  1.517 

Укупно 2.080  1.521 

 

7.21. Обавезе за остале  порезе, доприносе и друге дажбине  
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине обухватају: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД 

хиљада 

Обавезе за акцизе    

Обавезе за порез из резултата 2.854  896 

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

терет трошкова 

   

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 62  33 

Укупно 2.916  929 

 

7.22.Остала пасивна временска разграничења 
Остала пасивна временска разграничења обухватају: 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остала пасивна временска разграничења-рекламирани 

износи са фактура добављача 

90.600  90.600 

Укупно 90.600  90.600 

 
На рачуну осталих пасивних временских разграничења евидентирани су делови рачуна које је 

Предузеће рекламирало превознику Ћурдић, пошто приликом издавања рачуна за извршене 

услуге превоза путника није поступао по одредбама потписаног јавног уговора, односно по 

коначним обрачунима извршених услуга превоза, тако што није признавао умањења прихода 

због превоза путника возилима за која није имао сагласност Предузећа, умањења прихода од 2% 

пошто није испунио уговорну обавезу да најмање 5% возила из свог возног парка, по истеку треће 

године од дана почетка примене уговора, замени возилима на компримовани природни гас 

(ЦНГ), као и друга уговором предвиђена умањења оствареног прихода. Укупан износ 

рекламираних рачуна Ћурдић, без ПДВ-а износе РСД 82.364 хиљада. Износ ПДВ-а по тим 

рачунима Ћурдића у укупном износу од РСД 8.236 хиљада је књижен на рачунима пореза на 

додату вредност и у том износу Предузеће није користило право на одбитак претходног пореза. 

Пошто рекламиране износе рачуна Предузеће није плаћало, Ћурдић је покренуо поступак 

принудне наплате, који је после уваженог приговора Предузећа, прешао у парнични поступак 

који је вођен у Привредном суду у Нишу. Привредни суд је дана 09.04.2019. године одбио 

тужбени захтев Ћурдића. Привредни апелациони суд је по жалби Ћурдића, у 2020. години донео 

решење којим је укинуо пресуду Привредног суда у Нишу и предмет вратио првостепеном суду. 

Нови првостепени поступак је у току.  

 

8. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 
Оснивач Предузећа је Град Ниш, који се, на основу одредбе члана  61б Закона о порезу на добит 

правних лица, не сматра правним лицем за сврху примене чл. 59. до 61а овог закона. 

Осим Града Ниша, Предузеће нема пословних трансакција са повезаним странама, којима се, у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС/ИФРС), сматрају: 

а) Предузећа која директно или индиректно, преко једног или више посредника контролишу или 

су контролисана, или су под заједничком контролом са извештајним предузећем; 
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б) Зависна предузећа према МРС 28; 

в) Појединци који поседују, директно или индиректно, удео у гласачким правима извештајног 

предузећа које им даје значајан утицај над предузећем и ужим члановима породице сваког таквог 

појединца; 

г) Кључно руководеће особље, односно оне особе које имају овлашћење и одговорност за 

планирање, управљање и контролу активности извештајног предузећа, укључујући директоре и 

функционере компанија и ужих чланова породице таквих појединаца и 

д) Предузећа у којима се поседују већинска гласачка права, директно или индиректно, од стране 

било ког лица описаног у в) или г), или над којим такво лице има могућност да значајно утиче. 

То укључује предузећа у власништву директора или деоничара с већинским уделом извештајног 

предузећа и предузећа која имају члана руководства заједно са извештајним предузећем. 

 

9. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

  2020   2019 

  РСД хиљада   РСД хиљада 

Опрема других лица у закупу 17.608  17.608 

Примљене менице, гаранције и друга права 24.520   24.045 

Бонус-Мобилни телефони и остала опрема 249  591 

Остала ванбилансна актива 138.012   134.800 

Имовина других субјеката 50   50 

Укупно 180.439   177.094 

 

10. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Ћурдић је по основу потраживања за услуге градског и приградског превоза путника извршене 

закључно са августом месецом 2014. године, по уговору закљученим са Градом Нишом, у 

поступку принудне наплате преко јавног извршитеља наплатио РСД 4.027 хиљада више у односу 

на потраживања која је имао. 

Зато је Град Ниш уложио приговор, тражећи повраћај више наплаћених средстава. Приговор је 

прихваћен и активиран је парнични поступак пред Привредним судом у Нишу. У том поступку 

су и једна и друга страна истицали своје додатне захтеве за исплату камата.  

После ангажовања вештака економско–финансијске струке за утврђивање међусобних 

потраживања и обавеза, Привредни суд је дана 16.06.2016. године донео пресуду којом је Ћурдић 

обавезан да Граду Нишу исплати износ од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 

04.12.2014. године до дана исплате. Против ове пресуде је Ћурдић уложио жалбу Привредном 

апелационом суду у Београду који је својим решењем од 13.06.2018. године, делимично вратио 

предмет првостепеном суду на поновно суђење.  Привредни суд у Нишу је дана 26.03.2019. 

године донео пресуду којом је поново обавезао овог превозника да Граду Нишу исплати износ 

од РСД 3.129 хиљада, са законском затезном каматом од 21.12.2015. године до дана исплате.  

Овај судски поступак до дана 28.05.2021.године није окончан. 

 

11. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Надзорни одбор Предузећа је дана 11.03.2021. године донео Одлуку бр.728/21 о одобравању 

финансијских извештаја за 2020. годину са датумом 11.03.2021. године. У складу са одељком 32. 

Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете, финансијски 

извештаји сачињени на крају извештајног периода се коригују за пословне догађаје који су  
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Januo KoMyHaJrHo nPegYrehe flnpexuuja ra janun npeBo3lpaga Huuran Hnm

Hauonreue y3 Srrnaucujute usneurraj e sa 2020.roAnuy

rracraJrr,r nocJre 3aBpuerKa usneurrajHor' [eplroAa, Ao AaryMa KaAa cy $unaucr'rjcru useeurrajn

ogo6peun.

12. CTAJIHOCT TIOCJIOBAILA

Y Huury, 28.05.2021. roAHHe

fpaa Hnru je aaua 25.03.2011. roAuue ocHoBaO flpegysehe, noBepHBIIrH uy o6anname KoMyHaJIHe

AeJrarlrocrx oprauNsaUuje, KOHTpoJIe u pea;rusaqnje uHTerpucauor rapu$uor cHcTeMa y IpaAcKoM H

rpnrpaAcKoM rpeBo3y ryrHI{Ka na repuroplrjg lpaAa Huuri, Y cnuu Qnuaucujcxuttl usneurtajl{Ma oA

2011. roAun e rc 2017..o,qrr., ttpe,qysehe je ncxasuoa-T o ro3HrHBHe pe3ynrare nocJIoBaILa' Huxa'4a

ur,rje 6nno y os6u.rsnr.rjurrr tpuuancl,rjcrurra npo6leMuMa, raKo Aa je cne o6anese flpeMa Ao6arraquua'

,uio.rarrya, o6aae3e 11o ocHoBy [ope3a I'I AonpuHoca L cBe Apyre o6asese ypeAuo I'I y yroBopeHuM

poKoBrIMa LI3MI,IpI'IB{IJIO.

i'paa Huru je [pe,qysehy, rolleB oA 01.01.2015' roAune roBepgo N o6ar6arre KoMyHanHe AeJIarHocrI{

rpaAcKor r{ 11pgrpaAc6or npeBo3a [yrHI{Ka uaje4Hou oA flaKera ruruuja y Huury' flourro je uouetrou

201g. roAuHe, nocJre KolrcraroBarba rexHutrKe HeLIc[paBHocrlI sehuHe aytooyca, 3aKJbyqeHo Aa

Ilpe^ysehe nr.rje y ,o.ynro"r, Aa caMo o6ee6e,qH cne rrraiepujiulHe H opraHI{3aIIHoHe ycJIoBe uorpe6ne

3a KBaJrr.rrerHo o6aaJbane [oBepeHe AeJrarHocr]I, clopa3yMoM 3aKJbrleHnu ca fpa'uou Huurou je 4aHa

30.06.2018. npecrirrro ca o6asJbarieM AeJrarHocru januor rpeBo3a [yrHI{Ka.

Ilpegysehe ji y 2020. T9ALIHI4 lIcKa3zIJIo norrrruu, Qunalrcujcrll pByJITar, raKo 4a je pealuo

or.*ruuTl{ aa he u y HapeAHHM roAHHaMa flpeayaehe yc[ellrHo IrocJloBaru I'I ocrBapHBarH [o3IlrI{BHe

Qr,rnaucnjcre pe3yJlrare. Pyroaogcrro npoU.*yie cnoco6nocr flpe4yseha Aa nacrasu 4a nocuyje ua

ueoApeleuu BpeMericKr.r IIepHoA, carJracHo ca HaqeJIOM CTTIJIHOCTI{.

n'rltPEKUUJA'3A .lABHt'l

H t4ul

nn oI JPEfIa-
idulAHl- PAAA
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6. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 

 

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

образаца финансијског извештаја за 2020. годину остварило позитиван финансијски резултат, 

односно добитак пре опорезивања у износу од 4.021.578 динара. 

Структура остварених резултата пословања по подбилансима дата је у табели бр.10. 

 

 

Табела бр. 10.  Резултати пословања по подбилансима 

У табели бр. 11. дат је преглед укупних прихода и расхода за 2020. годину. 

Ред Врста трошка (услуге)/прихода 
Остварено 

2019 
План  2020 

Остварено 

2020 

Индекс 

5/3 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 1.456.607.265 1.507.800.000 1.467.193.148 1,01 0,97 

2 УКУПНИ РАСХОДИ 1.454.455.498 1.507.457.511 1.463.171.570 1,01 0,97 

3 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 2.151.767 342.489 4.021.578 1,87 11,74 

 

 Табела број 11. Структура укупних прихода и расхода 

Ред Врста трошка (услуге)/прихода 
Остварено 

2019 
План  2020 

Остварено 

2020 

Индекс 

5/3 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

А)  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1.443.730.101 1.505.300.000 1.466.107.612 1,02 0,97 

1 Приходи од услуга 1.440.130.163 976.000.000 924.776.192 0,64 0,95 

2 
Приходи од прем., субвенција, дотација, 

донација и др. 
0 524.300.000 537.379.007  1,02 

2 Остали пословни приходи 3.599.938 5.000.000 3.952.413 1,10 0,79 

Б) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1.350.517 1.500.000 623.511 0,46 0,42 

1 Приходи од камата 1.350.517 1.500.000 623.511 0,46 0,42 

В) 
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И НЕТО 

ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА 
11.526.647 1.000.000 462.025 0,04 0,46 

1 Остали приходи 1.030.736 1.000.000 458.495 0,44 0,46 

2 
Приходи од усклађивања вредности 

остале имовине 
104.925 0 0 0,00  

3 
Ефекти пром.рачунов.полит.који нису 

матер.знач. 
10.390.986 0 3.530 0,00  

Г) УКУПНИ ПРИХОДИ 1.456.607.265 1.507.800.000 1.467.193.148 1,01 0,97 

А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1.436.683.847 1.497.226.511 1.449.196.679 1,01 0,97 

1 Бруто зараде запослених 93.541.839 117.367.600 106.332.100 1,14 0,91 

2 
Трошкови доприноса на терет 

послодавца 
16.003.044 19.541.705 17.704.295 1,11 0,91 

3 Остали пословни расходи 1.327.138.964 1.360.317.206 1.325.160.284 1,00 0,97 

Б) ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ 2.450 701.000 630.715 257,43 0,90 

1 Трошкови камата 1.474 700.000 630.715 427,89 0,90 

2 Остали фин.расходи  976 1.000 0 0,00 0,00 

В) 
ОСТАЛИ РАСХОДИ И НЕТО 

ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА 
17.769.201 9.530.000 13.344.176 0,75 1,40 

1 Остали расходи 6.199.858 3.000.000 2.671.307 0,43 0,89 

2 
Раходи од усклађивања вредности 

имовине 
11.563.110 6.500.000 10.361.967 0,90 1,59 

3 

Ванредни расходи по основу исправке 

материјално безначајних грешака из 

ранијих година 

6.233 30.000 310.902 49,88 10,36 

Г) УКУПНИ РАСХОДИ 1.454.455.498 1.507.457.511 1.463.171.570 1,01 0,97 

1 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 2.151.767 342.489 4.021.578 1,87 11,74 
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7. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

 

Предузеће је у 2020. години остварило добитак пре опорезивања у износу од 

4.021.578,43 динара. Током израде финансијских извештаја је утврђена обавеза плаћања 

пореза на добит у износу од  3.869.052 динара  и одложени порески приходи периода у износу 

од 1.098.064,98 динара, тако да је нето добит Предузећа за 2020. годину утврђена у износу од 

1.250.591,41 динара. 

На основу члана  22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 29. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша 

бр. 144/2020)  и чланова 19. и 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша  Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године и број 2306/17 од 21.11.2017. године, Надзорни одбор 

Предузећа је донео одлуку да се утврђена нето добит у износу од 1.250.591,41 динара, 

расподели на следећи начин: 

а) део добити у износу од 62.529,57 динара се усмерава оснивачу, Граду Нишу, и 

уплатиће се на рачун прописан за уплату јавних прихода; 

б) део добити у износу од 1.188.061,84 динара се распоређује за повећање основног 

капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш.  

Расположива ликвидна средства употребиће се за финансирање инвестиција.   

 

 

8.    РАДНА СНАГА И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ 

 

 

Са стањем на дан 31.12.2020. године, Предузеће има укупно 110 запослених. Од тог 

броја, са 101 запосленим је закључен уговор на неодређено време, а  са 9  запослених на 

одређено време због повећаног обима посла.  

У табели бр.12. дата је планирана и реализована структура радне снаге по 

квалификацијама на нивоу Предузећа. 

 

Ред. 
Квалификација 

запослених 

Планирана радна 

снага у 2020. 

години 

Остварена радна снага 

у 2020. години бр. 

1. ВСС 39 38 

2. ВС 7 7 

3. ССС 69 65 

4. НК 0 0 

Укупно   115 110 

 

Tабела бр. 12. Структура радне снаге по квалификацијама 

 

Око 60% запослених чине они са средњом стручном спремом. У ову групу запослених 

спадају првенствено контролори саобраћаја и продавци карата за превоз путника.   
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У табели број 13. дата је квалификациона структура радне снаге по квалификацијама 

и организационим јединицама на дан 31.12.2020. године. 
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1. НК         

2. ССС    55 10 65 59,09 

3. ВС    4 3 7            6,36 

4. ВСС 7 1 3 11 16 38 34,55 

Укупно   7 1 3 70 29 110 
100,00 

Проценат 

учешћа 
  6,36 0,91 2,73 63,64 26,36 100,00   

                    

 Табела бр. 13. Структура радне снаге по службама 

 

У сектору за контролу, мониторинг и управљање системом превоза је запослено укупно  

70 запослених, што представља 63,64% од укупног броја запослених. 

Исплата зарада у Предузећу вршена је у складу са Уредбом о начину и контроли 

обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 27/2014),) и 

Програмом пословања Предузећа за 2020. годину. 

Укупно обрачунате бруто зараде запослених у 2020. години износе 106.332.110                       

динара.  
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