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Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
             
а) Назив (фирма)            
      

             
 (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује фирму-назив у чијем је саставу и свој назив)           
             
б) Матични број јединственог регистра            
             
 Редни број јединице у саставу            
             
в) Општина  Место            
             
 Улица и број  Телефон            
             
г) Делатност (група)            
             
    Година     
         
    Регион     

Таб. 1. СРЕДСТВА И РАД 

Релација 
(од - до) 

Дужина, 
km 

Инсталирани капацитет 
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током године, m3  цеви,     
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m3 за 24 
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Tаб. 2. УТРОШАК ЕНЕРГИЈЕ 

 Утрошено  

1 2 

1    Електрична енергија, kWh  

2    Природни гас, m3  

 

Tаб. 4. УКУПНИ ПРИХОДИ2)                           у хиљ. РСД 

  

1 2 

1    Пословни приходи (2+5)  

2      Приходи од саобраћаја (3+4)  

3         Приходи од транспорта гаса  

4         Од осталих грана саобраћаја  

5      Приходи изван саобраћаја  
2)  Обухватају се и девизни приходи по текућем курсу на дан 
    реализације девизног прихода (курсна листа НБС) 
 

Tаб. 3. ЗАПОСЛЕНИ1) 

     Број  

1    Укупно  (2+3)=(4+5+9)                                  

2           Мушко   

3           Женско   

4    Општа администрација   

5    Цевоводни транспорт (6+7+8)   

6        Радници на гасоводу   

7        Складиштари    

8        Остали радници у цевоводном 
       транспорту 

  

9      Радници изван делатности саобраћаја   

1) Број запослених на дан 31.12. 

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
 

Табела 1. СРЕДСТВА И РАД 
 

У овој табели исказују се, за сваку поједину релацију, 
дужина у km, промер цеви у милиметрима и пропусна моћ 
цеви у m3 за 24 часа. 

У колони ђ исказују се количине оствареног протока 
гаса током извештајне године. 

Табела 2. УТРОШАК ЕНЕРГИЈЕ 
Овде се исказује количина електричне енергије и 

природног гаса утрошена приликом транспорта гаса за 
погоне, загревање гаса и сл. 

 

Табела 3. ЗАПОСЛЕНИ 
Исказује се број запослених на крају године за коју се 

подноси извештај. Исказују се сви радници који раде у 
пословном субјекту за цевоводни транспорт, укључујући и 
власнике који у њему раде, партнере који обављају сталну 
делатност у пословном субјекту, као и особе које раде ван 
пословног субјекта, али које су радним уговором везане за 
њега и које директно примају накнаду од пословног субјекта, 
без обзира да ли раде пуно или краће време од пуног радног 
времена. Ученици школа који обављају праксу у пословном 
субјекту не обухватају се у број запослених. 

Општа администрација обухвата особље из 
административних служби на нивоу пословног субјекта 
(финансијска, кадровска, правна, итд), као и све директоре. 
Не обухвата се административно особље директно везано 
за реализацију цевоводног транспорта. 

Цевоводни транспорт обухвата запослене који раде 
непосредно на превозу природног гаса гасоводима, или се 
баве организацијом превоза у било ком смислу. 

Радници у другим саобраћајним гранама 
обухватају запослене који раде на пословима везаним за рад 
других грана саобраћаја, на пример друмског саобраћаја, 
претовара, итд. 

Радници изван делатности саобраћаја обухватају 
запослене на осталим пословима који нису везани за  
делатност саобраћаја (туризму, угоститељству, итд). 

Табела 4. ПРИХОДИ 
Подаци у овој табели треба да буду идентични 

подацима садржаним у завршном рачуну извештајне 
јединице. Приходи се односе на фактурисану реализацију. 

У укупне приходе обухватити све врсте прихода из 
завршног рачуна-биланса успеха: пословне, финансијске и 
остале приходе. 

Приходи од транспорта гаса су они који су 
непосредно везани за транспорт гаса. 

У приходима изван саобраћаја исказују се остали 
фактурисани приходи пословног субјекта. 
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