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Tab. 2. UTRO[AK ELEKTRI^NE ENERGIJE
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Tab. 4. UKUPNI PRIHODI*
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Op{ta administracija
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Cevovodni transport (6+7+8)

1 Ukupni fakturisani prihodi**
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Radnici na gasovodu
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Skladi{tari
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Ostali radnici u cevovodnom
transportu

3

Poslovni prihodi (3+6)
Prihodi od saobra}aja (4+5)
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Prihodi od transporta gasa
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Od ostalih grana saobra}aja
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9

Prihodi izvan saobra}aja

Radnici izvan delatnosti saobra}aja

* Број запослених на дан 31.12.

* Obuhvataju se i devizni prihodi po teku}em kursu na dan
realizacije deviznog prihoda (kursna lista NBS)
** U ukupne fakturisane prihode obuhvatiti sve vrste prihoda iz
zavr{nog ra~una - bilansa uspeha: poslovne, finansijske i ostale
prihode - oznaka za AOP (201, 215, 217).

UPUTSTVO ZA SASTAVQAWE IZVE[TAJA
Tabela 1. SREDSTVA I RAD
U ovoj tabeli iskazuju se, za svaku pojedinu
relaciju, du`ina u km, promer cevi u milimetrima i
propusna mo} cevi u m3 za 24 ~asa.
U koloni 6. iskazuju se koli~ine ostvarenog protoka
gasa tokom izve{tajne godine.

Cevovodni transport obuhvata zaposlene koji
rade neposredno na prevozu prirodnog gasa gasovodima,
ili se bave organizacijom prevoza u bilo kom smislu.
Radnici u drugim saobra}ajnim granama obuhvataju
zaposlene koji rade na poslovima vezanim za rad drugih
grana saobra}aja, na primer
drumskog saobra}aja,
pretovara, itd.
Radnici izvan delatnosti saobra}aja obuhvataju
zaposlene na ostalim poslovima koji nisu vezani za
delatnost saobra}aja (turizmu, ugostiteqstvu, itd).

Tabela 2. UTRO[AK ELEKTRI^NE ENERGIJE
Ovde se iskazuje koli~ina elektri~ne energije
utro{ena prilikom transporta gasa za pogone, zagrevawe
gasa i sl.

Tabela 4. PRIHODI
Podaci u ovoj tabeli treba da budu isti sa
podacima sadr`anim u zavr{nom ra~unu izve{tajne
jedinice. Prihodi se odnose na fakturisanu realizaciju.
U ukupne fakturisane prihode obuhvatiti sve vrste
prihoda iz zavr{nog ra~una-bilansa uspeha: poslovne,
finansijske i ostale prihode.
Fakturisana realizacija odnosi se na prihode koji
su fakturisani tokom godine, bez obzira da li su
napla}eni ili ne.
Prihodi od transporta gasa su oni koji su
neposredno vezani za transport gasa.
U ostale prihode iskazuju se ostali fakturisani
prihodi izve{tajne jedinice.

Tabela 3. ZAPOSLENI
Iskazuje se број запослених na kraju godine za koju
se podnosi izve{taj. Iskazuju se svi radnici koji rade u
preduze}u za cevovodni transport, ukqu~uju}i i vlasnike
koji u wemu rade, partnere koji obavqaju stalnu delatnost
u preduze}u, kao i osobe koje rade van preduze}a, ali koje
su radnim ugovorom vezane za wega i koje direktno primaju
naknadu od preduze}a, bez obzira da li rade puno ili
kra}e vreme od punog radnog vremena. U~enici {kola koji
obavqaju praksu u preduze}u ne obuhvataju se u broj
zaposlenih.
Op{ta administracija obuhvata osobqe iz
administrativnih
slu`bi
na
nivou
preduze}a
(finansijska, kadrovska, pravna, itd), kao i sve direktore.
Ne obuhvata se administrativno osobqe direktno vezano
za realizaciju cevovodnog transporta.
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