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Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ          

            
a) 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 њеном саставу            
       

в) ОПШТИНА     Место           
  
 Улица и број   Телефон      
       

г) ДЕЛАТНОСТ (група)      
       
            Година   
       
            Регион  

Таб. 1. АЕРОДРОМСКЕ ПОВРШИНЕ, КРАЈЕМ ГОДИНЕ 

 Дужина, m Ширина, m Конструкција стаза Површина, m2

а б в г д 

1 Полетно-слетна стаза      

2 Рулне стазе и платформе     xxxххххххххxxxxxxx 

3 Заштитни појас полетно-слетне стазе     

4 Остале површине      

Таб. 2. СРЕДСТВА ЗА РАД 

 Број 

1 Аутобуси на аеродрому  

2 Возила за снабдевање (катеринг)  

3 Вучна возила (трактори)  

4 Аутолифтови и „карго“ платформе  

5 Степенице за путнике  

6 

Средства за рад 
на платформи 

Колица за превоз пртљага  

7 Ватрогасна возила  

8 Снегочистачи  

9 Агрегати  

10 

Радне машине и возила 

Аутоцистерне и теретни аутомобили  
 



Таб. 3. ЗАПОСЛЕНИ* 

 Број 

1  Укупно (2+3) (4+5+10+11)                                                                             

2 Мушко  

3 Женско  

4 Општа администрација  

5 Аеродромске услуге (6+7+8+9)  

6 Радници на отпреми и прихвату авиона  

7 Радници на руковању теретом  

8 Особље у кабини (домаћице)  

9 Остали радници  

10 Радници у другим саобраћајним гранама  

11 Остали радници ван делатности саобраћаја  

*  Број запослених на дан 31.12, 

Таб. 4. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ГОРИВА И МАЗИВА 

 Утрошено 
а б 

1 Електрична енергија, kWh                                                                            

2 Плинско уље, тона  

3 Бензин, тона  

4 Мазива, тона  

Таб. 5. ПРОМЕТ ДОМАЋИМ АВИОНИМА НА АЕРОДРОМУ 

Авиони Путници Роба у тонама Пошта у тонама 

 отпре-
мљени 

у тра- 
нзиту 

отпре-
мљени приспели

у тра-
нзиту -

приспели

отпре-
мљена приспела

у тра- 
нзиту - 

приспела 

отпре- 
мљена приспела

у тра-
нзиту - 

приспела

1 УКУПНО (2+9)            

2 Домаћи превозници 
(3+6)            

3 Домаћи саобраћај (4+5)            

4    Редовни саобраћај            

5    Ванредни саобраћај            

6 Саобраћај са 
иностранством (7+8)            

7    Редовни саобраћај            

8    Ванредни саобраћај            

9 Остали домаћи авиони     ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 
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Таб. 6. ПРОМЕТ СТРАНИХ АВИОНА НА АЕРОДРОМУ 

Авиони Путници Роба у тонама Пошта у тонама 

 отпре-
мљени 

у тра- 
нзиту 

отпре-
мљени приспели

у тра-
нзиту -

приспели

отпре-
мљена приспела

у тра- 
нзиту - 

приспела 

отпре- 
мљена приспела

у тра-
нзиту - 

приспела

1  УКУПНО            

2 Редовни саобраћај            

3 Ванредни саобраћај            

4 ................................            

5 Редовни саобраћај            

6 Ванредни саобраћај            

7 ................................            

8 Редовни саобраћај            

9 Ванредни саобраћај            

10 ................................            

11 Редовни саобраћај            

12 Ванредни саобраћај            

13 ................................            

14 Редовни саобраћај            

15 Ванредни саобраћај            

16 ................................            

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

 
*  На цртицама (Ред 4, 7, 10, 13, 16, 19, итд.) уписати назив стране авиокомпаније. 
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Таб. 7. УКУПНИ ПРИХОДИ*                                                                                                                                       у хиљ. РСД 
  

а б 

1  Укупни фактурисани приходи**  

2 Пословни приходи (3+9+13)  

3 Приходи од саобраћаја (4+7+10+11)  

4 Од слетања авиона  

5 Домаћих авиона  

6 Страних авиона  

7 Од опслуживања авиона  

8 Домаћих авиона  

9 Страних авиона  

10 Од путника (путничке таксе)  

11 Од осталих грана саобраћаја  

12 од тога: претовар  

13 Приходи изван саобраћаја  

 
* Обухватају се и девизни приходи по текућем курсу на дан реализације девизног прихода (курсна листа НБС). 
** Укупне фактурисане приходе обухватити све врсте прихода из завршног рачуна – биланса успеха: пословне, финансијске и остале 

приходе – ознака за АОП (201, 215, 217). 

Таб. 8. ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ*,                                                                                                                             у хиљ. USD 

  
а б 

1 Наплаћени девизни приходи (2+6+9)  

2 Од ваздушног саобраћаја (3+4+5)  

3 Од слетања авиона  

4 Од опслуживања авиона  

5 Од путника (путничке таксе)  

6 Од осталих саобраћајних делатности (7+8)  

7 Претовар  

8 Остало  

9 Ван саобраћајних делатности  

   

1 Исплаћени девизни расходи - укупно*  

 
* За девизе остварене у другим валутама извршити конверзију у USD доларе по текућем међувалутном курсу на дан реализације 

девизног прихода, односно расхода (курсна листа НБС). 
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UPUTSTVO ZA SASTAVQAWE IZVE[TAJA 
 

 

Tabela 1. AERODROMKE POVR[INE KRAJEM GODINE 

Iskazuju se dimenzije aerodromskih por{ina  prema 
stawu ostvarenom posledwom rekonstrukcijom. 

Tabela 2. SREDSTVA ZA RAD 

Iskazuje se inventarsko stawe sredstava za rad u 
vlasni{tvu preduze}a bez obzira da li su ispravna ili nisu. 

Tabela 3. ZAPOSLENI 

Iskazuje se broj zaposlenih na dan 31.12. Iskazuju se 
svi radnici koji rade u preduze}u za aerodromske usluge, 
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 
zaposlene. 

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 
prihvata i otpreme putnika i robe. 

Aerodromske usluge obuhvataju zaposlene koji rade 
neposredno na prihvatu i otpremi putnika i robe, ili se bave 
organizacijom prihvata i otpreme 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 prevoza putnika sa i od 
aerodroma, itd. 

Radnici izvan delatnosti  saobra}aja obuhvataju 
zaposlene na ostalim poslovima koji nisu vezani za  
delatnost saobra}aja (turizmu, ugostiteqstvu, itd). 

Tabela 4.  UTRO[AK ELEKTRI^NE ENERGIJE,  
GORIVA I MAZIVA 

Radi jedinstvenog pra}ewa utro{ka, gorivo se iskazuje 
po svim vrstama u tonama. Ako se utro{ak u evidenciji vodi u 
litrima, treba da se izvr{i pretvarawe po slede}em kqu~u: 

1 litar benzina = 0,70 kg 

1 litar plinskog uqa = 0,86 kg 

Tabela 5. PROMET DOMA]IH AVIONA NA AERODROMU 

Podaci iz ove tabele pod rednim brojevima 1. do 9. 
treba da su identi~ni sa kumulativom za 12 meseci, koji se 
nalazi u decembarskom izve{taju obrasca SVM-21, u tabeli 1. - 
Promet doma}ih aviona. 

Pod rednim brojem 9 OSTALI DOMA]I AVIONI - 
treba prikazati komercijalna sletawa aviona poslovne 
avijacije i aerotaksi pri saveznim i republi~kim organima 
uprave, aeroklubovima, privrednim organizacijama i sl.  

Tabela 6. PROMET STRANIH AVIONA NA AERODROMU 

Podaci iz tabele treba da su identi~ni sa 
kumulativom za 12 meseci koji se nalazi u decembarskom 
izve{taju obrasca SV/M-21, u tabeli 2 - Prometa stranih 
aviona. 

Pod radnim brojevima 4, 7, 10, 13 i daqe, ozna~ene 
ta~kicama, treba uneti naziv strane kompanije za koje se daju 
podaci. Tako|e, od reda 16 i daqe treba upisivati podatke za 
sve kompanije ~iji avioni sle}u na aerodrom i nazna~iti da li 
se radi o redovnom ili vanrednom saobra}aju. 

Tabela 7. UKUPNI PRIHODI U HIQ. RSD 

Podaci u ovoj tabeli treba da budu isti sa podacima 
sadr`anim u zavr{nom ra~unu izve{tajne jedinice. Prihodi se 
iskazuju u slede}im redovima kao fakturisana realizacija. 

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).  

Fakturisna realizacija  odnosi se na prihode od 
ostvarenih usluga. 

Prihodi od vazdu{nog saobra}aja neposredno su 
vezani za prijem i otpremu aviona i putnika. 

U prihode od sletawa aviona treba uneti i takse za 
prekora~ewe dozvoqenog zadr`avawa aviona na platformi 
(takse za boravak aviona). 

Putni~ke takse su unapred fiksirane, kako za doma}e 
tako i za putnike za inostranstvo. 

U prihode od ostalih saobra}ajnih delatnosti pored 
pretovara treba uneti i prihode od usluga za po{tu, takse za 
komercijalno kori{}ewe platforme (Jugopetrol, JAT i dr.). 

Prihodi van saobra}ajne delatnosti smatraju se 
prihodi od zakupnina, odr`avawa prostorija, reklama, raznih 
usluga i sl. 

Tabela 8. DEVIZNO POSLOVAWE 

Devizni prihodi se iskazuju u USD. Devizne prihode 
ostvarene u drugim deviznim sredstvima prera~unati u USD  
po teku}em me|uvalutnom kursu na dan realizacije deviznog 
prihoda, odnosno rashoda. 
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