
Образац 12 

 

 

 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО, НОВИ САД 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад,  фебруар 2020.године  



1 
 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име: ЈП „Транспортгас Србија “ 

Седиште: Нови Сад 

Претежна делатност: 4950 – Цевоводни транспорт 

Матични број: 21129542 

ПИБ: 109127075 

Надлежно министарство: Министарство привреде 

 

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  

Oсновна делатност „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад - транспорт и управљање транспортним 

системом  за природни гас. 

 

Годишњи/трогодишњи програм пословања:  

У циљу испуњења међународно преузетих обавеза, у складу са Законом о ратификацији Уговора о 
оснивању Енергетске заједнице, у децембру 2014. године Народна скупштина Републике Србије 
усвојила је Закон о енергетици усаглашен са „трећим енергетским пакетом“. Овим законом су, у складу 
са Директивом 2009/73/ЕЗ, поред осталог прописани и услови које у погледу своје организације мора 
да задовољи оператор транспортног система природног гаса. 

Влада Републике Србије је у децембру 2014. године донела Закључак којим се прихватају Полазне 
основе за реструктурирање ЈП „Србијагас”. Овим документом дефинисани су основни циљеви 
реструктурирања овог предузећа које се спроводи кроз две фазе. У складу са усвојеним актом у првој 
фази реструктурирања овог предузећа извршиће се правно и функционално раздвајање оператора 
транспортног система (други енергетски пакет), а током друге фазе, организација рада оператора 
транспортног система биће усаглашена са одредбама трећег енергетског пакета. 

У складу са претходно наведеним Закључком, у јуну 2015. године су основана, а у августу 2015. године 
у Агенцији за привредне регистре Републике Србије и регистрована Друштво с ограниченом 
одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад и Друштво с ограниченом одговорношћу 
„Дистрибуцијагас Србија” Нови Сад. Тиме је извршено правно раздвајање оператора транспортног 
система, односно правно издвајање делатности транспорта и управљања транспортним системом и 
дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, у складу са одредбама Закона о енергетици.  

Током 2017. и 2018. године наставило се са активностима неопходним за оперативни рад 
„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад, као што је решавање имовинско правних питања, израда аката, 
одвајање и дислокација дела запослених ЈП „Србијагас“ који обављају послове транспорта и 
управљања транспортним системом на нову локацију, односно на локацију седишта Друштва.  

01.10.2019. године почиње завршна фаза прелазног периода у ком се спроводе активности и стичу 
услови за самостално пословање „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад, те је, између осталог, 
„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад први пут сачинило и годишњи програм пословања – 
Програм пословања за 2020.годину. 
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Имајући у виду напред наведено, 2019.годину обележиле су активности на даљем осамостаљивању 

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад које подразумевају завршетак систематизације радних места и 

њихово попуњавање запосленима из ЈП „Србијагас“-а, доношење интерних аката (као што су 

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, правилници, процедуре и упутства којима 

се регулишу оперативни поступци у различитим пословима који се обављају у „Транспортгас Србија“ 

доо, Нови Сад, ближе уређују права и обавезе запослених итд), уређивање – уговарање међусобних 

односа са ЈП „Србијагас“-ом, упис у списак корисника јавних средстава,  организација оперативних 

послова итд.  

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад послује користећи Правила о раду транспортног система ЈП 

„Србијагас“-а, а у току су активности на изради сопствених Правила о раду што се планира у наредном 

периоду у склопу активности на даљем осамостаљивању и усаглашавању са Законом о енергетици. 

Током четвртог кавартала 2019.године остварени су и први приходи „Транспортгас Србија“ доо, Нови 

Сад из обављања делатности транспорта и управљања транспортним системом  за природни гас и то 

фактурисањем услуге ЈП „Србијагас-у“, Нови Сад. 

 
1.БИЛАНС УСПЕХА 

Укупан приход остварен је у износу од 2.170.420 хиљада динара што је знатно више у односу на исти 

период претходне године, јер је Друштво почело пословање од 01.10.2019. године. У структури укупних 

прихода, пословни приходи учествују са 99,6%, док остали приходи у структури укупних прихода 

учествују са 0,4%.  

Укупни расходи износе 1.290.904 хиљада динара. У структури укупних расхода, пословни расходи 

учествују са 99,8%, док финансијски расходи учествују са 0,2%. 

Пословни приходи остварени су у износу од 2.160.784 хиљадe динара и ове приходе чине приходи од 

продаје производа и услуга конкретно приходи од продаје услуга матичном правном лицу на домаћем 

тржишту (2.160.664 хиљада динара), а знатно мањи део од 0,006% чине приходи од продаје услуга на 

домаћем тржишту другим правним лицима. 
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Пословни расходи остварени су у износу од 1.288.715 хиљада динара. 

Као резултат наведеног Друштво је остварило пословни добитак у износу од 872.069 хиљада динара, 

као резултат оствареног прихода од вршења услуга транспорта од гасног месеца- октобар 2019. који је 

уједно и почетак обављања енергетске делатности. 

 „Транспортгас“ је у периоду 01.01.-31.12.2019.г. остварило финансијске приходе у износу од 75 хиљада 

динара, а финансијске расходе у износу од 2.189 хиљада динара. 

У подбилансу финансијских прихода и расхода је остварен негативан финансијски резултат у износу од 

2.114 хиљада динара,  на шта су највише утицали финансијски расходи из односа са матичним 

правним лицем.  

У оквиру подбиланса осталих прихода и расхода, у току извештајног периода, „Транспортгас“ 

остварило је укупне остале приходе у износу од 9.561 хиљада динара.   

Остварење добитка у подбилансу осталих прихода и расхода  у износу од 9.556 хиљада динара, у 

потпуности се односе на вишкове - вишкове природног гаса у систему за транспорт пг умањени за 

расходе по основу исправке грешака из ранијих година (5 хиљада динара). 

У периоду 01.01.-31.12.2019. године остварен је нето добитак у износу од 730.471 хиљада динара. 

2. БИЛАНС СТАЊА 

Укупна актива „Транспортгас“ на дан 31.12.2019. године износи 2.103.124 хиљадa динара. 

Чине је: 

- Стална имовина и 

- Обртна имовина у износу од 2.103.124 хиљада динара што чини 100,0% укупне активе. 

У оквиру обртне имовине највеће је учешће активних временских разграничења са 62,1%, 

потраживања по основу продаје са 36,4% и готовинских еквивалената и готовине са 1,4%.  

 

Aктивна временска разграничења на дан 31.12.2019. године износе 1.305.214 хиљадa динара и 

највећим делом односе се на потраживања за нефактурисан приход матичном правном лицу у износу 

од 1.301.919 хиљ. динара (потраживања по основу фактурисања услуга ЈП „Србијагас“-у за гасни месец 

децембар 2019.г.).  

Потраживања по основу продаје на дан 31.12.2019. године износе 766.563 хиљада динара. Највећим 

делом  односе се на потраживања од купаца у земљи – матична и зависна правна лица. 

Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.12.2019. године износе 29.478 хиљада динара. Укупан 

прилив готовине у 2019.  години износи је 536.274 хиљада динара, док је одлив готовине износио 

508.614 хиљада динара. 

Залихе на дан 31.12.2019. године износе 54 хиљада и односе се на плаћене авансе за робу у земљи. 

Укупна Пасива „Транспортгас“ на дан 31.12.2019. године износи 2.103.124 хиљадa динара.  
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У структури укупне пасиве највећи део чине краткорочне обавезе 1.265.474 хиљада динара односно 
60,2% укупне пасиве док дугорочна резервисања и обавезе износе 109.761 хиљада динара. 

Капитал (укупан) на дан 31.12.2019. године износи 60 хиљада динара. 

 

Обавезе из пословања на дан 31.12.2019. године износе 829.553 хиљада динара. У целости се односе 

на обавезе према добављачима – матична и зависна правна лица у земљи (829.224 хиљада динара) и 

добављачима у земљи (329 хиљада динара). 

 

 
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Токови готовине у извештајном периоду исказани су као токови готовине по основу пословних, 
инвестиционих активности и активности финансирања. 

Ток готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.12.2019. године бележи нето прилив 
средстава у износу од 30.660 хиљада динара. 
Ток готовине из активности финансирања бележи нето одлив средстава у износу од 3.000 хиљада 
динара.  

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 536.274 хиљада 
динара (у потпуности се састоји из прилива готовине из пословних активности (100%), односно прилива 
средстава од продаје услуга и примљених аванса). 

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-31.12.2019.г. износи 508.614 хиљада 
динара, и највећим делом (99,4%) се односи на одливе готовине из пословних активности, док се 
остатак од 0,6% односи на одлив готовине из активности финансирања.  

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 27.660 хиљада динара. 

Готовина на крају обрачунског периода износи 29.478 хиљада динара, а на почетку обрачунског 
периода износила је 1.818 хиљада динара. На стање готовине је у највећој мери утицао нето прилив 
готовине из пословних активности. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Трошкови запослених “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад остварени су на основу права заснованим 
на Колективном уговору за ЈП „Србијагас“ и потреба посла. Изузев зараде, најзначајније учешће у 
2019.години имају трошкови превоза запослених на посао и са посла,  дневница на службеном путу и 
јубиларних награда. 
 
 
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

На дан 30.09.2019. године у “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад запослено je било 16 лица на 
одређено време, који су крајем 2018. године из ЈП „Србијагас“ упућени на рад  у „Транспортгас Србија“ 
доо, Нови Сад на период од годину дана, како би извршили припреме и створили услове за почетак 
самосталног рада Друштва. Почев од 01.10.2019.године, када су се стекли услови за осамостаљивање, 
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укључујући и наведених 16 лица којима је тада престао статус мировања у ЈП „Србијагас“, извршен је 
пријем у радни однос у “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад 247 лица, на неодређено време и 1 лице на 
одређено време. 

Такође, у посматраном периоду дошло је и до смањења броја запослених, односно Транспортгас 
Србија“ доо, Нови Сад је напустило 4 лица по основу одласка у пензију. 

На дан 31.12.2019. године у  „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад било је запослено 244 лица.  

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У примени су цене приступа систему за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“-а које су објављене у 
Службеном гласнику РС број 12 од 31.01.2015.г., чија примена је почела од 1. фебруара 2015. године, и 
на које је АЕРС дала сагласност – у посматраном периоду није било промена цена. 
 
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У периоду 01.01.-31.12.2019. године “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад није примило субвенције и 

остале приходе из Буџета.   

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

У  „Транспортгас Србија“ доо , Нови Сад у периоду од 01.01.-31.12.2019. године није било реализације 
предметних трошкова. 
 

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ  

У периоду 01.01.-31.12.2019. године “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад није користило кредите, 

односно није било кредитног задуживања. У посматраном периоду коришћене су само позајмице 

оснивача (ЈП Србијагас, Нови Сад) које су у целости враћене 31.12.2019.године.   

 
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У  „Транспортгас Србија“ доо , Нови Сад у периоду од 01.01.-31.12.2019. године није било инвестиција. 
 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

С обзиром да је Програм пословања за 2020.годину први годишњи програм пословања који  је саставио 

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад, односно Друштво нема годишњи Програм за 2019. годину, 

Извештај о реализацији Програма пословања за 2019.годину, (обрасци и анализа) садрже само 

остварене, а не и планске податке, те није могуће упоређивање са планским подацима за 2019. годину. 

Имајући у виду да су први приходи од делатности остварени у октобру 2019. године, такође је 

неупоредива и реализација 2019. године са реализацијом у 2018.години. 

 


