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IZVEŠTAJ  NEZAVISNOG  REVIZORA 
 

NADZORNOM ODBORU JP NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA, 

SREMSKA KAMENICA  

 

Mišljenje 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK FRUŠKA 
GORA, Sremska Kamenica, (u daljem tekstu JP NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA, Sremska 
Kamenica ili Preduzeće), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine i odgovarajući 
bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje, koje sadrže 
pregled osnovnih računovodstvenih politika. 

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 
značajnim pitanjima, finansijski položaj JP NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA, Sremska Kamenica, na 
dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se 
završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. 
 

Osnova za mišljenje 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim 
standardima su detaljnije opisane u pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja. 

Nezavisni smo od JP NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA, Sremska Kamenica, u skladu sa Etičkim 
kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe kao i u 
skladu sa etičkim zahtevima koji su regulisani Zakonom o reviziji Republike Srbije i ispunili smo naše 
druge etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i obezbeđuju osnovu za izražavanje 
našeg revizijskog mišljenja. 

 

Odgovornost rukovodstva za redovne godišnje finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje finansijskih 
izveštaja u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja,  kao i za one interne kontrole 
koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi redovnih godišnjih finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

Pri sastavljanju redovnih godišnjih finasijskih izveštaja, rukovodstvo 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 Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu 
realnu mogućnost osim to da uradi. 

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja 
Predzuzeća. 



 
  

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Odgovornost revizora za reviziju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja 

Naš cilj je sticanje uveravanja 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 redovnih godišnjih 
finansijskih izveštaja. 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno 
prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi: 

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od 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 adekvatnih revizijskih dokaza da 
obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni 
iskazi koji su rezultat kriminalnie 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 o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja 
revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne i u cilju izražavanja mišljenja o 
efikasnosti sistema interne kontrole društva. 

- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovdstvene 
procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

- Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove 
od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna 
neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu 
sposobnosti Preduzeća 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 licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne 
revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom 
revizije. 

U Novom Sadu, 27. jula 2020. godine 

CENTAR ZA REVIZIJU DOO, Novi Sad 

 
ŽELJKA BERIĆ 
Ovlašćeni revizor 
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5. AyropoeHr4 KpeaHru h 3ajMoBu y

4HOCTPAHfiBY
0438

.l

476 0439
n13,4Hra

419 3. Ocrane gyropo,rxe o6asee 0440 1427*

498 B. OtlnOXEHE NOPECKE OEABE3E 0441

42 Ao 49 (octrM 498)
r, KPATKOPOqHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

)442

42

I. KPATKOPOqHE OI4HAHCI4JCKE OEABE3E

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
M4e)

', t&&,1 r2.'z

420 )4441. KpaTKOpOCHX KpeAtrrv

3aBhcHtrx npaBHtrx nuqa

42r )445l. KpaTKopocHh KpeAtrrx l

toEe3aHhx npaBH,lx nl4qa

422 0446
3EMET

423 )447
lHocTpaHcTBy



Tpyna paqyHa, PaqYH n0314t-ll4JA Aon HanoMeHa 6Poj

l43Hoc

TeMa roAxHa

npefioAHa roAuHa

Kpajlbe cratbe 

- 

20-. "loqerHo craue 01.01.20-.

1 2 3 4 5 6 7

1448
l,

i
427

5. O6aB$e no ocHoBy cranHl4x cpeACTaBa

cpeAcraBa o6ycraBrbeHor nocnoBaba

HaMebeHtrx npoAalfr

0.149 18ff1 :) 2424, 425,42:6 A 429
5. Ocrane KparKopoqHe (plHaHcnjcKe

c6aBe3e

II. nPilMrbEHl4 ABAHCI4. AEnO3[Tt4 14

KAYUHJE
, &i25430

0451 2)
::4:t r.r,, j:-rrr!at*ar1r:i:. r':rrtil

2*W 2)1,1: i t.)

43 octrM 430

III. oEABE3E 143 nocrloBr$bA (0452 'r

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

04s8)

431
1. Ao6aBrbaq[ - Mar[qHa t4 3aB[cHa npaBHa

nlrqa y 3eMJbl4
)452 i

.),

:!i-2.:.. l :'* :..i:]]]]]1i.:l il4

432
2. Ao6aBrbaqx - Mar!{qHa !i 3aBucHa npaBHa

flr,rqa y llHocrpaHcrBy
0453

433
3. Ao6aerbaqu - ocraJla noBe3aHa npaBHa

nHua y 3eMrbx
)454

.!

1455434
+. Ao6aBrba.{r - ocrana noae3aHa npaBHa

'lr4qa 
y hHocrpaHcrBy

435 5. Ao6aBftaqx Y 3eMrbr4 0456 2tj21Ji i:

0457 ) ti
,i ll

3$2S :436 Ao6asrbaqv y tlHocrpaHfi BY

439 7. Ocrane o6aB$e il3 nocnoBa$a )458 _:--_.-u_-t

44, 45 n 46 IV. OCTAI]E KPATKOPOqHE O6ABE3E 1459
-7r;T)!.):,.:.,:-.4.,.::rl:/t)

24a fi6?3 ;
....''.'....,....."'.'''..''..,',..,...'..'..... -..'.."-,-.. .....J

: t{ez

4w47
/. O6ABE3E FO OCHOBY NOPE3A HA

4OAATy BPEAHOqT
0460 tYt,1

:r:r:i.i.ia1),r,,,r!1!rl,,i,)i*!r.,,i,,e:.:,i 3223
rt,,."*,".--''-'-'..+.-

:l*ra.-..:r!.ti::rrrlr\."irrr,::. 1*:

48
VI. OSABE3E 34 OCTME NOPE3E,

AOnP,IHOCE t4 APyTE A$KEI4HE
1461 ar \1w

49 ocilM 498
r'II, NACT,IBHA BPEMEHCKA

)A3TPAH14TtEI-bA
)462 to tw:ilx 1]m6

A. ryEItTAK l,l3HAA Bllcl.tHE
KAnUTMA (0412 + o4L6 + 0421 -

0420 - o4L7 - 0415 - 0414 - 0413 '
0411 - O4O2) > Q = (02t41 + 0424 +
0442-0071)>O

0463

E. YKYnHA nAChBA (0424 + 0442 +
0441+0401-0463)>0

0464 23L2&7$ t ,f{fr;W

E. BAHEIINAHCHA NACHBA l

ffiv

AaHa 20 l-oaxHe

("Cnyrr6eHra rnacHrK PC", 6p. 9512074 u Ltt4l20l4)
O6pa3aq nponucaH IlpaBr4nHuKoM o caApxrlHt4 x $opmu o6pasaqa



flonyruaBa npaBHo ,l4qe - npe4rcerHil
urr*o p*rourada nocrotal,rffi

CpeMcKa KaMeHrrqa,3Majes rpr 1

BIVIIIAHC YCIEXA
3a neprofl oR 01.01.2019. ao 3I.IZ.2OI}. roAhHe

- Y XnrbaqaMa ArHapa
fpyna paqyHa, paqyH no39ll.lxJA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

Te(yha roAuHa

5

nperxo4Ha roAxHa

6

1 2 3 4

IP14XOA].t x3 PEAOBHOT nocrroBAISA

..iiiY, :

7al

3v1375

-,:ii I r.::.: rr.r.:.rrrr.:rrrrt,rrr:rrrrr-..:

33

60 ao 65, ocAM 62 h 63
A. nocnoBHt4 nPxxoAH

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

i

60
. |P|4XOAVI OA nPOAAJE PO6E

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

600 1. fipuxoAr oa npoaaje po6e MarhltHrlM n zaBVcHuM
rpaBHhM ntrL{rMa ua 4ouahev rpxrury 1003

601 L np[xoAr4 oA npo4aje po6e uaruqHxM !4 3aBrcHr4M
rpaBHl,lM ',rhtllMa Ha !4HOCTpaHoM TpxxuJry 004 rr::r:B'!i:r:!7 :a;rrrr _-.rs

:

602 J. r rpr4xoAl4 oA nponaje po6e ocranfiM noBe3aHuM
lpaBHh$ nuquMa Ha AoMaheM Tpxt4ury u

1

1005

603 4, npwroAn oA flpoAaje po6e ocrarxr noBe3aH[M
npaBHrM nxquMa Ha [HOCrpaHoM TpxxuJry 1006

604 5. tiprxoAr,r oa nporuju poo" ruEffiffiff 1007
24

| 2t&A4t

31

wsw[

60s 6. npt4)<oau oa npoauj" po6u ," ,ilIilii*-T-*rpxxurry 11008

61 tt. npuxo4u oA npoAAlE nporaEaoaA , yurfr-T:
(1010 + 10ti + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 11009 3t3 .

610
1, npnxo4rn oA npoAaje npofi3BoAa I ycnyra
MarrqHrM il 3aB[cHt4M npaBHrM nltqt,tMa Ha AoMaheM
rpxxuJry

1010
a

611
2, llpuxoau oA npoAaje npoh3Boaa r ycnyra
MaT!4qHrfM h 3aBucHuM npaBH[M JtXqr{Ma Ha
xHocTpaHoM TpXxuJry

101 1
x
I

672 3. npxxoAh oa npoAaje npola3BoAa r ycnyra ocranhM
]oBe3aH,lM npaBHfiM nuqxMa Ha AoManeM Tp)otuJry

7012 ?i.,*:rrijt,r:rii,trri: j j,,r.a jrr;, jirrr.:r,,,{: j

i
."".=-*.*.**.,.!

613
4- npuxoAu oA npoAaje npoh3EoAa r ycflyra ocr?nt4M
noBBaHrM npaBHUM nluhMa Ha [HocTpaHoM
rpx14ury

1013

614 5. npyxoAx oA npoAaje npor3BoAa x ycnyra Ha
aouahelr rpxrury 1014

615 6. npxxoAr4 oA npoAaje rorosxx npou3B oAa u ycttyra
Ha xHocTpaHoM Tp)(XUT rors 

I
g rII.JIprlXOA!1 OA npEMt4lA, cy6BEHqr4J4

AOTAIII4JA, AOHA Ut/tJ A t4 Cn. 01 3i

65 rv. Awfn [ocnoBHl4 nPuxo$n tottl 1al-' 1132U7 {t6*?r ri
I



{

a pa{yHa, pacyH no3uql.tJA Hanouexa 6poj

143HOC

Tekyha roAxHa npexoAHa roAtrHa

I 2 3 4 5 6

PACXOAIT h3 PEAOBHOT nOCIloBAtbA

50 Ao 55, 62 x 63

E. noc,loBHll PACXOAI!

(1019 - 1O2O - 1021 + 1022 + 102it + 1024 +
1025 + 1026 + Lo27 + 1028 + 1029) E O

1018

35?'rl3 3WL4 :.

50 I. HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019
.: ]l

62 II. nPhxoAI4 OA AKrl4BI4PAl-bA vt]t4HAKA 14 PO6E 1020 s)i

630

III. NOBFhAI-bE BPEIHOCIh 3MI4XA

IEAOBPIXEH'IX 14 TOTOBI4X nPOh3BOAA 14

-tEAOBPLLI EH l4X vcnvTA
1021

631

IV. CtVAI-bEl-bE BPEAHOCTI4 3MI4XA

HEIOBPIj.TEHT4X h TOTOBhX nPO!13BOAA 1,1

HEAOBPIIIEHhx vcnvTA

1022 ItUI9
: i t*u,

51 trHM 513 /. TPOI.I,]KOBh MATEPhJMA 1023
:-=-.ri1.l:,,,,,,,,,i,,,i.i,,,rr,rrr,,,,,,,\,,,:,i,,r,,rrr,1, jl

33; 1ti2g3 l
I

i
k,,,,.-.-

:: 14V3L j,

513 r'I. TPOTIIKOBI/ TOP14BA I' EHEPTI,'1JE 1024 v, t
i4.i:*4

tild952
r'II. TPOLXKOBI4 3APMA/ HAKHAIIA 3APMA I,1

CCTM14 II14t]Hh PACXOAh
1025

53 vTiL TPOUIKOBh nPOTI3BOAHI4X vcnvtA 1026 zw\2

540 IX, TPOTIJKOBI4 AIVIOPTI43ALIhJ E L0z7
,i_rtrr,r,,-.r{7'.*:i.:.:r.rf.::se,'}-*.) ' tffi*r. 

)

541 Ao 549 (. TPOI]JKOBI4 AYTOPOqHTX PE3EPBI4CAIbA 1028

55 XI, HEMATEPI4JMH14 TPOI]]KOB14 1029 :: 3Zl& :
i ,,,,,.-,,. .. .--, .....,..-,,.-,,,,".-.. .-..*-::

B. nocroBHH AOE]4TAK (1001 - 1018) > 0 1030
?rN:Nj,r.-ir

32Wr 
l

. nocroBHll ry5[TAK (1018 - 1001) > 0 1031 4&

66
A. OI4HAHC],|JCK[ nP]txoal',t (1033 + 1038 +

1039)
1032 .,. 3q j:r

!$'42 7n?

66, ocrlq 662, 663 t4 6@
I. O[4HAHC[4JCKI4 nPilXOAl'l OA flOBE3AHHX Ilt,lUA

14 OCIMI4 Or'lHAHCt4JCKrl nPilXOAt'l (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 * \j

1. Ot4HaHcl4jcKt4 np[xoAl4 oA Marl4qHux ]1 3aBlcfll4x

npaBHl4x nuqa
1034

-,,-:ii ::;.,r:R:,. i.:*r.::r,,ll::i* ;l*1.1r :siqrr:::e:.i:1::jr:34i.:'. 
_,,,r.+..*

660

661
2. OHHaHcHjcKil npHxoAl'l oA ocranhx noBe3aHI4x

'rpaBHilx nilqa
1035

rri:rr?r'rrrrrr\*ii':1'rrr

665
3. nprxoAh oA yqeuha y 4o6rfly npilAplDKeHl4x

npaBHhx nt{qa x 3ajeAHx'lKxx noAyxBara
1036

I

669 4. ocrant.l $rnarcltjcu nPnxo4u 1037
...-..1

662 rr. nPilxoAl4 oA KAMATA (OA TPEnilX rll4qA) 1038

--,..,\r,:-.1...,

:
t tffie 3W5 :

663 v 664

n03ilTt4BHt4
1039 "7':OEKTh BMYTHE KNAY3YIE (NPEMA TPET'IM

nhqhMA)

56
D. Oi4HAHC]4JCKX PACXOAI4 (1041 + 1046 +

LO47)
1040 r 4i] , *grS

56, oct4M 562, 563 r 564

L Ol4HAHCl,tJCKvl PAC(OAI,I 143 OAHOCA CA

NOBE3AH''IM NPABHI,IM III4UIi'IMA il OCTMil

Ot4HAHCl,lJCKt4 PACXOAI4 (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041 &

560
1. Or4HaHcujcKx pao(oAl4 x3 oAHoca ca MaruqHilM 14

3aBlcH14M npaBHl4M nrqhMa
t042

rl

,t

!4?lii iltd?3

\57!1

1"'3148



,ra pacyHa, pacyH n03xqlrJA AOI HanoHeHa 6poj
143HOC

Texyha roAxHa npeYxoAHa roAtrHa

I 2 3 4 5 6

561 2. OuHaHc[jcKx pao(oAu x3 oAHoca ca ocTarlM
floBe3aHyM npaBH,4M n[LlXMa 1043

565 3. PacxoAr,r oA yL{euha y ry6hrKy npxApp(eHrx
npaBHrx nxqa x 3ajeAHulrKtlx noAyxBara

7044

566 u 569 1. Ocrann gunaHcrjcrn pac<o4il 1045
I

562 L PACXOAI4 KAI4ATA (nPEMA TpFhhM nhuilr\4A) 1046
w2 ,t1

563 r 564
III. HETATilBHE KYPCHE PA3III4KE 14 HEIATI4BHT4
EOEKTI,.I BMYTHE KIIAY3YJ]E (NPEMA TPEhI4M
niluuMA)

7047

-*...,.- - - ,t_, *

E. AOE}iTAK t43 Ot,lHAHCl4pArbA (1032 _

1040) 1048
}:,1.1:5.].:P::

I
I

x. ryEHTAK i,l3 Ol4HAHChpAlbA (1040 -
1032) 7049

ZEJJ

683 u 685
3. np]4xoAH oA yCKnAEHBAIbA BPEAHOCTI4
OCTA.NE HMOB}IHE KOJA CE HCKffIYJE NO
oEP EPEAHOCTI.I KPO3 shnAHC yCnEXA

1050
1243&tK

583 y 585

h. PACXOAh OA yclgtarl4BAr+A BPEAHOCTI4
OCTANE ],TMOB]4HE KOJA CE l1CKtrtYJE NO
oEP BPEAHOCTT4 KpO3 E]IIAHC yCnEXA

05
w?7 lffiI

67 u 68, ocv{ 683 u 685 ocTA.rIx nPXXOA]4 1052
, 353ffi I , 1r+<.t

57 A 58, ocuq 583 x 585 ocTAIlt PACXOAIi 1053
7Wi ,Zffi

r. AoEI4TAK X3 PEAOBHOT nocJroBAlbA npE
)noPE3l4BAtbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
r0s0-1051+1052-1053)

1054
233'28 . r$877

,b. TEuTAK 143 PEAOBHOT nocnoBAlbA npE
onopE3l4BAt"bA (1031 - 1030 + 1049 _ 1048 +
1051-1050+1053-1052)

1055

69 s9

M, HETO AO6T4TAK nOCrrOBArbA KOJE CE
OEYCTAB.|bA, EOEKTh NPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nOfl ]4T14KE 14 14CnpABKA
TPEUAKA h3 PAH!4J]4X nEP].lOIlA

10s6

s9-69

H. HETO ryETTAK NOC'IOBATbA KOJE CE
oEycTABrbA/ PACXOAh nPoMEHE

7057PAqyHOBOACTBEHE fl OnhTr4KE t4 HCnpABKA
TPE1UAKA }I3 PAH}IJHX NEPUOAA

45 r3s5 )

tb, AoEHTAK flpE OnOpE314BAlbA (1054 _

10ss + 1056- 1057) 1058
:.,:]]]]]|wi..':*:..:81.F.i}l;

i u:3s3 lt{}122.

o. ryE[TAK npE onopESt4BAtbA (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059

N, NOPE3 HA AOEHTAK

72t t. noPEcKr4 PACXOA nEPfiO! 1060
25r,{

a@722 I. OAIOXEHI4 nOpECKr4 PACXOAT4 nEpilOAA 1061
1X

Aeo 722 rII. OAIOXEHI4 nOpECKl4 npilXOAil nEPHOAA 7062

723
P. ICN'IAhEHA .rITqHA NPTMATbA
nocIroAABqA 1063

]

:|5it3



,rna PacyHa, paqyH
Hanoxena 6poj

("Oyr<6exr rnacnnr PC", 6p. gSlZOl4 u I44|2OL4)
O6pasaq nponucan npaBunHuKoM o caApxAHn A eopur o6pasaqa euHaHcrjcKxx



llonyruaBa npaBHo nilqe - npe4y3erHilK

IA3BEI.UTAJ O OCTA/IOM PE3Y,rITAry
3a nepmoA oa 01.01.2019. Ao 31.12.20L9. roarHe

JAvNo pREDUzE6e ucronalrr panx rnuSxa eoRA sREMSKA KAMENTcA

Cpercka KaMeHlqa,3MajeB Tpr 1

- y xvrbaqaMa AilHapa

pyna pacyHa, pacyH n03xq14JA {on HanoMeHa broj
llsHoc

Tekyha roArHa IIperxoAHa roAhHa

1 2 3 4 5 6

A. HETO PE3Y'ITAT l43 NOC'IOBA}bA

r. HETO AOEI.ITAK (AOn 1064) 1001

II. HETO ryEhTAK (AOn 1065) 2002

6. OCTATIL CBEOEyXBATHI/I AOE]4TAK HflH
ry614TAK

r) CraBKe Koje Hehe 6trTx peuacrohKoBaHe y
ErnaHcy ycnexa y 6yayhrr nepHoAhMa

330

1. npoMeHe peBanop[3aUrje HeMareprjanHe

xMoBxHer HeKpeTHtrHa, nocTpolel.ba I onpeMe

r) noBehabe pe8aaoptr3aqtroHrx pe3epBtr 2003

6) cuarere peaanopil3aqxoHl4x pe3epBu 2004

331

2, Arryapcrr 4o6uqt ynu ry6n)u no ocHoBy nnaHoea
peQruucaHax npuuarua

a) ao6ur]tr 2005

5) ry6rL[4 2006 7tr11 :'.", /

332

3. Ao6rqu nnu ry6nty no ocHoBy ynarasa y
Bfl acHxqKe xHcTpyMeHTe KanHTana

r) A06ruil 2007

5) ry6vqr 2008

333

1. Ao6hqu unn ry6ny no ocHoBy yAena y ocr?noM

:Beo6yxBarHoM Ao6urxy unn ry6mry npxApyxeHux
lpyuraBa

a) 4o6nqu 2009

6) ry6uqu 2010 I

5) craBKe Koje HaxHaAHo uory Snrn
pernacuQrxooaue y ExnaHcy ycnexa y
6yAyhxu neptroAtrMa

334

1. Ao6ilqx unu ry6nty no ocHoBy npepaqyHa

Qlruaucujcxrx useeuiraja IHocrpaHor fl ocfl oBaFba

a) AoOxqr4 2011

5) ry6uuu 2072 i
:



a,
,'pvni

L
L
I

pacyHa, pacyH n03xq11JA HanoHeHa broi
143Hoc

Tekyha roAnHa npeiloAHa roAtrHa

1 2 3 4 5 6

335

2. Ao6t,qfi vnv ryguqu oA r4HcrpyMeHara 3auJrure

HeTO ynaraFba y uHocTpaHo nocnoBalbe

a) Ao6r4qx 2013

6) ry6rqr 2014

336

3. Aooxuu Anv ry6v\u no ocHoBy riHcrpyMeHara

3aujrxre px3rKa (xeurura) HoBqaHor roKa

a) ao6rqr 2015

6) ry6u\u 2016

337

4, Ao6t/qu unu ry6uqu no ocHoBy xaprhja oA

BpeAHocrx pacnonoxHBxx 3a npoAajy

a) ao6rqr 2017

5) ry6hqr 2018 1

.....'.....-.............-....'...,'.:

L OCTMh SPyTO CBEOS XBATHI4 AO6I4TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2417) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2072 +
2014+2016+2018)>0

2019

rr. ocTMi4 6PyTo cBEoEyxBATHil ryEilTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 7012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020

ut, noPE3 HA OCTAIIkI CBEO6)XBATHI4 AO6I4TAK
4Iil ryFITAK NEPhOM

202t

2022
2020-2021)>0

/. HETO OCIA,fll4 CBEOSyXBATHI4 ryEilTAK (2020 -

2019+2021)>0
2023

7 ! r'l) 5147

B, YKYNAH HETO CBEOEYXBATH]4 PE3Y.IITAT
nEPUOAA

I. yrcr'nAH HETO CBEOEyXBATHI4 AOET4TAK (2001
2002+2022-2023)>0 2024 )i

\tw

I1. yK/nAH HETO CBEOSyXBATHT rvEilTAK (2002 -
2001+2023-2022)>0

2025

r. yKynAH HETO CBEOEyXBATH14 AO61,,|TAK
l4Ilh TEhTAK (2027 + 2OzA) = AOn 2024 > 0
hnx AOn 2025 > 0 'ii

1. flprnrcan eehrncrru BnacHtrqxMa KanilTana

flp[n[caH BnacHlar..l14Ma KojI HeMajy KoHTpony 2028

v 3aKoHcKu 3acrynHIK
Ay1iv- (

AaHa _2o_roAr4He

a3Beuraja 3a nphBpeAHa ApyurBai 3anpyre r,l npgay:l
. .r. l

l

.:

O6pasaq nponvcau npaBtrnHvKoM o caApxHHH u Qopuu o6pasaqa ("Cnyx6euu rnacHr4x PC". 6p. 95120t4 u L4412074



llonyruaBa npaBHo nt4lle - npeAy3erHilK
Yaruvu 6poj OAO42292

I 
UJr,rSpa aenarnocrlr 9104 '1146 102145049

HA3XB JAVNO PNTOUZECE NACIONALNI PINX TNUSTA GORA SREMSKA KAMENICA

CeAxrJlre Cper{cKa KaMeHHqa,3MajeB rpr 1

IA3BEI.UTAJ O TOKOBIAMA TOTOBIAHE
3a nepro, oa 01'01'2019'ao 31'12'2019' ro,rHe 

y xhrba,aMa AilHapa -

n03xqhja AOn
143Hoc

Tekyha roAilHa np€TxoAHa roArHa

1 2 3 4

A. TOKOB]4 TOTOBITHE h3 nOCJloBHl4X AKTIiBHOCT]4

3001
4,$g*8L npunxBu roroBrHe l43 nocIoBHux aKT]4BHocrra (1 4o 3)

1. npoAaja ,4 npxMrbeHl4 aBaHc{ 3002

.,.3.2s1:7t

Z. nplM,rbeHe (aMaTe ,€ nocnoBHrx aKTuBHocnl 3003
....- ,'......-.:

,643 :
il

3?8ii

3. Ocranh npunABV u3 peAoBHoT nocfloBarM 3004
?s3S1

l- OAnuBu roroatrHe 13 nocnoBHtrx aKr[BHoor (1 4o 5) 3005
37zW

1. l,lcnnare Ao6aBrbaqrMa I AarH aBaHcr4 3006
t$Q I q*

2. 3apa4q HaKHaAe 3apaAa u ocranu rx'.iHr{ pao(oAl4 3007 3w13

3. nnaheHe KaMare 3008 t(/ t \21

4. flopes ua 4o6urax 3009
L5*6

5. OMAB|4 no ocHoBy ocranilx jaBHux nplxoAa 3010
2174&. i ).'.')

II. Hero nptnus roroBuHe t,ts nocnoBHxx aKrtrBHocrx (I-II) 301 1

IV. Hero oMtlB roroBHHe l43 nocnoBHxx afixBHocru (II-]) 3012

.37n9

E. TOKOB]4 TOTOBI4HE I43 AKTI4BHOCT]4 ]4HBECT]4PAT6A

3013 tJ t4rl9I. nprlnilBil ToroBilHe k3 aKTuBHocl,4 t4HBecrilpaba (1 ao 5)

1. npoAaja axqrja r y4e.na (Hero nprnuer) 3014

2. tlpoaa'ia HeMareDfiiaflHe fiMoB[He, HeKDerHlHa. nmDoiesa.
30156iloaou:xux cpeAcraea

3. Ocranr $uxaxcrjcu nnacMaH, (nero nprnusu) 3016

4. nphMfteHe KaMare u3 aKTtrBHocrtr tHBecrhpaba 3077

5, npxMrbeHe At4Br4AeHAe 3018

ll. QM\BV roToBuHe il3 aKTuBHocTl4 ,HBecr!4palha (1 Ao 3) 3019

., &3351

1. KynoBxHa aKqlja I yAena (Hero oanner) 3020

KynoBtrHa HeMareoff ianHe
3021

2551j3 t*35\6ronouxrx cpegcraaa

3. Ocranu +uHaHctajcKu nnacMaHr (uero o4nrar) 3022

III. Hero npuflxB roroBIHe u3 affitraHocrfi xHBecMpaba (I-II) 3023

IV. Hero oAnl4B roroBrHe t-t3 aKn4BHocr[ t,lHBecrupatua (I]-I) 3024
L.$wb

3aat234

3:tt1lirtr3



n03xqxja AOn
143Hoc

TeKyha roAxHa nperxoAHa roAhHa

1 2 3 4

B. TOKOBI4 TOTOBhHE I43 AKTXBHOCT]4 O]4HAHC]4PA}bA

3025
*l. llpnnuau roroBilHe l43 aKThBHocrH O[HaHcxpa]ba (1 Ao 5)

1. YBehabe ocHoBHoT Kanl.lTa,]a 3026

2. lyropouan rpegurr (xero npnnuau) 3027

3. Kparxopovrlr rpe4uru (uero nptnuBu) 3028

. Ocrane Ayropo,rHe o6aBee 3029

5" Ocrane KparKopoqHe o6aee3e 3030

II. Oan[e]a roroB[He 13 aKr[BHocrx OhHaHc]4pa]ba (1 go 6) 3031 4

1. OrKyn concr8eHilx aKqxja I yAena 3032

2. ffyropotan rpegrrr (o.ryrar) 3033

3. Kpaxopovru rpegrru (o4nrau) 3034

4. Ocrane o6asese (opnuer) 3035

5. OuHaHcHjcKx nrcilHr 3036

14cnnaheHe AIBl4AeHAe JUJ /

IIL Hero nphnxB roroBuHe l43 aKTuBHocrx SxHaHCrparba (I-[) 3038

IV. Hero oAntr8 roroBxHe rc anuaxocrr $rraHcupaba (II-I) 3039

r. cBErA npunuB roToBltHE (3001 + 3013 + 3025) 3040
44Wj*

A. CBErA OM]4B TOTOBIIHE (3005 + 3019 + 3031) 3041

E. HETO np]4rlt4B TOTOB]4HE (3040 - 3041) 3042

E. HETO OM]4B TOTOB]4HE (3041 - 3040) 3043

)K. roToBl4HA HA nOqETKy OSpAqyHCKOr nEPHOAA 3044 ?WZ 5{&3t:

3. NO3UT]4BHE KYPCHE PA3IIl4KE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOBHHE 3045

H. HETAThBHE KYPCHE PA3'IHI(E NO OCHOBY NPEPA'{YHA
rOTOB}IHE 3046

J. roToBl4HA HA KPAJy OEPAqyHCKOT nEPXOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 304s - 3046)
3047 tL:;i:,

v

AaHa _2o_roAhHe

3aKoHcKx 3acrynHl4K

O6oasau noonvcas ['loaarnrrxov
(l

'Cnpr<6err rnacnrx PC", 6p. 9512014 u 144/2074),tffiffi qtf+\



llonyruaBa npaBHo n]4qe - npefly3erHilK

IA3BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KANilTAflY
3a nepiloA oa 01.01.2019. ao 37.12,20L9, roAhHe

Ha3trB JAVNO NAcror{ALNr panx rnu5ra eoRA SREMsKA KAMENIcA

CeAilure CpeMcKa l(aMeHxqa,3MajeB Tpr 1

- Y XArbaAaMa AhHapa

onHc

KoMnoHeHTe Kanxrana

6poj
30

AOn

31 32

OcHoBHx Kanxran Ynr.tcaHn a HeynnaheH, KantrTan Pe3epBe

1 2 3 4 5

1

noqerHo cralbe nperxoAHe roAxHe Ha AaH
01.01._

r) AyroBHr,l canAo paqyHa 4001 4019 1037

5) norpaxHx canAo pa'ryHa 1002 z2:31.*.: 4020 1038 3ffi4

2

l4cnpaBxa MarepljarHo 3HaqajHrx rpeuaKa ,t
npoMeHa paqyHoBoAcrBeHhx nontrTHKa

l) [cnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHtr pacyHa 4021 1039

5) l4cnpaere Ha norpaxHoj crpaHil palyHa 1004 4022 1040

-7

KoplroBaHo noqerHo cralbe nperxoAHe roAHHe
Ha AaH 01.01. _

a) koDrroBaH!4 EVToBHI cafltro Da.ivHa (1a + 2a - 26)
4023 +041

>0

6) KopflroBaHil norpaxHh canAo paqyHa (16 - 2a +
26)>0

4006 2{*3tw 4024 1042
34/3).

4

npoMeHe y npeiloAHoj _ roAr{Hx

l) npoMer Ha AyroBHoj crpaHv pacyHa +007 +025 1043

5) npoMer Ha norpaxHoj crpaHh pacyHa 4008 1044

Cralb€ Ha Kpajy npefloAHe roAxHe 31.12.-

a) 4yroaHr canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4009 +027 4045

5) norpaxnu canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4010 7.{fr3|t&
4046

o

l,lcnpaBKa Marepr.rjanHo 3HaqajHHx rperua(a h
npoMeHa pacyHoBoAaBeHxx nonxTHKa

a) ucnpaere Ha AyroBHoj crpaHx paqyHa 4011 4047

6) xcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa 40t2 4048

7

KopilroBaHo noqerro crare rexyhe roAhHa Ha

AaH 01.01. _

a) KoptrroBaHx AyroBHX canao pacyHa (5a + 6a - 66)
>0

4013 4031 1049

6) KopilroBaHH norpaxHil can.qo paqyHa (56 - 6a +

66)>o
40t4

,w:s-r.%.
+032 1050

'eAHx
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H
6poj

on14c

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

30
qon

31

AOn

32

Ocxoexr Kannral YnncaH[ a xeynrahenr.r Kanlran Pe3epae

1 2 3 4 5

8

npoMeHe y rekyhoj _ roAuH[

i) npoMer Ha ayroeHoj crpaHr paqyHa +015 4033 +051

5) npouer Ha norpaxHoj crpaHx pacyHa +016 4034 +052

o

Crane Ha rpajy reryhe ro4xxe
,L,12. _

r) 4yroeur aar4o paqyHa

i7a+8a-86)>0
+017 +035 4053

: -::= - -t ::-:: :=-, -:
+018 +036 4054

158C12';ti11t,*



KoMnoHeHTe Kanrrara
PeAHH

6Poj

trcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHv paqyHa

KOO/-OBaHh norpaxNff canao paqyHa (16 - 2a + 26)

npoMeT Ha ayroBtsoj cTpaH/ pacyHa

npoMer Ha noTpaxHoj ffPaHh pacyra

+4a-46)>0

ilcnpaBKe Ha ayroBHoj crpaHil paqyHa



ffi,-., *u nyt**ol crpaH,' PaqYHa

ffiffiffiHoj crPaHtr PacYHa

i[p"5y t"*Yrt" toe"t"

1-;-..6,15o PasYna

.---. -,'.h3- --.--,'-1 -- --



KoltnoHeHTe ocraror pe3ynrara

/cioaBKe Ba ayrosHol crpaHH pacyHa

,,a-3a3<e Ha norpaxtsoj rpaHh paqyHa

.:a:/-:--,.:,-a:-.,ca:!o paqyHa (1a + 2a -

npoMeT Ha noTpaxHoj cTpaH! pacyHa

+4a-46)>0

-4a+46)>0

KopxroBaHx iqyfoBHx canao par{yHa (5a + 6a -



&,
KoMnoHeHte oclanor Pe3Y'TaTa

ifrffiu n-Pu*Hoi crPaHH PaqYHa



KoMnoHeHre ocraror pe3yrrara

l

l

F
Ao6rqn nnn ry6,rqt,t no ocHoBy
yAena y ocraroM Ao6[TKy hrl.l

Ao6uqn uar rySuqn no ocnoey
lrHOCTpaHOr nocroBillba ]l
npepauyma $rxaxcnjcxrx

neeeuraja

+2a-26)>0

-2a+26)>0

npoMer Ha AyroBHoj crpaHv pacyHa

npoMeT Ha noTpaxHoj crpaH14 paqyHa

oplroBaHu ayaoBH14 canao pa'ryHa

+6a-66)>0

-6a+66)>0



KoHnoHeHTe ocraror pe3ynrara

Ao6!.,I.llu u,i,u ry6xqH no o€HoBy
yAena y ocraroM ao6u7,r5l unn

ry6Hrky npxApyxeHilx ApyuTaBa

fio6nqn rnt ry6nq[ no ocHoBy
ilHOCTpaHOT nocrtoBiirba r{
npepacyHa Qtxancrjcxxx

rlaeuraja

+8a 86)>0

-8a+96;>6



KoMnoHeHYe o(raror pe3yrrara

Pe

AHtr

6poj

YKynaH Kanhrar [>(peA 16 l(o, 3
Ao Kor 15) - :(peA la Kon 3 Ao koI

ls)l > 0

fy6[raK [3HaA Kanxrana [:(peA
1a Kor 3 Ao Kor 15) - :(peg 16

Ko,l 3 Ao Kon 15)l > 0
on14c

2a+26)>0

+4a,46)>0

-4a+46)>0

+6a-66)>0

-6a+66)>0



I KoMnoHeHTe ocraror pe3yrTaTa

Pe

AHH

6poj

YKynaH Kanlra, lt(peA 16 kor 3
Ao Kor 15) - :(peA la kor 3 Ao Ko,l

ls)l > 0

Fy6rrax xaxaA xanhrara [:(peA
1a Kor 3 Ao Kon 15) - I(pec 16

kon 3 ao ko, 15)l > 0

("Cnpr6eHr rnacHur PC", 6p. 95/2014 u t44l21t4)
O6pasaq nponncan fipaBtrrHrKoM o caApxtrHu r Sopur o6pa:aqa erHancrlcxrx

npolleT Ha noTpaxHoj crpaHil pa'tyHa

+Ba-86)>0

8a+86)>0
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 

 

Јавно предузеће “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица (у даљем тексту ЈП 

“Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица или Предузеће) у оквиру делатности 

заштите и унапређења природних вредности Националног парка обавља следеће послове: 

- заштита и унапређење природних вредности Националног парка, 

- газдовање шумама, 

- заштита, гајење, унапређење и коришћење ловне и риболовне фауне, 

- организовање истраживања у области заштите наационалног парка и његових 

природних вредности и културних добара, 

- пројектовање, изградња и одржавање објеката који су у функцији заштите, унапређења 

и презентације природних и културних добара националног парка и 

- планирање и развој еко-туризма. 

Регистрована шифра претежне делатности је 9104 – делатност ботаничких и зоолошких 

вртова и заштита природних вредности. 

ЈП “Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица (матични број 08042292, порески 

идентификациони број 102145049) је организовано као јавно предузеће и уписано је у 

Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре по решењу број 

БД.12705/2005 од 13. Маја 2005. године. 

Седиште Предузећа је у Сремској Каменици у улици Змајев трг бр. 1. 

Органи Предузећа су надзорни одбор и директор, кога именује Влада Републике Србије. 

ЈП “Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица, је према критеријумима за 

разврставање из Закона о рачуноводству, на основу редовног годишњег финансијског 

извештаја за 2019. годину, разврстано у средња правна лица. 

Просечан број запослених у току 2019. године био је 139 (у 2018. години 143). 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  

  

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја 

 

Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са Законом о рачуноводству 

(“Службени гласник РС", бр. 62/2013  – у даљем тексту: Закон).  

У складу са Законом, за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у 

финансијским извештајима, Предузеће се определило да примењује Међународне стандарде 

финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ). МСФИ, у смислу Закона, су: Оквир за 

припремање и приказивање финансијских извештаја, Међународни рачуноводствени 

стандарди - МРС, Међународни стандарди финансијског извештавања - МСФИ и са њима 

повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда, накнадне 

измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде, чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за 

послове финансија (у даљем тексту: Министарство). 

Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је 

прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 

привредна Предузећа, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).  

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном 

оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 

("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру). 
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Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске 

извештаје Предузећа за 2019. годину. Предузеће нема зависна предузећа и не саставља 

консолидоване финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај за 2019. годину одобрен је од стране Надзорног 

одбора Предузећа на основу Одлуке број 383/2 од 28. фебруара 2020. године, а као датум 

одобравања одређен је 20. фебруар 2020. године.  

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 

наведене су у Напомени 3. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане 

године, осим ако није другачије назначено. 

Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута 

Предузећа. Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није 

другачије назначено. 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних 

кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје 

просуђивање у примени рачуноводствених политика Предузећа. Области које захтевају 

просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и 

процене имају материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 5. 

 

 

2.2. Основе за вредновање 

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 

другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 

 

2.3. Коришћење процењивања 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење 

најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране 

вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на 

дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 

периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан 

састављања финансијских извештаја. Међутим, стварни резултати могу одступати од ових 

процена. 

 

2.4. Наставак пословања 

Финансијски извештаји за 2019. годину састављени су у складу са начелом наставка 

пословања, који претпоставља да ће Предузеће наставити са пословањем у догледној 

будућности. 

 

 

2.5. Упоредни подаци 

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

предмет ревизије.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1.     Нематеријална улагања  

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком употребе, 

као што су: „мастер план“ и програми за рачунаре. 

У тренутку набавке нематеријална улагања се почетно вреднују по трошку набавке, односно 

по набавној вредности или по цени коштања. У набавну вредност нематеријалних средстава 

укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и 

дажбине који се могу директно приписати припреми средства за намеравану употребу. У 

набавну вредност нематеријалног улагања за која је обавезно потребан значајан временски 

период да би било спремно за своју намеравану употребу, укључују се и трошкови 

позајмљивања који су директно приписиви стицању нематеријалног средства. 

Након почетног признавања нематеријална улагања вреднују се по набавној вредности 

умањеној за исправку вредности и евентуални губитак од обезвређења који се утврђује само 

у случају индиције да је дошло до обезвређености тог улагања. 

Основицу за амортизацију нематеријалних улагања са ограниченим веком употребе чини 

трошак набавке умањен за остатак вредности. Остатак вредности улагања сматра се 

једнаком нули у свим случајевима, изузев када постоји уговорна обавеза трећег лица да 

откупи средство на крају његовог века трајања или када за то средство постоји активно 

тржиште.  

Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за 

коришћење, док се са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака 

нули, када се улагање расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство 

које се држи за продају. 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом по стопи од 10%. 

 

3.2. Некретнине, постројења и опрема 

Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у 

пословању Предузећа, као што су: 

- земљишта,  

- грађевински објекти, 

- постројења и опрема, 

- инвестициопне некретнине, 

- остале некретнине, постројења и опрема. 

Предузеће исказује ставку на позицији некретнине, постројења и опрема уколико она 

испуњава два критеријума: очекује се да ће будућа економска корист повезана са тим 

средствима притицати у Предузеће и ако се појединачна набавна вредност у моменту 

набавке може поуздано утврдити, уз услов да је она већа од РСД 30.000,00.  

У тренутку набавке некретнине, постројења и опрема се почетно вреднују по трошку 

набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања.  

У набавну вредност некретнина, постројења и опреме укључује се нето фактурна цена 

добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који су настали приликом 

набавке, односно довођења у стање функционалне приправности.  
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У набавну вредност производног погона, постројења за производњу енергије и 

инвестиционе некретнине, за која средства је обавезно потребан значајан временски период 

да би била спремна за своју намеравану употребу, укључују се и трошкови позајмљивања 

који су директно приписиви стицању ових средстава. Трошкови позајмљивања се 

капитализују као део набавне вредности средства када је вероватно да ће они имати за 

резултат будуће економске користи за Предузеће и када се трошкови могу поуздано 

одмерити. Издаци у вези са средством укључују само издатке који су имали за резултат 

готовинске исплате, трансфере других средстава или преузимање обавеза на које се 

зарачунава камата. 

Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему настају по основу доградње средства, 

замене делова и њиховог сервисирања, уколико су испуњени услови за признавање. Сви 

остали накнадно настали издаци признају се као расход у период у којем су настали. 

Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема вреднују се по свом трошку 

набавке, умањеном за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због 

обезвређења. 

Основицу за амортизацију некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност 

умањена за остатак вредности. Ако је остатак вредности средства безначајан, сматра се да је 

једнак нули, а када је значајан, остатак вредности се процењује на дан стицања и не 

повећава се накнадно због промене цена. 

Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за 

коришћење, док се са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака 

нули, када се средство расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство 

које се држи за продају. 

Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се за свако посебно средство 

применом методе пропорционалног отписивања, с циљем да се средства у потпуности 

отпишу у току њиховог корисног века трањања, применом следећих амортизационих стопа: 

 

 
 

Стопа амортизације 

(%) 

1. НЕКРЕТНИНЕ (ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ) 
  

Грађевински објекти од тврдог материјала (управна 

зграда, објекти у угоститељству и туризму, рибарству и 

ловству) 

  

2,00 

Монтажни објекти (бунгалови, контејнери, бараке)  5,00 

Објекти електропривреде, водопривреде и канализације  2,50 

Помоћни грађевински објекти(ограде, хранилишта за 

дивљач) 

 2,00 

Остали грађевински објекти   10,00 

2. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
  

Канцеларијски, погонски и остали намештај и опрема  15,00 

Транспортна средства(теретна и путничка) и радне 

машине 

 20,00 

Телефонске централе, телефонски апарати и слично  10,00 

Канцеларијска опрема, рачунарска опрема, фискалне 

касе,ТВ, видео, музичке линије и друга електронска 

опрема 

  

25,00 

Остала опрема  5,00-15,00 

Дела филмске уметности  30,00 
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Земљиште се исказује по набавној вредности. Приликом набавке земљиште се увек исказује 

по набавној вредности, коју чини фактурна вредност добављача, увећана за зависне 

трошкове набавке и трошкове довођења у стање функционалне приправности. Код 

грађевинског земљишта, у набавну вредност урачунавају се сви издаци који су извршени за 

набавку, али и за припрему земљишта за коришћење. У вредност земљишта улазе и 

евентуални трошкови промене намене земљишта. 

Земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације.  

Алат и инвентар евидентирају се у оквиру основних средстава уколико се користе у дужем 

периоду од годину дана и ако им је вредност већа од РСД 30.000,00. Алат и инвентар се 

калкулативно отписује по стопи која је утврђене рачуноводственом политиком Предузећа и 

износи 25%. 

Добитак који настане приликом продаје основних средстава књижи се у корист осталих 

прихода, а губитак настао приликом отуђивања основних средстава књижи се на терет 

осталих расхода. 

 

3.3. Биолошка средства 

Биолошка средства обухватају: 

- шуме,  

- вишегодишње засаде, 

- основно стадо, и 

- биолошка средства у припреми. 

Шуме, вишегодишњи засади и основно стадо вреднују се приликом почетног признавања и 

на датум сваког биланса по фер вредности умањеној за процењене трошкове продаје на 

месту узгоја. 

Процењени трошкови продаје укључују провизије брокерима и дилерима, накнаде 

државним органима и берзама, као и царине и пореза на додату вредност. Трошкови продаје 

не обухватају трошкове транспорта и друге трошкове неопходне да би се средство изнело 

на тржиште. 

У случају када се приликом почетног признавања поштена вредност шума, вишегодишњих 

засада и основног стада не може поуздано измерити шуме, вишегодишњи засади и основно 

стадо почетно се вреднују по набавној вредности или цени коштања, умањеној за укупно 

обрачунату амортизацију и укупне губитке због обезвређења, пошто се њихова поштена 

вредност не може поуздано измерити.  

Вредност шума се добија када се утврђена стална дрвна запремина разврста на дрвне 

сортименте, утврди продајна вредност сортимената утоварених на превозна средства, па се 

од тако добијене вредности дрвних сортимената одбију сви трошкови сече, вуче и израде 

дрвних сортимената.  

Шуме не подлежу обавези амортизације. 

За обнављење шума врши се обавезно дугорочно резервисање. 

 

3.4. Инвестиционе некретнине 

Инвестиционе некретнине су некретнине које Предузеће, као власник држи ради 

остваривања зараде од издавања у закуп или ради увећања вредности капитала или ради и 

једног и другог, а не ради употребе за своје потребе или за продају у оквиру редовног 

пословања. 

Након почетног признавања инвестиционе некретнине се процењују методом набавне 

вредности умањеној за укупан износ исправке вредности по основу амортизације и по 

основу евентуалног обезвређења. 
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Накнадни издаци повећавају вредност инвестиционе некретнине ако је вероватно да ће 

приливи будућих економских користи бити већи од процењене стопе приноса те 

инвестиционе некретнине. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у 

периоду у коме су настали. 

 

3.5. Дугорочни финансијски пласмани 

Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, 

као што су остали дугорочни пласмани. 

 

3.6. Залихе 

Залихе се процењују по по нижој од следеће две вредности: набавној вредности, односно 

цени коштања или нето остваривој вредности. 

Набавну вредност материјала, резервних делова, инвентара и робе чине нето фактурна 

вредност и зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима набавке подразумевају се 

сви директни трошкови у поступку набавке до ускладиштења. 

Залихе се евидентирају по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се 

по методи пондерисане просечне цене. 

Роба на залихама у складишту или стоваришту води се по набавној цени. 

Роба у промету на мало води се по малопродајној цени са укалкулисаним порезом на додату 

вредност и разликом у цени. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности 

залиха на набавну вредност путем алокације реализоване разлике у цени и пореза на додату 

вредност, обрачунатих на просечној основи, на вредност залиха у стању на крају године и 

набавну вредност продате робе. Излаз робе са залиха исказује се по набавној вредности, 

односно по продајној вредности робе умањеној за порез на додату вредност и разлику у 

цени. 

Залихе недовршене производње и готових производа процењују се по цени коштања или по 

нето продајној цени ако је она нижа. Цену коштања чине трошкови материјала израде, 

трошкови зарада и општи трошкови производње неопходни за довођење залиха у стање и на 

место у коме се налазе на дан процене. 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха материјала и робе у 

случајевима када се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето оствариву 

вредност. 

Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у употребу. 

 

3.7. Зајмови (кредити) и потраживања 

 Зајмови (кредити) и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или 

одредивим исплатама која нису котирана на активном тржишту. Зајмови (кредити) и 

потраживања почетно се вреднују по фер вредности на датум продаје, а накнадно 

одмеравање се врши по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне каматне 

стопе, умањеној за обезвређење. 

У билансу стања Предузећа ова категорија финансијских средстава обухвата потраживања 

по основу продаје, потраживања из специфичних послова, друга потраживања и 

краткорочне финансијске пласмане. 

Потраживања по основу продаје обухватају потраживања од купаца за испоручене 

производе, извршене услуге и коришћење имовине Предузећа. Потраживања се 

евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности обезвређених 

потраживања. Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке 

вредности, а износ умањења се признаје у билансу успеха у оквиру осталих расхода. 
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Отпис краткорочних потраживања од купаца код којих постоји вероватноћа 

ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је 

немогућност наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши 

директним отписивањем. Одлуку о директном отпису потраживања доноси Надзорни одбор 

на основу образложеног предлога Руководиоца службе финансија и рачуноводства. 

Исправка вредности потраживања од купаца врши се на терет расхода, према 

критеријумима  из Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа 

за сва потраживања која нису наплаћена у року од 60 дана од дана истека рока за наплату, 

осим оних за које руководство процени да су наплатива у скоријем времену.  

 

3.8. Прерачунавање страних средстава плаћања 

 и рачуноводствени третман курсних разлика 

 Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних 

курсева важећих на дан трансакције. Позитивне и негативне курсне разлике настале из 

измирења таквих трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у 

страним валутама на крају године, признају се у билансу успеха.  

Курс ЕУР примењен на дан билансирања износи 117,5928 (2018. година 118,1946). 

 

3.9. Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле 

Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле исказују се као финансијски приходи и 

расходи у билансу успеха. 

 

3.10. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

Резервисања се признају када Предузеће има садашњу обавезу која је настала као резултат 

прошлог догађаја, кад је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи бити 

потребан за измирење обавеза и кад износ обавезе може поуздано да се процени. 

Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака 

захтеваних да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се 

признаје у расходима периода. 

Када је ефекат временске вредности новца значајан, износ резервисања је садашња вредност 

очекиваних издатака захтеваних да се обавеза измири, добијен дисконтовањем помоћу 

стопе пре пореза која одражава текуће тржишне процене временске вредности новца и 

ризике специфичне за обавезу. Када се користи дисконтовање, књиговодствена вредност 

резервисања се повећава у сваком периоду, тако да одражава проток времена. Ово повећање 

се исказује као трошак позајмљивања. 

Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради 

одражавања најбоље текуће процене. Када више није вероватно да ће одлив ресурса који 

представљају економске користи бити захтеван, резервисање се укида у корист биланса 

успеха текуће године. 

Резервисања се не признају за будуће пословне губитке. 

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се 

обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива 

ресурса који садрже економске користи веома мала.  

Предузеће не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална 

средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив 

економских користи вероватан. 
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3.11. Финансијске обавезе 

Предузеће признаје финансијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане 

једна од уговорних страна у финансијском инструменту. Финансијска обавеза престаје да се 

признаје када Предузеће испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором 

укинута или истекла.  

Финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности, увећаној за директно 

приписиве трошкове трансакција. После почетног признавања, финансијске обавезе се 

одмеравају по амортизованој вредности користећи метод ефективне камате. 

Финансијске обавезе Предузећа укључују обавезе по кредитима од банака, обавезе према 

добављачима и остале обавезе из пословања.  

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се 

вреднују по номиналној (фактурној) вредности. 

Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима примљених средстава 

(номиналној вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену 

уговорене каматне стопе. Ефекти примењивања уговорене уместо ефективне каматне стопе 

као што се захтева у складу МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање 

по процени руководства Предузећа немају материјално значајан ефекат на финансијске 

извештаје.  

Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса 

Предузећа, односно у периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све остале обавезе 

се класификују као дугорочне. 

 

3.12. Закупи 

Предузеће као закуподавац 

Закуп се класификује као оперативни закуп ако закуподавац суштински задржава све ризике 

и користи повезане са власништвом. Приход од закупнине признаје се на пропорционалној 

основи у току периода трајања закупа. 

 

3.13. Државна додељивања 

Државна додељивања су помоћ државе у облику преноса средстава Предузећу по основу 

испуњења одређених услова који се односе на његово пословање. Државна додељивања 

везана за покриће расхода или губитка признају се као приход обрачунског периода у ком 

су настали и повезани расходи, тј. на основу принципа сучељавања прихода и расхода.  

Државно додељивање везано за покриће расхода који ће се десити у наредном периоду 

признаје се као одложени приход, тј. одлаже се на рачуну пасивних временских 

разграничења и признаје као приход у наредним обрачунским  периодима. 

Државна давања везана за средства евидентирају се као одложени приход, по номиналној 

вредности и признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током 

употребног века средства на бази сучељавања са расходима за амортизацију. 

 

3.14. Порез на добит 

 

Трошкови пореза на добит периода обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје 

у билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у 

капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу. 
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Текући порез  

Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 

правних лица и релевантним подзаконским актима. Порез на добитак обрачунава се 

применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском билансу. 

Губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем 

пореском билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

Одложени порез 

Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за 

привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових 

књиговодствених износа у финансијским извештајима.  

Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази 

до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се 

одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити.  

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена 

пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и неискоришћене износе 

преносивих пореских кредита и пореских губитака, до мере до које је извесно да је ниво 

очекиване будуће опорезиве добити довољан да се све одбитне привремене разлике, 

пренети неискоришћени порески кредити и неискоришћени порески губици могу 

искористити. 

Одложена пореска средства која нису призната процењују се на сваки извештајни датум и 

признају до мере у којој је постало вероватно да ће будућа опорезива добит дозволити 

повраћај одложеног пореског средства. 

 

3.15. Порез на додату вредност 

Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу и спада 

у врсту пореза на промет. То је посебан облик пореза који се плаћа у свим фазама 

производног и прометног циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само износ додате 

вредности која је остварена у свакој фази производно-прометног циклуса. 

Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе настале по основу обрачунатог 

пореза на додату вредност и то по основу обавеза за порез на додату вредност по издатим 

фактурама, примљеним авансима, по основу сопствене потрошње и по другим обавезама, 

по општој и посебној стопи, и обавезе по основу разлике обрачунатог пореза на додату 

вредност и претходног пореза. 

 

3.16. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених  

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

плаћа порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује 

социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе на терет 

запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама утврђеним 

законским прописима. Предузеће је, такође обавезно да од бруто зарада запослених 

обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима. Порези и доприноси на 

терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 

периода на који се односе. 

 

3.17. Обавезе по основу отпремнина  

У складу са Правилником о раду, Предузеће је у обавези да исплати накнаду запосленима 

приликом одласка у пензију, у висини три просечне месечне зараде исплаћене у Републици. 
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3.18. Накнадно установљене грешке 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 

нераспоређеног добитка из ранијих година, односно губитка ранијих година. 

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама, већа од 1% од укупних прихода. 

3.19. Приходи  

Предузеће признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је 

вероватно да ће у будућности Предузеће имати прилив економских користи. Приход се 

признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу продаје 

роба и услуга у току нормалног пословања Предузећа. Приход се исказује без ПДВ-а, 

повраћаја робе, рабата и попуста.  

a. Приходи од продаје робе и производа 

Приходи од продаје робе и производа су приказани по фактурној вредности, умањеној за 

дате попусте исказане у фактури, повраћај робе и производа, као и порез на додату 

вредност.  

Приходи од продаје производа и робе се признају када су суштински сви ризици и користи 

од власништва над производима и робом прешли на купца, што се уобичајено дешава 

приликом испоруке производа и робе. 

Приходи од пружања услуга су признати у обрачунском периоду сразмерно степену 

довршености пружених услуга и приказани су по фактурној вредности умањеној за порез на 

додату вредност. 

b. Приходи од активирања учинака и робе 

Приходе од активирања учинака и робе чине приходи по основу употребе робе, производа и 

услуга за нематеријална улагања и основна средства (непокретности, постројења и опрема), 

приходи по основу употребе робе, производа и услуга за материјал, алат и инвентар и 

резервне делове, приходи по основу употребе робе, производа и услуга за прираст основног 

стада и приходи по основу сопственог транспорта при набавци основних средстава, 

материјала, робе, резервних делова, алата и инвентара. 

c.  Приход од камата 

Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака, као и на затезне 

камате које се обрачунавају купцима који касне у извршавању својих обавеза, у складу са 

уговорним одредбама. Приходи од камата се признају у периоду у коме је Предузеће стекло 

право да се камата прими. 

д.  Приход од закупнина 

Приход од закупнина потиче од давања инвестиционих некретнина и опреме у оперативни 

закуп и обрачунава се на пропорционалној основи током периода трајања закупа. 

 

3.20. Расходи 

a. Расходи материјала и робе 

Расходи директног материјала односе се на сировине и материјал који су употребљени за 

израду производа. Расходи материјала поред директног материјала обухватају и расходе 

осталог материјала, резервних делова, горива и енергије. Расходи се такође односе и на 

набавну вредност продате робе.  

Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти 

расходи настали (принцип узрочности прихода и расхода). Сви расходи признају се 

независно од плаћања. 
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b. Трошкови позајмљивања 

Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови које Предузеће има у вези са 

позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања могу обухватати: 

- трошкове камата израчунате коришћењем методе ефективне камате, 

- курсне разлике настале по основу позајмљивања у страној валути, у износу до ког се 

сматрају кориговањем трошкова камате. 

Трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су настали, осим у мери 

у којој се капитализују. 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 

квалификованог средства (средство које се у дужем временском периоду припрема за 

употребу), чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Такви трошкови 

позајмљивања се капитализују као део набавне вредности средства када је вероватно да ће 

они имати за резултат будуће економске користи за Предузеће и када се трошкови могу 

поуздано одмерити. Други трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у 

којем су настали. 

 

4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ  

 

4.1. Фактори финансијског ризика 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик 

(који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности 

каматне стопе и ризик промене цена), кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање 

ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости 

финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање 

Предузећа сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Предузећа 

у складу са политикама одобреним од стране Директора.  

 

4.2. Тржишни ризик 

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског 

инструмента флуктуирати због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три 

врсте ризика, као што следи:  

Ризик од промене курсева страних валута 

Предузеће није изложено ризику промена курса страних валута који проистичу из 

пословања са различитим валутама, у првом реду са ЕУР.  

Ризик од промене цена 

Предузеће није изложено већем ризику од промена цена власничких хартија од вредности с 

обзиром да нема улагања класификованих у билансу стања као расположива за продају и 

којима се тргује као финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер 

вредности исказују у билансу успеха. 

Ризик од промене каматних стопа 

Приходи и расходи Предузећа и токови готовине су независни од промена тржишних 

каматних стопа, с обзиром да Предузеће нема значајну каматоносну имовину, нити обавезе.  
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4.3. Кредитни ризик  

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Предузеће ако друга уговорна страна у 

финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно 

проистиче по основу потраживања из пословања. 

Изложеност Предузећа кредитном ризику по основу потраживања из пословања зависи 

највише од индивидуалних карактеристика сваког појединачног купца.  

Предузеће анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се 

понуде стандардни услови продаје. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене 

услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања. 

 

4.4. Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће бити суочено са потешкоћама у измиривању 

својих финансијских обавеза. Предузеће управља својом ликвидношћу са циљем да, колико 

је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без 

неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације. 

Планирање новчаног тока врши се да би се обезбедило да Предузеће увек има довољно 

готовине да подмири пословне потребе. 

Следећа табела представља анализу финансијских обавеза Предузећа према уговореним 

условима плаћања, који су одређени на основу преосталог периода на дан извештавања у 

односу на уговорени рок доспећа и засновани су на уговореним недисконтованим износима 

отплата (салда која доспевају на наплату у року од 12 месеци једнака су њиховим 

књиговодственим износима, будући да ефекат дисконтовања није материјално значајан): 

               У хиљадама РСД 

 

До 3  

месеца   

Од 3 до 12 

месеци  

Од 1 до 2 

године  

Од 2 до 5 

година  

Преко 5 

година  Укупно 

            

31. децембар 2018. године            

Дугорочне обавезе -  -  -  -  -  - 

Краткорочне финансијске обавезе 2    -  -  -  2 

Примљени аванси и депозити  3.628  -  -  -  -  3.628 

Обавезе из пословања 22.152  -  -  -  -  22.152 

Остале краткорочне обавезе  10.002  -  -  -  -  10.002 

Обавезе по основу ПДВ 4.468  -  -  -  -  4.468 

Обавезе за остале порезе, 

  доприносе и друге дажбине 3.223  -  -  -  -  3.223 

 43.475  -  -  -  -  43.475 

            

31. децембар 2019. године            

Дугорочне обавезе -  -  -  19.064  -  19.064 

Краткорочне финансијске обавезе -  10.691  -  -  -  10.691 

Примљени аванси и депозити  9.325  -  -  -  -  9.325 

Обавезе из пословања 20.000  -  -  -  -  20.000 

Остале краткорочне обавезе  11.673  -  -  -  -  11.673 

Обавезе по основу ПДВ 1.191  -  -  -  -  11.191 

Обавезе за остале порезе, 

  доприносе и друге дажбине 1.400  -  -  -  -  1.400 

 43.589  10.691  -  19.064  -  73.344 
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4.5. Управљање ризиком капитала 

Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави да послује у 

неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима капитала 

обезбедило повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да би 

очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала. 

Предузеће прати капитал на основу показатеља задужености. Показатељи задужености 

Предузећа за 2019. и 2018. годину су: 

               У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

1. Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе) 73.344  43.475 

2. Минус: Готовина и готовински еквиваленти (51.570)  (70.952) 

3. Нето дуговање (1-2) 21.774  (27.477) 

4. Капитал  2.090.608  2.081.568 

 Рацио нето дуговања према капиталу (3:4) 0,010  0,000 

 

Приликом израчунавања нето дуговања, поштујући начело опрезности, обавезама 

Предузећа сучељене су искључиво промптно ликвидна средства-готовина и готовински 

еквиваленти. Показатељ односа нето задужености према капиталу показује величину 

задужености у динарима по једном динару капитала. 

 

4.6. Фер вредност финансијских средстава и обавеза 

Пословна политика Предузећа је да обелодани информације о фер вредности активе и 

пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се фер вредност значајно 

разликује од књиговодствене вредности. Тржишна цена, где постоји активно тржиште, 

најбољи је доказ фер вредности финансијског инструмента. Међутим, тржишне цене нису 

доступне за низ финансијских средстава и обавеза које Предузеће има. Стога, када тржишна 

цена финансијских инструмената није доступна, фер вредност средстава и обавеза се 

процењује користећи садашњу вредност или друге технике вредновања засноване на 

тренутно преовлађујућим тржишним условима. 

С обзиром да у Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 

стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске 

активе и пасиве, званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. 

Стога, фер вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. 

Руководство Предузећа врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по 

којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована врши исправку 

вредности.  

Следеће методе и претпоставке су коришћене за процењивање фер вредности финансијских 

инструмената Предузећа на дан 31. децембра 2019. и 2018. године: 

  - Фер вредност готовине и краткорочних потраживања по основу продаје, других 

потраживања,  краткорочних финансијских обавеза, примљених аванса, обавеза из 

пословања, осталих краткорочних обавеза и обавеза за ПДВ и остале порезе и доприносе, 

одговара њиховој књиговодственој вредности првенствено због краткорочног доспећа ових 

финансијских инструмената. 

  - Фер вредност финансијских средстава која су исказана по амортизованој вредности 

(кредити дати запосленима) процењује се дисконтовањем новчаних токова коришћењем 

каматне стопе по којој би Предузеће могло да прибави дугорочне позајмице, а која одговара 

ефективној каматној стопи.  
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Руководство Предузећа сматра да исказана књиговодствена вредност потраживања, након 

умањења за исправку вредности по основу обезвређења, као и номинална вредност обавеза 

из пословања, приближно одражава њихову тржишну вредност. 

Фер вредност финансијских средстава и финансијских обавеза Предузећа на дан 

извештавања одговара књиговодственим износима финансијских средстава и обавеза. 

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских 

обавеза и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2019. и 2018. године: 

 

               У хиљадама РСД 

  
Књиговодстве-

на вредност 
Фер 

вредност 
Књиговодстве-

на вредност 
Фер вредност 

  2019. 2019. 2018. 2018. 

 Финансијска средства     

 - дугорочни финансијски пласмани 305 305 319 319 

 - потраживања по основу продаје 4.694 4.694 33.877 33.877 

 - друга потраживања  30.673 30.673 118 118 

 - готовина и готовински 

еквиваленти 51.570 51.570 70.952 70.952 

  87.242 87.242 105.266 105.266 

 Финансијске обавезе     

 - дугорочне обавезе 19.064 19.064 - - 

 - краткорочне финансијске обавезе 10.691 10.691 2 2 

 - примљени аванси и депозити  9.325 9.325 3.628 3.628 

 - обавезе из пословања 20.000 20.000 22.152 22.152 

 - остале краткорочне обавезе 11.673 11.673 10.002 10.002 

 - обавезе по основу пореза на додату 

   вредност 1.191 1.191 4.468 4.468 

 - обавезе за остале порезе, 

доприносе 

    и друге дажбине 1.400 1.400 3.223 3.223 

  73.344 73.344 43.475 43.475 

По мишљењу руководства Предузећа, износи у приложеним финансијским извештајима 

одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за 

потребе извештавања. 

 

 

5. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА  

Састављање и приказивање финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа 

коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на 

исказане вредности средстава и обавеза, као и обелодањивање потенцијалних потраживања 

и обавеза на дан извештавања, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 

процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 

финансијских извештаја. Стварни резултати могу се разликовати од наведених процена. 

Процене и претпоставке се континуирано разматрају, а када корекције постану неопходне, 

исказују се у билансу успеха за периоде у којима су постале познате. 

У даљем тексту наведене су кључне процене и претпоставке које садрже ризик да ће 

проузроковати материјално значајне корекције књиговодствених вредности средстава и 

обавеза у току наредне финансијске године. 
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Користан век трајања нематеријалних улагања, грађевинских објеката и опреме  

Одређивање корисног века трајања нематеријалних улагања, грађевинских објеката и опреме 

се заснива на претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном 

техничком развоју и променама на које утиче велики број економских или индустријских 

фактора. Адекватност одређеног корисног века трајања се преиспитује на годишњем нивоу 

или када год постоји индикација да је дошло до значајне промене фактора који су 

представљали основ за одређивање корисног века трајања. 

Обезвређење нефинансијске имовине  

На дан извештавања, руководство Предузећа анализира вредности по којима су приказана 

нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрема Предузећа. Уколико постоји 

индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како 

би се утврдио износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства процењен 

као нижи од вредности по којој је то средство приказано, постојећа вредност тог средства се 

умањује до висине надокнадиве вредности. Разматрање обезвређења захтева од руководства 

субјективно просуђивање у погледу токова готовине, стопа раста и дисконтних стопа за 

јединице које генеришу токове готовине, а које су предмет разматрања. 

Обезвређење залиха 

Предузеће је обрачунало обезвређење залиха на основу процењених губитака услед 

немогућности продаје или реализације у процесу производње. Процена је заснована на 

анализи кретања залиха, историјским отписима, проценама кретања на тржишту продаје, 

плановима продаје, променама у условима продаје, процене рокова употребе, као и процене 

стања и употребне вредности залиха, приликом утврђивања адекватности обезвређења 

залиха. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултирајућим будућим 

продајама. Руководство верује да није потребно додатно обезвређење залиха, изузев 

резервисања већ приказаних у финансијским извештајима. 

Обезвређење потраживања 

Исправка вредности потраживања се врши за сумњива и спорна потраживања, на основу 

процењених губитака услед немогућности купаца да испуне неопходне обавезе. Процена је 

заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним 

способностима купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности 

исправке вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о 

будућем понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није 

потребна додатна исправка вредности потраживања, изузев резервисања већ приказаних у 

финансијским извештајима. 

Резервисања по основу отпремнина  

Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију након испуњених 

законских услова утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена укључује 

процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и будућих повећања 

накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности 

утичу на исход процене. 

Резервисање по основу судских спорова 

Предузеће је укључено у судске спорове који проистичу из његовог свакодневног 

пословања и односе се на комерцијална и уговорна питања, као и питања која се тичу 

радних односа, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања.  

Руководство Предузећа процењује да расходи настали по основу судских спорова нису 

материјално значајни, те стога није извршен обрачун резервисања по основу судских 

спорова. 
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Одложена пореска средства 

Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите до мере до 

које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан да се 

неискоришћени порески кредити могу искористити. Значајна процена од стране 

руководства Предузећа је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава 

која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака и 

стратегије планирања пореске политике. 

 

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

                 У хиљадама РСД 

 Мастер план Софтвер 

Нематеријална 

улагања у 

припреми 

нематеријална 

 улагања 

шумско 

прив.основа  

Укупно 

нематеријална 

улагања 

  

Набавна вредност        

Стање 31. децембра 2017. 15.689 3.370 6.720 11.980 37.759 
  

Стање 31. децембра 2018. 15.689 3.370 0 21.580 40.639   

Нове набавке - - - - -   

Стање 31. децембра 2019. 15.689 3.370         - 21.580 40.639   

 

Исправка вредности      

  

Стање 31. децембра 2017. 9.806 1.826 - 899 12.531   

 Амортизација за 2018. годину 1.570 337 - 1.198 3.105 

Стање 31. децембра 2018. 11.376 2.163 - 2.097 15.636   

Амортизација за 2019. годину 1.568 337  2.158 4.063   

Стање 31. децембра 2019. 12.944 2.500 - 4.255 19.699   

Садашња вредност 

31.12.2018. 4.313 1.207 0 19.483 25.003 

  

Садашња вредност 

31.12.2019. 2.745 870 0 17.325 20.940 

  

 

 

7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  

                      У хиљадама РСД 

 Земљиште 
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 

Инвести-

ционе 
некретнине Остале НПО 

Грађевински 

објекти у  
припреми  

Укупно  

Набавна вредност        
Стање 31. децембра 2017. 922.300 147.840 92.350 42.702 1.864 148 1.207.204 

        

        

        

Стање 31. децембра 2018. 923.275 192.026 89.372 36.752 1.864 - 1.243.289 

Нове набавке и дати аванси 548 11.287 14.946 22.546   49.327 

Отуђивање и расходовање  - (25.151)  (4.049)    (29.200) 

Стање 31. децембра 2019. 923.823 178.162 100.269 59.298 1.864 - 1.263.416 

        

Исправка вредности        

Стање 31. децембра 2017. - 44.682 81.248 25.331 693  151.954 

Амортизација  - 6.780 4.338 754 -  11.872 

Отуђивање и расходовање - -) (9.314) (2.610) -  (11.924) 

Стање 31. децембра 2018 - 51.462 76.272 23.475 693  151.902 

Амортизација  - 5.276 5.825 10.023   21.124 

Отуђивање и расходовање, 

пренос - (11.189) (4.050) -  

 

(15.239) 

Стање 31. децембра 2019. - 45.549 78.047 33.498 693  157.787 

Садашња вредност 31.12.2018. 923.275 140.564 13.100 13.277 1.171 - 1.091.387 

Садашња вредност 31.12.2019. 923.823 132.613 22.222 25.800 1.171 - 1.105.629 
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 8. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

                    У хиљадама РСД 

 

Шуме и вишегоди-

шњи засади 

Основно 

стадо 

Биолошка 

средства у 

припреми 

Укупно 

биолошка 

средства 

Садашња вредност     

Стање 31. децембра 2017. 1.038.146 300 2.700 1.041.146 

Губици по основу промене фер 

  вредности шума и 

вишег.засада (22.472) - - (22.472) 

Набавка  2.140  2.140 

Прираст - 160 350 510 

Превођење у виши разред - (40) 120 80 

Пуштање у отворени део 

ловишта -   - 

Угинуће  - (551) (120) (671) 

Стање 31. децембра 2018. 1.015.674 2.009 3.050 1.020.733 

Добици  по основу промене фер 

  вредности шума и 

вишег.засада 20.862 - - 20.862 

Набавка  5.974  5.974 

Прираст - 385 300 685 

Превођење у виши разред - 60 630 690 

Пуштање у отворени део 

ловишта - (4.905)  (4.905) 

Угинуће  - (771) (190) (961) 

Продаја - - - - 

Садашња вредност 31.12.2019. 1.036.536 2.752 3.790 1.043.078 

 

Биолошка средства у припреми обухватају основно стадо европског јелена од РСД 3.790 

хиљада. 

 

 

 

 

9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

                   У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

Остали дугорочни финансијски пласмани      

Дугорочни пласмани по основу продатих 

 друштвених станова  -  - 

Дугорочни пласмани по основу стамбених 

кредита датих запосленима  -  - 

  -  - 

  2019.  2018. 

Остала дугорочна потраживања      

Потраживања по основу продатих 

 друштвених станова  218  232 

Потраживања по основу стамбених кредита датих 

запосленима  87  87 

 

 305  

 

                 319 
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10. ЗАЛИХЕ  

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 4.139  4.745 

 Недовршена производња  34.629  41.182 

 Готови производи 8.970  10.954 

 Роба 265  303 

 Дати аванси 1.018  949 

  49.021  58.133 

 

Повећање/(смањење) вредности недовршене производње и готових производа исказује се у 

оквиру пословних расхода у билансу успеха. 

 

 

11. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Купци у земљи-редовни 40.161  68.698 

 Купци у земљи-тужени 11.627  11.522 

  51.788  80.220 

     

 Минус: исправка вредности редовних купаца (35.467)  (34.821) 

 Минус: исправка вредности тужених купаца (11.627)  (11.522) 

  (47.094)  (46.343) 

  4.694  33.877 

 

 

12. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Потраживања од запослених 22  78 

 Потраживања за више плаћен порез на добитак и порезе и 

доприносе 410  - 

 Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 41  40 

 Друга потраживања - накнаде 30.200  - 

 Потраживања по основу накнада штета од НАТО 

  бомбардовања 6.403  6.403 

  37.076  6.521 

 Минус: Исправка вредности (6.403)    (6.403) 

  30.673  118 

 

 

13. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Текући (пословни) рачуни 51.570  70.952 

 Благајна -   

  51.570  70.952 
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14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Разграничени трошкови осигурања 2.468  2.268 

 Остала АВР (разграничени ПДВ) 231  311 

  2.699  2.579 

 

 

 

15. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 Основни капитал ЈП “Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица, у износу од РСД 

2.063.199 хиљада (2018. година РСД 2.063.199 хиљада) обухвата државни капитал у износу 

од РСД 2.062.010 хиљада и остали капитал у износу од РСД 1.189 хиљада.  

.  

Код Агенције за привредне регистре, решењем број БД 99469/2017 од 28.11.2017. године, 

регистрован је уписани неновчани капитал у износу од РСД 2.547.804 хиљада. Износ 

уписаног капитала утврђен је Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа 

“Национални парк Фрушка гора” са Законом о јавним предузећима, од 31.01.2017. године 

(“Службени гласник РС, 8/2017). Одлука је донета од стране Владе Републике Србије као 

оснивача Предузећа. 

 Остали основни капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора 

у пословне изворе. 

 

 

 

16. РЕЗЕРВЕ 

  

Резерве су формиране у 2019. години расподелом добити за 2018. годину у износу од РСД 

7.715 хиљада, а укупан износ резерви износи 15.801 РСД (у 2018. години  8.086 РСД). 

 

 

 

17. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 

КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

 

Нереализовани губици по основу ХОВ и других компоненти осталог свеобухватног 

капитала од РСД 7.102 хиљада, обухватају актуарске губитке по основу отпремнина 

приликом одласка у пензију: 

                      У хиљадама РСД 

 

Актуарски 

добици/(губици) по 

основу отпремнина 

Нереализовани 

добици/(губици) 

 2019. 2018. 2019. 2018. 

Стање на почетку године (5.147) (4.756) (5.147) (4.756) 

Повећање у току године (1.955) (391) (1.955) (391) 

Стање на крају године (7.102) (5.147) (7.102) (5.147) 

 

 

 

 

 

 

 



ЈП “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај 

за годину завршену 31. децембра 2019. године 

 21 

18. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
 

                                  У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Стање на почетку године 15.430 

 
8.967 

 Нераспоређени добитак текуће године 18.710  15.430 

 Расподела добити за оснивача (7.715)  (4.484) 

 Расподела у резерве (7.715)  (4.483) 

  18.710  15.430 

 

19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

                    У хиљадама РСД 

 

Трошкови 

обнављања 

природних 

богатстава 

Накнаде и друге 

бенефиције 

запослених Укупно 
 2019. 2018. 2019. 2018. 2019. 2018. 

Стање на почетку године 39.016 33.128 7.756 7.440 46.772 40.568 

Исправка грешке из ранијих година - - - - - - 

Додатна резервисања извршена 

  у току периода  31.368 39.016 2.024 862 33.392 39.878 

Искоришћени износи у току 

  периода (31.663) (24.537) (602) (546) (32.265) (25.083) 

Укинути неискоришћени 

  износи (7.353) (8.591)   (7.353) (8.591) 

Стање на крају године 31.368 39.016 9.178 7.756 40.546 46.772 

 

Трошкови обнављања природних богатстава 

Дугорочна резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума врше се на основу 

Закона о шумама. Средства за репродукцију шума служе за одржавање и заштиту 

постојећих шума, обнављање посечених шума и отварање постојећих шума за 

експлоатацију. Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа, 

резервисања за репродукцију шума обрачунавају се у висини од 15% од вредности посечене 

дрвне масе на најближем продајном месту (камионски пут). 

 

Накнаде и друге бенефиције запослених 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених обухватају резервисања за 

отпремнине за одлазак у пензију, које се одмеравају по садашњој вредности очекиваних 

будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне 

хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене. 

Имајући у виду да у Републици Србији не постоји развијено тржиште за овакве обвезнице, 

коришћена је дисконтна стопа НБС. 

Основне актуарске претпоставке које су коришћене приликом израчунавања резервисања за 

отпремнине за одлазак у пензију, су: 

 

   2019.  2018.  

 
Дисконтна стопа 2.5%  3.5%  

 Процењена стопа раста просечне зараде 0.80%  0.40%  

 Проценат флуктуације 20%  20%  

 Износ отпремнине у моменту резервисања 233.637  209.847  

 Износ отпремнине у претходном периоду 209.847  196.827  

 Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године 136  139  

 Трошак текуће услуге рада (124.613)  230.006  

 Трошак камате 193.899  241.308  

 Актуарски губитак 1.954.989  390.108  
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20. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

                      У хиљадама РСД 

  2019  2018. 

     

 Дугорочни кредити и зајмови у земљи 4.789  - 

 Остале дугорочне обавезе 14.275  -  

       

  19.064  - 

 

Дугорочни кредит у износу од 4.789 хиљада рсд је кредит за куповину возила код пословне 

банке са роком отплате до 2023. године. Остале дугорочне обавезе су обавезе за поврат 

средстава по основу Уговора о поравнању закљученог са Покрајинским секретаријатом за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство у року од 36 месеци. 

 

 

21. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2019  2018. 

     

 Краткорочни кредити и зајмови у земљи -  - 

 Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године 10.691  2  

    -  - 

  10.691  2 

 

22. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Примљени аванси     

   - од правних лица у земљи 8.753  3.076 

 Примљени депозити    

   - од правних лица у земљи 572  552 

  9.325  3.628 

 

 

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Добављачи у земљи 19.882  20.201  

 Добављачи у иностранству -  1.920 

  19.882  22.120 

 Остале обавезе из пословања 118  32 

  20.000  22.153 

 

 

24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Зараде и накнаде зарада, бруто 10.642  8.675  

 Обавезе према запосленима 437  706  

 Обавезе према члановима органа управљања и надзора 155  155  

 Остале обавезе 439  466  

  11.673  10.002 
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25. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗE, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Обавезе за порез из резултата -  918 

 Обавезе за накнаду за коришћење вода -  392 

 Обавезе за накнаду за коришћење шума 249  315 

 Обавезе за накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине 2  - 

 Обавезе за накнаду за комуналну таксу -  - 

 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине  1.149  1.598 

  1.400  3.223 

 

 

26. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

                      У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

     

 Унапред обрачунати трошкови 2.088  2.609 

 Одложени приходи и примљене донације 106.001  133.983 

 Остала ПВР 89  31 

  108.178  136.623 

 

Примљене донације везане за средства евидентирају се као одложени приход, по 

номиналној вредности и признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи 

током употребног века средства на бази сучељавања са расходима за амортизацију. 

Промене на одложеним приходима и примљеним донацијама: 

                     У хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

Стање на почетку године 133.984  107.709 

Примљене донације у току године 15.823  47.589 

Смањење по основу амортизације у корист прихода (6.539)  (6.688) 

Правдано изведеним радовима (14.791)  (12.657) 

Враћена средства (21.505)  (252) 

Смањење у корист обавеза за ПДВ (971)  (1.717) 

Стање на крају године 106.001  133.984 

 

 

27. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

 

 Компоненте пореза на добит 

Главне компоненте пореза на добит су следеће: 

                    У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 Порески расход периода    

 Порески расход обрачунат на добит текуће године 2.412  2.514 

 Одложени порески расход (приход)    

 Настанак и укидање привремених разлика (1.271)               (178) 

  1.141  2.336 
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 Усаглашавање пореског расхода и рачуноводствене добити пре опорезивања 

 

Обрачунати порески расход се разликује од теоријског износа који би се добило применом 

важеће пореске стопе од 15% на рачуноводствену добит пре опорезивања, као што следи: 

 

                    У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Добит пре опорезивања 22.393  18.122 

 Порез обрачунат по прописаној пореској стопи – 15% 2.412  2.514 

     

 Усклађивање прихода -  - 

 Усклађивање расхода 593  6.892 

 
Пореска основица 22.986  25.014 

 Обрачунати порез 3.447  3.752 

 Умањење за улагања у основна средства (1.035)  (1.238) 

 Порез по умањењу 2.412  2.514 

 Ефективна пореска стопа 10.78%  13,88% 

 

 

 Одложена пореска средства  

Промене на рачуну одложена пореска средства у току године биле су као што следи: 

                    У хиљадама РСД 

 

Разлика између 

основица 

Резервисања за 

отпремнине 

Неплаћени 

јавни приходи 
Укупно 

Одложене пореске средства     

Стање 1. јануара 2018. године 4.077 1.116 324 5.517 

У корист биланса успеха (113) 47 (113)                  (179) 

Стање 31. децембра 2018. године 3.964 1.163 211 5.338 

У корист/(на терет) биланса успеха (36) (1.153) (82) (1.271) 

Стање 31. децембра 2019. године 3.928 10 129 4.067 

 

 

28. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА  

 

Предузеће је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. 

године:  

 Неусаглашена потраживања су 14.645 хиљада РСД. 

 Неусаглашене обавезе су 1.820 хиљада РСД. 

 

 

 

29. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

                        У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 74  33 

  74  33 

 

 

 

 

30. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

                         У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 

тржишту 216.445  259.902 

  216.445  259.902 
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31. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,  

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО  

                   У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 Приходи од дотација -  - 

 Приходи по основу условљених донација 21.326  19.346 

 Приходи од донација 600  5.123 

  21.926  24.469 

 

 

 

32. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

            У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Приходи од закупнина 6.139  6.068 

 Приходи од накнада за коришћење природних добара 107.068  80.903 

  113.207  86.971 

 

 

 

33. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

                        У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Трошкови материјала за израду 5.146  10.328 

 Трошкови осталог материјала  3.147  2.799 

 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 2.440  1.604 

  10.733  14.731 

 

 

34. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

                         У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Трошкови горива за возила 6.595  6.451 

 Трошкови горива за теретна возила 2.927  2.433 

 Трошкови осталог горива (гаса, угаљ, плин) 1.875  1.650 

 Трошкови електричне енергије 3.812  3.859 

 Остали трошкови горива и енергије 586  591 

  15.795  14.984 

 

 

 

35. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  

                                   У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 106.328  94.072 

 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 17.863  16.783 

 Трошкови накнада по уговору о делу -  - 

 Трошкови накнада по ауторским уговорима    

 Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима и накнаде физ.лицима за закуп 584  1.160 

 Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 2947  2.936 

 Остали лични расходи и накнаде 14.464  17.683 

  142.186  132.634 

 Број запослених на крају године 139  143 
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 Остали лични расходи  

              У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Остали лични расходи и накнаде-умањење зарада 4.450  8.353 

 Накнада трошкова запосленима на службеном путу 113  247 

 Остали лични расходи и накнаде - умањење зарада 

Надзорни одбор 326  325 

 Накнаде трошкова превоза на рад и са рада 6.805  7.103 

 Накнада за неискоришћени годишњи одмор 230  272 

 Отпремнине 368  551 

 Јубиларне награде 1.010  278 

 Давања запосленом која се не сматрају зарадом 464  280 

 Солидарна помоћ запосленом 699  274 

 Стипендије и кредити ученицима и студентима -   

  14.465  17.683 

 

 

 

 

 

36. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

                        У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Трошкови услуга на изради учинака 26.673  30.522 

 Трошкови транспортних услуга 56.284  60.929 

 Трошкови услуга одржавања 8.553  7.528 

 Трошкови закупнина 7.064  3.357 

 Трошкови сајмова -  91 

 Трошкови рекламе и пропаганде 734  231 

 Трошкови осталих услуга 4.933  5.954 

  104.241  108.612 

 

 

37. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  

                        У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 Резервисања за трошкове обнављања шума 

  Националног парка 31.369  39.016 

 Резервисања за трошкове обнављања манастирских шума    

 Резервисања за отпремнине 69  472 

  31.438  39.488 

 

 

38. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

                        У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Трошкови непроизводних услуга 7.132  7.645 

 Трошкови репрезентације 1.284  2.797 

 Трошкови премија осигурања 2.472  2.439 

 Трошкови платног промета 818  600 

 Трошкови чланарина 702  587 

 Трошкови пореза 13.310  15.736 

 Остали нематеријални трошкови 2.037  1.356 

  27.755  31.160 

 

Трошкови пореза обухватају и накнаду за коришћење шума од РСД 6.458 хиљада 

(2018.година РСД 7.209 хиљада). 
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39. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

            У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 Приходи од камата од трећих лица    

   -по потраживањима из дужничко-поверилачких 

     односа 1.602  3.705 

 Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти 

   валутне клаузуле 40  7 

   -позитивни ефекти валутне клаузуле    

  1.642  3.712 

 

40. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  

            У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Расходи камата према трећим лицима    

   -по кредитима 191   

   -по основу јавних прихода 5  47 

   -по обавезама из дужничко-поверилачких односа 4.076  74 

 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 

клаузуле    

   -негативне курсне разлике 3  8 

   -негативни ефекти валутне клаузуле    

  4.275  129 

 

41. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

                                              У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Приходи од усклађивања вредности потраживања  3.906  1.145 

  3.906  1.145 

 

42. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

                                                        У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Обезвређење потраживања  5.077  8.661  

  5.077  8.661 

 

43. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

                        У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, 

  постројења и опреме -  1.419 

 Добици од продаје биолошких средстава 

Приходи од наплаћених отписаних потраживања 46  - 

 Приходи од наплаћених пенала -  960 

 Приходи од укидања дугорочних резервисања 7.354  8.591 

 Остали непоменути приходи    

   - приходи од накнађених штета од физичких лица 24  163 

   - приходи од накнађених штета од осигурања 447  601 

 Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава    

   - шума и вишегодишњих засада 20.862  - 

   - основног стада 690  - 

 Остали непоменути приходи 5.967  120 

  35.390  11.854 
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44. ОСТАЛИ РАСХОДИ  

                         У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 Губици по основу расходовања, продаје и мањка 

нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме 120  157 

 Губици по основу расходовања и продаје 

  биолошких средстава  5.865  - 

 Расходи по основу директних отписа потраживања 1  - 

 Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 100  - 

 Остали непоменути расходи    

   -трошкови спорова 325  643 

   -казне за привредне преступе и прекршаје -  - 

   -накнаде штете трећим лицима 52  132 

   -издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, 

    научне и верске намене, за заштиту човекове средине и 

    за спортске намене    

 Остали непоменути расходи 885  23.973 

  7.348  24.905 

 

 

 

45. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,  

ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И  

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА  

                         У хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

                     

 Расходи по основу исправке грешака из 

  ранијих година које нису материјално значајне (1.387)  (510) 

     

 Приходи по основу исправке грешака из 

  ранијих година које нису материјално значајне               2                2.755   

  (1.385)         2.245 

 

 

46. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 

Предузеће није имало потенцијалне финансијске обавезе у вези са банкарским ни другим 

гаранцијама, нити по другим основама.  

 

 

47. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА  

 

 

 Дана 16.03.2020. године у Републици Србији је проглашено ванредно стање због пандемије 

вируса Covid 19. Како се ради о поремећају пословних активности на глобалном нивоу, 

последице ће се осетити у раду предузећа у 2020. години. Због смањене тражње за 

производима и услугама из понуде предузећа очекује се смањење прихода у делатностима: 

туризма, ловства, шумарства, рибарства као и од издавања објеката у закуп и др. Такође 

због ограниченог кретања и мера безбедности ради спречавања преношења вируса извођење 

многих радова ће бити успорено или одложено на одређени период. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JII "HaquonaJrurr rrapK (Dpymna ropa", Cpeucxa Kauenuua

Hanouene y3 peAoBarr roArrIrrrrrr Qnnancnjcnn nrneurraj
3a roArrHy 3aBprrreHy 31. leqeu6pa2019. ro.qrrHe

48. IIOTEHUI,IJAJIIIE OEABE3E

Ha Aan 31. aeqerra6pa20l9. ro4/trre, Ilpe4ysehe ce janna Kao ry)KeHa crpaua y oape$enou 6pojy

cyAcKrrr( cropoBa. Vxyruro [poqerbeH[ usuoc ryx6eruD( 3rxreBa I,I3Hocu PCA 2,850 xr,IJbaAa, He

ysnaajyhu y o6snp eBenTyailre 3are3He KaMare IIo oBoM ocHoBy.

. Ha ocnoBy aHaillre pacnoJro)KuBe rrpaBrre loryuenmr+lje u uHt[oprraarg,rja ,{o6njeHID( oA

crpyrilrr,D( cnyx6u r,I npaBrr{x caBerrrr{Ka, pyKoBoAcrBo nepyje Aa he 6uTu pemeHII y Koprlcr

flperyseha Lr y cKlrary crrru, rulje rrcBpmeHo AoAarHo pe3epBltcane 3a pI43IrKe no roM ocHoBy y
rlunaucujcruna usneurajrnra Ha AaIr 31. leqelra6pa 2019. rorunre.

3ACTVIIHIIK

B.A.4uleKropa

Cpeucra Kaueruula,
27. jyt2020.
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