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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица 

 

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа 

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

гора”, Сремска Каменица, или Предузеће), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2015. 

године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и 

извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене, које садрже преглед 

основних рачуноводствених политика и остала обелодањивања. 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 

извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне контроле 

које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално 

значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

Одговорност ревизора 

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије. 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији Републике Србије и Међународним стандардима 

ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и 

извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и 

обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском 

просуђивању, укључујући процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, 

ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских 

извештаја, ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не 

у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође 

укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и разумност (оправданост) 

рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације 

финансијских извештаја.  

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и обезбеђују основу за 

изражавање нашег ревизијског мишљења. 

  

 

KAPITAL REVIZIJA DOO, Novi Sad 
Vojvode Mišića 1, 21000 Novi Sad 

Matični broj: 20096179     PIB: SR 104117601 

Tel/fax: 021/4754-292; 021/4754-293 

www.kapitalrevizija.com 

 kapitalrevizija@gmail.com 
Tekući račun:  355-1075987-36 

                    205-182642-18 

                         205-182643-15 
                         205-182639-27 

205-199936-31 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица 

 

Мишљење  

По нашем мишљењу, редовни годишњи финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по 

свим материјално значајним питањима, финансијски положај ЈП “Национални парк Фрушка гора”, 

Сремска Каменица, на дан 31. децембра 2015. године, као и резултате његовог пословања и токове 

готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике 

Србије. 

 

Скретање пажње 

У напомени 15 уз финансијске извештаје обелодањено је да је Предузеће у 2015. години, на основу 

одлуке Надзорног одбора искњижило из пословних књига имовину која је враћена манастирима Српске 

Православне Цркве на основу Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама, 

чија укупна нето књиговодствена вредност износи РСД 129.696 хиљада (шуме од РСД 69.119 хиљада и 

земљиште од РСД 60.577 хиљада). Повраћај имовине извршен је на терет државног капитала у износу од 

РСД 128.929 хиљада и резерви у износу од РСД 767 хиљада. Одлука Надзорног одбора достављена је 19. 

фебруара 2016. године Републици Србији - Министарству пољопривреде и заштите животне средине, 

ради давања сагласности оснивача на исту. Одговор на тражену сагласност није добијен. Такође, 

обелодањено је да је и у 2013. години извршен повраћај имовине манастирима Српске Православне 

Цркве у износу од РСД 65.799 хиљада уз смањење државног капитала од РСД 65.379 хиљада и резерви 

од РСД 420 хиљада, а у 2012. години повраћај имовине од РСД 293.424 хиљада, уз смањење државног 

капитала од РСД 261.195 хиљада и резерви од РСД 32.229 хиљада. Тражене сагласности за наведена 

смањења капитала нису ни тада добијене. 

У напомени 15 уз финансијске извештаје обелодањено је да државни капитал на дан биланса износи РСД 

2.188.509 хиљада (2014. година РСД 2.317.438 хиљада), док је код АПР-а регистрован само уписани 

неновчани капитал у износу од РСД 2.547.804 хиљада. Наведени уписани капитал утврђен је Одлуком о 

усклађивању пословања Јавног предузећа “Национални парк Фрушка гора” са Законом о јавним 

предузећима, од 24. маја 2013. године (“Службени гласник РС, 46/13). Одлука је донета од стране Владе 

Републике Србије као оснивача Предузећа.  

Наше мишљење не садржи резерве по овим основама. 

 

 

 

Нови Сад, 16. мај 2016. године                      “КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА” ДОО, Нови Сад 

 

 

Мирјана Матовић 

Овлашћени ревизор 
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I

927

430
lL nPhMrbEHr4 ABAHCh, AEnO3[Tl4 l4

tGyul.lJE
0450

4,820 4,840

40

_ 3s.6e3l ol

33.8171 38 663 0

l -

-1

f}t32

aon
I

3

411 2. OOaBB6 np6E MnreHrM h 3asrcsd 
0434

npasrM nll44r4

30

498 B. OA,IO)(EHE nOPECKE O6ABE3E cE41



430
l[. o6AaE3E m nocloBArbA (0452 +
0453 +0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451
22 45,707 0

431
l

0452
1. Ao6asac, - MaruqHa r 3aB,cHa

39,257

432

433

2. Aooa66ctr - MarucHa 
" 

3asucHa
npaBHa nrqa y ,Ho.rpasdBy

3. Ao6a6Aaqu - ocrana no.*Ha npaE6a

0453

0454

4. Io6a8rba,ru - ocrara noB$aHa dpaBHa

435 5. Ao6aB6acu y @MJ!u
32,102

0455

0456

4,128

439

6. Ao6aBEae, y rH6paB6By

7 O6de o6aBe3e rc nocnoBaEa 0458
I,477 7,193

46
IV, OCTA'IE KPAIKOPO\]HE OEqBESE 0459

23 s,850

2,376

10,549

3,286

494

V OEAAESE NO OCHOBY NOPE3AHA
AOTATY BPEIHOCT

VI OSABE3E 34 OCTANE NOPE3E,

TONPIHOCE 14 APYTE IIA)G14HE

VII. NACIBHA BPEMEHC(A

85,756
E ryElfat( l,t3r a al,lcIHE
KAtll.tTArlA lo4l2 + 0416 + 042.t - 0420 -
04r7, o4r5 - o4r4 - 0413 - O4.t I - 0402) >
o E 10{,11 + 0424 + O,{42 - OO7,t) > 0

0461
2,471

79,634

0460

24

0462

0463

0

4 455

Ir. YKYnHA nACIBA (0424 + 0442 +
044'ti040t-0163)r0 4464

0

0

E. BAH6XNAHCHA NACIBA 0465

2,513,877

0

32,032

v MCKO KaMeH

aaHa 10.05.2016

3a acTynHlK

c.457

89

2,381,181

(



nonybaBa nPa BHO nXqe - npeAy3eTH[X

MarxqHr 6poi: 08042292 lllx+pa ae,larlrocrx : 91 04

Ha3xB: Jn "HAqI'IOHAJIHI nAPK OPytllKA rOPA"

LceAxulr6: CPEMCKA KArrEHxqA,3MA.rEB TPr I

nPxxoll.r fl3 PEAOBHO| nOCnOBAIbA

ETNAHC YCNEXA
3a nspxoA oA 01.01.4o 31.12.2015. roAxHe

60 ao 65

Pgr 
6', 63

@

1001

1002 f 355,068 392368

6E
(1@3 i 1004 + rm5 + 106 + 1007+ 1008) 87

t=;
601

-t. 
np*oa, oa npoa"r" po6€ Marr*rM u 3aEqBnM npaBHuM nrqrMa 

1oO3
Ha aoMaioM rp)lury

lz. np*oa, oq npoA.r. p.6*n**, n *ru np**r rr.lr*"
Ba ,H6p5HoM rp{.urry

1004

642

603

3 flpaoa, oa npoAaj6 PoO€ 6.nrM noBe€BuM .paBHue nrll,ra

@4 5. npuoA, oa npoaar6 po6e Ha toMan€M rpxrury

605 oA npoaaj6 po6e Ha {BocrpaHoM rPMury

1005 l4. npl1)(oA, oA .poAaj6 po6e oqarMM noso3aHrM npaBHnM nr{4Mg
M *locrpaffi rplo lry 1006

+1
i 008

61

l,-;
lt. nPhxolt4 oI nPoaAJE
1012+1013+1014+1015)

nPon3Boaa 9! vcrlvIA (1010 + 1011 + 
toog

274,0

"]
294,I

l

-----1 291--1-
--[

lL 611

tr;

1. nprxoAu oA npoAajo nporr3eAa , yoyra Mat lHrMn3aBudrM i 
1O1O

npaBHrM nvqrMa Ha Ao*alteM rpoaury

2. npsxoau oa npoasj6 npo€Boaa , yoyra MarrqHhM n 3asrehM
npasHuu ,uqnMa Ba ,Hocrpa3oM rpxrury
3. flpuxoax oa npoaajo lpor3Boaa 11 ycryra ocranrM noBBaHrM
npaBHn rnqxk HaA aheM rpBurry

111| rctz

4. npBoas oa npoaaF npo@aa r yoyE 6aruM rcBesHrM
npasnM nrqlMa aa ,|ocrr,a$M rp,(.urry 1013

oa npoaa,6 npor3eoAa , ydyra Ha aoManeM rpBUry 1014

65 lv.IPyTX nOCnOAHri nPlnXOA!4

PACXOAT4 13 PEAOAHOT nOC,|OBAT6A

E, nocIoBHl4 PACXOAI,I

11019 . 1020 - 1021 + 1022 + ',1023 + ',ti24 + 1025 +

274,054t,;
615

u I u. nPrlxoar4 oa nPEMr.rJA, cyEBEHr.lrrJA aoTAr.lr4JA,
IOHAT.IXJA 14 CIl.

6' npl,)(oa, oa eoAr& roroBrx trpo.l$oaa , 
'cnyra 

H€ rlocrp68o,

614

63

,,Q30 50426

31l

-rr]

42754

It028 +'lo2e, > 0

I, IIAEqAHA BPEAHOC

1026 + 1027 +

312 4
46

1018

102A

772,151

T NPOAATE PO6E

rv. cMArBErbE BPEqHOCTI4 3AMXA HEAOBPIITEHI4X t1

TOTO8l,1X nPOI3BOAA ,l HEqOBpUJEH14X yCIyrA

V, TPOI]I KOBI,1 MATEPI,lJAJIA

I
+ -l

I,812

5,124

42

15,490

630

'[. nPl4xoal,l oa an[8hP&b,q yghHA(A ti PoSE

I . noBEtAtbE BpEAHocl,t 3Nlltxa HEqoBpurEHr4x 1,4

lroroBrx npot,t3BoaA t4 HE qoBpll]EHnx ycnyTA 18,014

631

1021

1422

E
1423

1424

321

10 521

13,741

9,

15,

,363

834

,l
18,001

135,

9o1l

"r]

18,

02653 Vlll. TPOL!(OB' nPO 3BOAHT4X vcnvrA
LI

llAN X TP+ olr.rKoBx AMoPTr43ArlxJE 1027

1A2A

1030

35

17,086

28,983

27.Wl

't2,115

I

0

143vp!.
16,322\

541 Ao 549 x TPOll.xOBl, IyrOPOgHl.lX PE3EPAhCAIbA

55 XI, HEMATEPI,IJATIH I,l TPOL]JKOB' tr
B. nocnoBHL aoSl?lral{ (10o1 - 10,t8)] 0

1031

0

nf6:102145049

no3rllll,lJA : AOn Haiox.ia SPoj

Ii,:::::1 5

f-

83

-_t.

87

l

1016

1017 j1,oqq

50 1019

513 VI, IPOL]JKO8U TOP'IAA I1 EHEPN4JE

<. VII TPOLII(OBI,i 3APANA HAKHAAA 3APAAA 14 OCTAJIT NUqHh
-' PACXOAU

33

-;t-
31,308

L ll1*o:r, .1'"K (1018 . lool) > o
4.059



66 [. Ol,lHAHCIJCKI nPlXOAu (10!3 + 10'8 ] 1039) 032

033

I

663 r 664
l. olrHAHcl4JCKt4 nPt/lXOAl4 OA nOBE3AHllX rll/lllA !1 OCTA'Ill4

ol,lHAHCllJCKx nPxxon}i (1034 + 1035 + 1036+ 1037)

I
660 1 . OnBaHcrjw npsoA, oa MarncHu , saBdhx npasau nuqa

661 2. orHaH6.jc{. nPAoA, oA ocrana noEs34Ht nP'*'x nrqa

665 -]. nprxoall oA ycena y Ao6mxy nPrapr/rcHrx nPaBHux nnqa '

1035

€jeaHueM noayxBaa

o6dn O,HaHc,ioa{ rPuxoa,l 1037

L*.,AL
rri iroglrhgHe KvecHe pA3lrtlKE u no3rrhBHl4 EoEKlh
EANYIHE XNAY3YNE (NPEMA TPEhXM flXI.Il/tMA)

56 ,ti. ollHAHcl.lJcKrl PAcxoat, (1041 + 1046 + lo47)

1038 ,"]-
1039

1,4

71

;;r 2!q!

56 @M 562,
563 s 564

Tr orauxc
NPABHI4M

l.1JC&4 PACXOAI,'I 1,13 oAHOCACA nOBE3AHhM
nrlq[MA 14 OCTNll4 OI4HAHCI4JCXI4 PACXOAh (1042

r040

;;r
3

01043+1044+1045)

560 1A42

561
2 OuHaic4ao. pao(oa, l13 oaHo.a c€ ocrex no€e3aqM npsBHrM 

1043

oA yleuna y ry6Fry npulp)4GHux npaBHrx nrqa !
3aFAHrc0x noayxBara

1 orr€Ho.jos paqoA{ B oa

565 l
566 r 569 4. Ocran, QxBaHqid Paqoa,;I, r045I

I ,o*

l

;

0

I PACXOA|4 KAIVIATA (NPEMA TPE']i!1M III,II.IXMA)

III HETATHBHE KYPCHE PA3III'IG X HETATIBHII EIDEKIIA .^..

E IOEIITAK n3 O[BAECllPAlbA (t032 - irxrr) 1048
0

x TE}ITAX 113 OTHAHCUPAI6A (ttMo - I032)

6IItAHCvCnEXA

,T+
3511 2,193

6$ v 645
3. NP}IXOAI,I OA YCKNAEI4BAIbA BPEAHOCTI4 OCTAJIE
l{fOBl.iHE KOJA CE l,lClG:lvJE nO OEP BPEAHOcfl KPO3

6XnAHCvCnEXA
050

I r,t. ircxogrl oaicxnrrrueArae epEAHocv ocrAne
583,545 IMOBT HE (OJA CE l,lCXA3yJE nOOEP BPEqHOCTI4 KPO3 "1

9,894

41 19,6

9,3

18

,]

't 0,01

683181

5a3 s 585

J. OCTAnh nPllXOAh
19,839

r( oclAnx PAcxoa, 1053
43 s,04!_

6,870

6,731

n- [oEl,lrAK l13 PEIOBHOT nOCnOBAbA npE OnOpE3nBAl5A
(1030 - 1031 + 102{l -1049 + 1050.1051 + 1052.1053) 105.4

t

,b. ryStlIAK rc PEAOBHOT nOCTOBAEA nPE OnOPE3tiBAr6A
(1031 - 1030 + tO49 -lo4a+ 1051 - 1050 + 1053- 1052) T1 0

69,59
i,. HETO AO6'ITAK NOCNOBAIgA KOJE CE OSYCTAB'b,
EOEKIH NPOI,EHE PAIIYHOBOACTAEHE NOIIf l,IKE I,I

TCNPABXA TPEUIAKA I,13 PAHhJUX NEP'IOAA
I056

1057

t
1058 "l 5,160

1,710

5959
'n. xero rvsurni nocroeA[e ro.le ce oivcrearul
PACXOAX nPOiTEHE PAYyHOBOACTaEHE no,lrTl,4l(E X

NCNPAB(A TPEUIAKA I.I3 PAHHJ'X NEPIOAA 5

lb. AOEI1TAK nPE OnOPE3tlBAtbA (1054 - 1055+ 1056 -'1057)
2,338

o. TETTAKnPE OnOPE3!!BAibA O055 -'t054 + 1057.1056) 1059

1
721 L

a,.72 ll

noPEcxra PAcxoa nEPuoaA

OTJIOXEHI NOPECKX PACXOAU NEP,IOAA

723 P. hcn rahEHA nr'{HA nPl1lrAbA nOC,IOAAAqA

1061

1lxj2

1063

060
971 1,450

1,792 1,363

c. HETO AOEI.ITAX
(1051- 1059 - 1060,,106r a 1062- 1063)

1064 ,J
l"t t -el

T. HEIO TYSTTAK
(1059 -105E + 1060+ 10€t ' 1062 + 1063)

3,'| 623

no-3l,illxJA aon

3
1

36. r,osol 2301

1036

62 rr nPl4xoax oa KAMATA (OA TPEiXX IXIIA)

1034 I

-t ------l
L- -]-|-_1

227

- 
391

l.l
1f.!,4

83

1051

't0,0251

1052
42

I.L
-1

0

N. NOPE3 HA AOSIIIAK

a6o 722 lll OAIIO)I(EHI nOPECK.I nPtlxonl4 flEPhOAA

0l



I HETO IIO6'1TAK XOJ'I NPI4NAIA MAIbI,IHCXI,IM YTATAqTMA 10s

r HETO AOSI1TAK t(OJ[ nPrnAAA 8Ell/lHCKOM BIACHT,TKv

IIt. HETO ryE'TAK KOJ'I NPINAAA MAIbI'HCKhM Y'IATAqMMA I068

v. 3APA.qA nO A(qXJl

Y CpeMcxoi KaMeHuql,l raaHa'10.05.2016.
t-

1067

lv. H ETO ryShTA( KOJL1 nPrnAAA BEnrHCt(OM BIIACHI4Ky 1 069 ---+-

n03rullJA ..AOn

-l

,P.d-${

\



Marx{Hx 6poi: 08042292

Ha3xB: Jn "HALll,lOHArlH1,l nAPK OPylllKA rOPA"

CeArune: CPEMCKA KAMEHl,lLlA, 3MAJEB TPf I

nonybaBa npaBHo rxqe - npeAy3erHxx

llJxOpa AenarHocrx: 9104

I43BE1IJTAJ O OCTAflOM PE3YflTAry
3a nepxoA oA 01.01,Ao31,12.2015. roAxHe

fll,lE:'l02'145049

A, HETO PE3Y'ITAT I,43 NOCIIOBAISA

r HETO IOSI4TAK (AOn 1 064) 2001 3,159 1,623

x HEro ry6rrAx (aon 10651 2aa2

5. OCTAn,l CBEOSyXBATH|I AOSI4TA|( hnl4 ryEHTA(

.) c'.3i. roj. x.h.6rrn p€sac,.h,xoBaBe y EMamy ycnora y
6yaynn mpxoAxxa

1 . npoi,ron€ p65arope3€r+!ie tffiMaft uMosuH€, Heq,erMHs,

2gJ3330 a) nosehab€ p€BaropFa+.oha peepsq

6) aaMe Po.eop"3aqrcHu p€epB, 2A)4

2. Afyapoo, Ao6{q{ m, rr6sq, rc 6@y M4M AggrHrcaBux

2AA5331

20m6) ry6{q, 1,937 433

3 Ao6rqu unu ry6rqu noocBoByyraraEa y BnacHfck6 qHcrpyMe8,€

2007332

2008

4 Aoorq, m'. ry6rq, no ocsoBy yaera y odaroM cseo6rsaBoM
Aoorry M, ry6nxy nplAptx4d Aptlllraea

6),y65\t 2014

2009

6lCra6r. xojo x.s.A|o rory 6HIlr pol(,acrorxo8aHe y SMaHcy
ycn.n y 6yAyhrr nePHoMla

1 . Ao6sq. 6y ry6s{, rc om€y .peparr€ +"HaHo4ic&rx rcs€un4a
,HocrPaHo. .ocroEba LL

2411334

6) ry6nqu

2 Ao6hq! xn'1ryoxq, oA nHcrpyMeBara 3aLlffe Bqo yEE6a y
sHdpaHo nomEe6

2412

2013335

6) ryouqr 2014

3 Ao6rq, ,n, ry6rqn no oorGy xHcrpyM€Hara 3aLlJme p,3r€
lxewHra) Ho6eaHor roKa

2415336

2416

a Ao5.rry rnt ry6xqx no ooroBy xaFrja oa Bp€Affi
pacnoio,otEu $ npqaaly

2o1T337

6).y6sqe 2018

aon

a 6



2019 0 0
L OCTAnI,I SPyTO CBEOEyXBATH}1 AOE!!TA( (2003 + 2005 ] 2oo7
+ 2009 + 2011 + 2013 + 20rs + 2017) - /.2@4 +2W + 200€ + 2O1O +
2012 + 2014 +20't6+2018) >0

433
ll OCTAnH 6PyIO CBEOEyXBATHU rvBrTAK (2004 + 2006 + 2008
+ 2O1O + 2012 + 2014 + 2O1A + 2O1A) - (2@3 + 2005 + 2007 + 2@9 +

2011 +2013+2015+2017)>0
2420 1,937

lt noPE3 HA OCTAfll4 CBEO6yX&qTH,1 AOSI4TAK 14fl[ ry5UTA(
NEPUOAA

2421

2422 0 0
rv HEro ocralv cBEoSyxBATHl4 ao6r4TAK (2019 - 2020 - 2021 )

2A23 1,937 433v. HETO OCTNTI/| CBEOSyXaATHT ry5UTAX (2020 - 2019 + 202r)
a0

B. YryNAH BETO CBEOSYXBATIII,i PE3YIITAT NEPUOAA

2424 '1,222 1,190
r. yKynAH HETO CBEOEyxs mn AO6UTAK e@1 - 2@2 + 2022 -
20231> O

2425 0 0
rr. vKvllAH HETO CBEO6vxBAlfiU IyEVIAK l2@2 - 2OOl + 2023 -
2022) z O

2026 0 0
T. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHH AOEI4TAX 

'"I[ 
ryEUIAI(

12027 + 2O2Ol - AOn 2024> O Mv AOn 2025 > O

1 nprnr@H BehrHwM sra*rqrMa €nnaa 2427

2. nprnucaH BnacsqxMa Koj, HoMajy KoHrpony 2A2A

v

aaHa 10.05.2016

4

riAOn T ynaronilii:t:,t:t:tir:

M.n.

,fit



Marr,{H}r 6poj: 08042292 tllx+pa aerarxocr$: 9104 nU5: 102145049

Ha3xB: Jn ' HAUhOHAnHh nAPK OPyIIJKA rOPA"

CeAxurer CPEMCKA KAMEHI'lqA, 3MAJEB TPf 'l

l43BEIIJTAJ O TOKOBI4MA TOTOBI4HE
3a nepxoA oA 01.01. ao 31.12'2015. roa,rHe

1 l4qra6 aooasDaqrua , aaru 6Ba3q

2 3apaa6. HaGaAe 3apaaa u 6an, nreHu Pacxoa,

1.159

19.259

5 OarrE, no oqoBy ocranuxjaBHBt hprxoaa

lll. Hsro nprruB roro6uNe,3 no.noeNrr anr.uo6t (l-ll)

lV H6rooAnuB rorosrao rc anrsH6" ,Bs66upa6a (lll)

B, IOXOBI4 TOIOBI4HE U3 AKTUAHOCTI4 OI,1HAHCI,IPAI6A

I nprnfB/ roro6,H6 6 anuBHodx QutseHc,pa6a (1 ao 5)

1 YE6heb6 oqosHor {anrana

3 kparKopocH, Kp€A6u {H€ro np,n,Bu)

4 Oda.e AyropoeHe o6a863€

407.9883001 355.851

312.2363002 327.316

I nporBn roroBrso € nocroBBA anr6Hd, (1 ao 3)

I npoaala u npuME6H/ aBaHc,

2273003 1.053

95.5253004 27 482

2 npuME€He €Mde s3 nocn

3 Odanu npunuBu,3 p€aoB

3!05 343.717ll oanuBu rorosuHe 4 nocnoBHux aEuBsodk (r ao 5)

3006

3007 130.63'1

2.3403003 1.408

2.0833oo9

15.5673010 44.487

3011 12.134

3012
0rV H€ro oarv8 roro€rB6 ,3 nocnoBBd arrBH6x (lll)

6 TOI(OBI TOTOBI,4HE I,43 AKTHAHOCTh I,IHBECT'IPA}64

4683013

3014

4!1

3015

3016

442

3

3017

I npin,B, ro,o8,H€ ,3 an"BHo6, ,BB66rpaba (1 Ao 5)

2 npoaata BeMar€pujanH6 ,MoBAe B6Kp€rHsHa, nodpojoiba onpoMes 6ronouMx cpelna8a

1 npoaata aqrja I yaera (H6ro nplnrBq)

5 nlfMEeHe,!rc|!qa€

3 o6a, +aaH@jw MadaH, {H6,o ipufuBs)

4 npiMEeH€ @Mare ,3 anrBHo6u ,BBecUpaEa

ll OArrBu roro5ru€ B 6mBHo@ liB6dpa6a (1ao 3) 3019
35.945

1 KynoBura axq4a u yA€na (Hero oAruBsl 3020

30212 KynoE,Ha reMar€prjd8e ,MoB!Ho. H€xporHHHa, iodpojol8a. onpeMo , 6,onousr cp€Aeasa
35.945

3 One, ouH.Bqjqu Maoa8, (H6rooln,Bv) 3022

lll Hero np{ruB roroBrB6 13anrBrocru fHs6o,paEa (l-ll) 3023
0

3424 14.740

3025

3026

2 Ayropocir (p6ar! (H6ro nprnrBk)

1 845

3029

3A2l

3028

3030

0

35.477

8.096

5 O6ans xpar(opocHe o6aB€36

8.096

llonyrbaBa npaBHo nllqe ' npeAy3erHxx

A. TOXOBX TOTOAhHE l,l3 nOCnoBHl4X AKTI4BHOCTU

l

AOn

3
j

21

3!q7?e

16s.108 249.620

--t--_-1

120.043

t
0-

3018

468

15.185

15.185

1.845



3031ll OarrB, roroel4re 6 amEHofis OsHaHo.Paba (1 ao 6)

1 O!$tr @nd@Hrx a[Wja , YA6na

93630332 furopocHu le€Anu (oAruBn)

30343 r.paBopo$, r9€4m (oAnrcr)

4 Oqu6 o6aBes (oanrBr)

30365 orHa@ja nrclHr

3037 1,1366 l,16.6neHs arBraellAe

7,160!ll. Horc npbnB ror@rHe ,3 a(u6mcr" OeHaHqpaEa (l-ll)

lV H€,o oanrE roroB,H6 rc an,6rocv SrHaHqpaEa (ll-D 3039
0 0

r. C BErA nPrUll4B TOTOBIIHE (3001 + 301 3 + 30251 3040
358,141 416,552

A. CBETAOATIIB TOTOBI.IHE (3005 ] 3019 ] 3031)
360,038 425,610

Tr. HETO nPlnnB TOTOBI,4HE (3040 - 304'l) 3c42
0 0

E. HETO OAn,lB rOIOBl,ltlE (3041 - 3040) 3043
1,897

)l(. TOTOBI/HA HA NOgETKY O6PAIIYHCKOT NEPIOAq
22,729

3. NO3'1TI4BHE KYPCHE PA3'I'IKE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBI'HE 3045
8

l.i- HETAThBHE KYPCHE PA3NXKE NO OCHOBY NPEPA9YHA TOTOBXNE

IOIOAIHA HA KPAJy OEPA'|yHCKOa nEPIOAA (3042 - 3043 + 3orl4 + 3045 -3045 3UT

Y CDeMcKoi KaMeH u

,aaHa 10.05.2016.

-P

us6L _ __gCSr

..AOIl

3032

t*u 
]

3034 709

-
3041

-;;
31,!q'.

--- - --- --1
3046 I .l
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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 паркаобавља 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 иодржавање 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 2014. годину, разврстано у средња правна лица. 

Просечан број запослених у току 2015. године био је 143 (у 2014. години 150). 

 

 

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 Предузећа, 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 2015. годину. Предузеће нема зависна предузећа и не саставља 

консолидоване финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај за 2015. годину одобрен је од стране Надзорног 

одбора Предузећа на основу Одлуке број 496/2 од 29. фебруара 2016. године, а као датум 

одобравања одређен је 24. фебруар 2016. 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. Утицај и примена нових и ревидираних МРС/МСФИ 

 Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 

извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику 

РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2015. годину нису 

преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 

 Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Предузеће није применило 

нове стандарде стандарде, тумачења и измене постојећих стандарда који су на снази за 

годину која се завршава 31. децембра 2015. године. Имајући у виду материјално значајне 

ефекте које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу 

да имају на реалност и објективност финансијских извештаја Предузећа, приложени 

финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у 

сагласности са МСФИ и МРС. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Наставак пословања 

Финансијски извештаји за 2015. годину састављени су у складу са начелом наставка 

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

будућности. 

 

2.6. Упоредни подаци 

Упоредне податке чине финансијски извештаји Предузећа за 2014. годину који су били 

предмет ревизије.  
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1. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Нематеријална улагања  

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим и 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 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 орачуноводству 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 121,6261 (2014. година 120,9583). 

 

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. 



ЈП “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај 

за годину завршену 31. децембра 2015. године 

 9 

 

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. 



ЈП “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај 

за годину завршену 31. децембра 2015. године 

 10 

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 нема 

значајне концентрације кредитног ризика.  

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 2015. године            

Дугорочне обавезе -  -  -  -  -  - 

Краткорочне финансијске обавезе -  9.940  -  -  -  9.940 

Примљени аванси и депозити  4.820  -  -  -  -  4.820 

Обавезе из пословања 45.707  -  -  -  -  45.707 

Остале краткорочне обавезе  9.850  -  -  -  -  9.850 

Обавезе по основу ПДВ 4.455  -  -  -  -  4.455 

Обавезе за остале порезе, 

  доприносе и друге дажбине 2.478  -  -  -  -  2.478 

 67.310  9.940  -  -  -  77.250 

            

31. децембар 2014. године            

Дугорочне обавезе 30  -  -  -  -  30 

Краткорочне финансијске обавезе 6.325  2.698  -  -  -  9.023 

Примљени аванси и депозити  4.840  -  -  -  -  4.840 

Обавезе из пословања 39.257  -  -  -  -  39.257 

Остале краткорочне обавезе  10.549  -  -  -  -  10.549 

Обавезе по основу ПДВ 2.376  -  -  -  -  2.376 

Обавезе за остале порезе, 

  доприносе и друге дажбине 3286  -  -  -  -  3.286 

 66.663  2.698  -  -  -  69.361 
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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 2015. и 2014. годину су: 

               У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

1. Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе) 77.250  69.361 

2. Минус: Готовина и готовински еквиваленти (20.837)  (22.729) 

3. Нето дуговање (1-2) 56.413  46.632 

4. Капитал  2.190.487  2.320.097 

 Рацио нето дуговања према капиталу (3:4) 0,026  0,020 

 

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 2015. и 2014. 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 2015. и 2014. године: 

 

               У хиљадама РСД 

  
Књиговодстве-

на вредност 
Фер вредност 

Књиговодстве-

на вредност 
Фер вредност 

  2015. 2015. 2014. 2014. 

 Финансијска средства     

 - дугорочни финансијски пласмани 366 366 370 370 

 - потраживања по основу продаје 29.432 29.432 26.496 26.496 

 - друга потраживања  154 154 195 195 

 - готовина и готовински еквиваленти 20.837 20.837 22.729 22.729 

  50.789 50.789 49.790 49.790 

 Финансијске обавезе     

 - дугорочне обавезе - - 30 30 

 - краткорочне финансијске обавезе 9.940 9.940 9.023 9.023 

 - примљени аванси и депозити  4.820 4.820 4.840 4.840 

 - обавезе из пословања 45.707 45.707 39.257 39.257 

 - остале краткорочне обавезе 9.850 9.850 10.549 10.549 

 - обавезе по основу пореза на додату 

   вредност 4.455 4.455 2.376 2.376 

 - обавезе за остале порезе, доприносе 

    и друге дажбине 2.478 2.478 3.286 3.286 

  77.250 77.250 69.361 69.361 

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 

Укупно 

 нематеријална 

 улагања 

Набавна вредност     

Стање 31. децембра 2013. 15.689 3.370 - 19.059 

Стање 31. децембра 2014. 15.689 3.370 - 19.059 

Нове набавке - - 8.923 8.923 

Стање 31. децембра 2015. 15.689 3.370 8.923 27.982 

 

Исправка вредности     

Стање 31. децембра 2013. 3.531 478 - 4.009 

Амортизација  1.569 337 - 1.906 

Стање 31. децембра 2014. 5.100 815 - 5.915 

Амортизација за 2014. годину 1.569 337 - 1.906 

Стање 31. децембра 2015. 6.669 1.152 - 7.821 

Садашња вредност 31.12.2014. 10.589 2.555 - 13.144 

Садашња вредност 31.12.2015. 9.020 2.218 8.923 20.161 

 

 

7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  

                      У хиљадама РСД 

 Земљиште 

Грађевински 

објекти 

Постројења 

и опрема 

Инвести-

ционе 

некретнине Остале НПО Укупно  

Набавна вредност       

Стање 31. децембра 2013. 1.042.611 89.215 99.821 42.702 1.864 1.276.213 

Нове набавке и дати аванси - 32.053 3.892  - 35.945 

Отуђивање и расходовање  - - (4.548)  - (4.548) 

Стање 31. децембра 2014. 1.042.611 121.268 99.165 42.702 1.864 1.307.610 

Нове набавке и дати аванси - 5.097 1.165 -  6.262 

Враћање имовине по закону о 

реституцији (60.577) - - - - (60.577) 

Отуђивање и расходовање  - - (444) - - (444) 

Стање 31. децембра 2015. 982.034 126.365 99.886 42.702 1.864 1.252.851 

       

Исправка вредности       

Стање 31. децембра 2013. - 30.473 63.786 21.625 693 116.577 

Амортизација  - 2.599 10.838 1009 - 14.446 

Отуђивање и расходовање - - (4.548) - - (4.548) 

Остале промене   (174) - - (174) 

Стање 31. децембра 2014. - 33.072 69.902 22.634 693 126.301 

Амортизација  - 3.719 10.524 937 - 15.180 

Отуђивање и расходовање - - (421) - - (421) 

Стање 31. децембра 2015. - 36.791 80.005 23.571 693 141.060 

Садашња вредност 31.12.2014. 1.042.611 88.196 29.263 20.068 1.171 1.181.309 

Садашња вредност 31.12.2015. 982.034 89.574 19.881 19.131 1.171 1.111.791 
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Предузеће је на основу одлуке Надзорног одбора бр. 207/3 од 29. јануара 2016. године 

искњижило из пословних књига земљиште које је у 2015. години враћено манастирима 

Српске Православне Цркве на основу Закона о реституцији, чија књиговодствена вредност 

износи РСД 60.577 хиљада. Искњижавање земљишта извршено је на терет државног 

капитала и резерви (Напомена 15). 

Руководство Предузећа сматра да некретнине и опрема на дан 31. децембра 2015. године 

нису обезвређени.  

 

 

 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 2013. 1.176.636 7.550 5.346 1.189.532 

Добици по основу промене фер 

  вредности шума 12.879 - - 12.879 

Добици по основу промене фер 

  вредности вишегодишњих засада 100 - - 100 

Превођење у виши разред - - 570 570 

Улазак у ограђени део ловишта - - 2.700 2.700 

Угинуће и пуштање у отворени део - (1.400) (1.060) (2.460) 

Продаја - - (2.820) (2.820) 

Стање 31. децембра 2014. 1.189.615 6.150 4.736 1.200.501 

Добици по основу промене фер 

  вредности шума 2.990 - - 2.990 

Добици по основу промене фер 

  вредности вишегодишњих засада 93 - - 93 

Враћање имовине по закону о реституцији (69.119) - - (69.119) 

Прираст - - 1.150 1.150 

Превођење у виши разред - - 470 470 

Пуштање у отворени део ловишта  (3.750) (910) (4.660) 

Угинуће  - - (140) (140) 

Продаја - - (240) (240) 

Садашња вредност 31.12.2015. 1.123.579 2.400 5.066 1.131.045 

 

Предузеће је на основу одлуке Надзорног одбора бр. 207/3 од 29. јануара 2016. године 

искњижило из пословних књига шуме које су у 2015. години враћене манастирима Српске 

Православне Цркве на основу Закона о реституцији, чија књиговодствена вредност износи 

РСД 69.119 хиљада. Искњижавање шума је извршено на терет државног капитала и резерви 

(Напомена 15). 

Биолошка средства у припреми обухватају вишегодишње засаде од РСД 1.506 хиљада и 

основно стадо европског јелена од РСД 3.560 хиљада. 

 

 

9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

                   У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

Остали дугорочни финансијски пласмани     

Потраживања по основу продатих 

  друштвених станова  279  283 

Стамбени кредити дати запосленима  87  87 

  366  370 
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10. ЗАЛИХЕ  

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 6.696  5.666 

 Недовршена производња  39.054  36.384 

 Готови производи 14.302  22.369 

 Роба 242  281 

 Дати аванси 349  507 

  60.643  65.207 

 

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 

  2015.  2014. 

     

 Купци у земљи-редовни 50.768  50.600 

 Купци у земљи-тужени 18.911  6.930 

  69.679  57.530 

     

 Минус: исправка вредности редовних купаца (21.336)  (24.104) 

 Минус: исправка вредности тужених купаца (18.911)  (6.930) 

  (40.247)  (31.034) 

  29.432  26.496 

 

 

12. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Потраживања од запослених 28  28 

 Потраживања за више плаћен порез на добитак 478   

 Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 126  167 

 Потраживања по основу накнада штета од НАТО 

  бомбардовања 6.403  6.403 

  6.786  6.598 

 Минус: Исправка вредности (6.403)  (6.403) 

  632  195 

 

 

13. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Текући (пословни) рачуни 20.837  22.633 

 Благајна -  96 

  20.837  22.729 
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14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Разграничени трошкови осигурања 1.044  967 

 Остала АВР (разграничени ПДВ) 990  - 

  2.034  967 

 

 

15. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

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

2.189.698 хиљада (2014. година РСД 2.318.627 хиљада) обухвата државни капитал у износу 

од РСД 2.188.509 хиљада и остали капитал у износу од РСД 1.189 хиљада.  

У 2015. години, Предузеће је на основу одлуке Надзорног одбора бр. 207/3 од 29. јануара 

2016. године, искњижило из пословних књига имовину која је враћена манастирима Српске 

Православне Цркве на основу Закона о реституцији, чија укупна нето књиговодствена 

вредност износи РСД 129.696 хиљада (шуме у вредности од РСД 69.119 хиљада и 

земљиште у вредности од РСД 60.577 хиљада). Повраћај имовине извршен је на терет 

државног капитала у износу од РСД 128.929 хиљада и резерви у износу од РСД 767 хиљада 

(Напомена 16). Одлука Надзорног одбора достављена је 19. фебруара 2016. године 

Републици Србији - Министарству пољопривреде и заштите животне средине, ради давања 

сагласности оснивача на исту. Одговор на тражену сагласност није добијен. 

 Такође, у 2013. години, на основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа, број 2954/4 од 30. 

децембра 2013. године, извршено је смањење државног капитала у износу од РСД 65.379 

хиљада и смањење резерви у износу од РСД 420 хиљада, а у 2012. години, на основу Одлуке 

Управног одбора Предузећа број 442-3 од 28. фебруара 2013. године и Одлуке број 2957/7 

од 13. децембра 2012. године, извршено је смањење државног капитала у износу од РСД 

261.195 хиљада и смањење резерви у износу од РСД 32.229 хиљада. Смањење капитала у 

укупном износу од РСД 359.223 хиљада, извршено је услед повраћаја имовине манастирима 

Српске Православне Цркве по Закону о реституцији, и то шуме у вредности од РСД 191.631 

хиљада и земљишта у вредности од РСД 167.592 хиљада. Одлуке Надзорног одбора 

достављане су оснивачу ради давања сагласности (бивши оснивач Влада Аутономне 

Покрајине Војводине и садашњи оснивач Владе Републике Србије). Одговор на тражене 

сагласности није добијен. 

Код Агенције за привредне регистре, решењем број БД 25366/2014 од 24. марта 2014. 

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 24. маја 2013. године 

(“Службени гласник РС, 46/13). 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 исказане у билансу стања на дан 31. децембра 2014. године у износу од РСД 280 

хиљада и резерве које су формиране у 2015. години расподелом добити за 2014. годину у 

износу од РСД 487 хиљада, искоришћене су у целокупном износу од РСД 767 хиљада у 

2015. години. На терет ових резерви извршено је искњижавање имовине која је враћена 

манастирима Српске Православне Цркве (Напомена 15). 
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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 2.370 хиљада, обухватају актуарске губитке по основу отпремнина 

приликом одласка у пензију: 

                      У хиљадама РСД 

 

Актуарски 

добици/(губици) по 

основу отпремнина 

Нереализовани 

добици/(губици) 

 2015. 2014. 2015. 2014. 

Стање на почетку године (433) - (433) - 

Повећање у току године (1.937) (433) (1.937) (433) 

Стање на крају године (2.370) (433) (2.370) (433) 

 

 

18. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
 

                                  У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 
Стање на почетку године 1.623 

 
935 

 Нераспоређени добитак текуће године 3.159  1.623 

 Расподела добити за оснивача (1.136)  (655) 

 Расподела дивиденди оснивачу (487)  (280) 

  3.159  1.623 

 

 

19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

                    У хиљадама РСД 

 

Трошкови 

обнављања 

природних 

богатстава 

Накнаде и друге 

бенефиције 

запослених Укупно 
 

2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 

Стање на почетку године 35.284 22.140 3.379 - 38.663 22.140 

Исправка грешке из ранијих година - - - 5.018 - 5.018 

Додатна резервисања извршена 

  у току периода  28.570 35.284 2.355 433 30.925 35.717 

Искоришћени износи у току 

  периода (33.785) (22.140) (487) (1.205) (34.272) (23.345) 

Укинути неискоришћени 

  износи (1.499) - - (867) (1.499) (867) 

Стање на крају године 28.570 35.284 5.247 3.379 33.817 38.663 

 

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). 
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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: 

 

   2015.  2014. 

 
Дисконтна стопа 4,50%  8,00% 

 Процењена стопа раста просечне зараде 2,50%  0,00% 

 Проценат флуктуације 20,00%  8,00% 

 Износ отпремнине у моменту резервисања 122.306,00  122.842,00 

 Износ отпремнине у претходном периоду 122.842,00  182.191,00 

 Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године 138  148 

 Трошак текуће услуге рада 288.578,21  200.396,39 

 Трошак камате 130.102,67  203.357,67 

 Актуарски губитак 1.936.682,98  432.983,98 

 

Анализа осетљивости у складу са МРС 19 

1. Промена дисконтне стопе за 1% при непромењеним осталим претпоставкама 

Уколико бисмо претпоставили промену дисконтне стопе за 1%, износ промене обавезе за 

резервисања се може приказати на следећи начин: 

Табела за анализу осетљивости 

Дисконтна стопа Ефекат смањења дисконтне 

стопе 

Ефекат повећања дисконтне 

стопе 

4,5% 3,5% 5,5% 
 

+12,31% -10,49% 

 

 Анализа осетљивости показује да смањење дисконтне стопе од 1% узрокује просечно 

повећање обрачунатог износа обавезе за резервисања за 12,31%, док повећање дисконтне 

стопе за 1% узрокује просечно смањење обрачунатог износа обавезе за резервисање за 

10,49%. 

2. Промена процењене стопе раста зарада за 1% при непромењеним осталим 

претпоставкама 

 Уколико бисмо претпоставили промену процењене стопе раста зарада за 1%, износ промене 

обавезе за резервисања се може приказати на следећи начин: 

Табела за анализу осетљивости 

Процењена стопа раста зараде Ефекат смањења процењене 

стопе раста зарада 

Ефекат повећања процењене 

стопе раста зарада 

2,5% 1,5% 3,5% 
 

-10,78% +12,44% 

 Обрачун резервисања на дан 31.12.2015. године урађен је уз претпостављену процењену 

стопу раста зарада од 2,5%.  

 Анализа осетљивости показује да смањење процењене стопе раста зарада од 1% узрокује 

просечно смањење обрачунатог износа обавезе за резервисања за 10,78%, док повећање 

процењене стопе раста зарада за 1% узрокује просечно повећање обрачунатог износа 

обавезе за резервисање за 12,44%. 
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3. Промена процењене флуктуације за 1% при непромењеним осталим претпоставкама 

 Уколико бисмо претпоставили промену процењене флуктуације за 1%, износ промене 

обавезе за резервисања се може приказати на следећи начин: 

Табела за анализу осетљивости 

Процењена флуктуација Ефекат смањења процењене 

флуктуације 

Ефекат повећања процењене 

флуктуације 

20,0% 19,0% 21,0% 
 

+1,25% -1,25% 

 Обрачун резервисања на дан 31.12.2015. године урађен је уз претпостављену процењену 

флуктуацију од 20,0%.  

 Анализа осетљивости показује да смањење процењене флуктуације од 1% узрокује 

просечно повећање обрачунатог износа обавезе за резервисања за 1,25%, док повећање 

процењене флуктуације за 1% узрокује просечно смањење обрачунатог износа обавезе за 

резервисање за 1,25%. 

 

 

20. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Краткорочни кредити и зајмови у земљи 9.940  8.096 

 Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године    

   - део дугорочних кредита -  927 

  9.940  9.023 

 Краткорочни кредити у земљи добијени су од следећих банака: 

 

             

 

Доспеће  

Каматна 

стопа 

годишња  

Износ у 

ЕУР  

Износ у 

 хиљадама 

 РСД 

 “Банца Интеса“ ад, Београд  

 (дозвољени минус) 

 

22.04.2016.  8,90%.  -  9.940 

         9.940 

 

 

21. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Примљени аванси     

   - од правних лица у земљи 4.268  4.288 

 Примљени депозити    

   - од правних лица у земљи 552  552 

  4.820  4.840 

 

 

22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Добављачи у земљи 32.102  32.032 

 Добављачи у иностранству 4.128  32 

  36.230  32.064 

 Остале обавезе из пословања 9.477  7.193 

  45.707  39.257 
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23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Зараде и накнаде зарада, бруто 8.847  8.895 

 Обавезе према запосленима 410  964 

 Обавезе према члановима органа управљања и надзора 142  142 

 Остале обавезе 451  548 

  9.850  10.549 

 

 

24. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Обавезе за порез из резултата -  634 

 Обавезе за накнаду за коришћење вода 1.103  1.104 

 Обавезе за накнаду за коришћење шума 529  743 

 Обавезе за накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине -  3 

 Обавезе за накнаду за комуналну таксу -  4 

 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине  839  798 

  2.471  3.286 

 

 

25. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

                      У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

     

 Унапред обрачунати трошкови 2.156  2.573 

 Одложени приходи и примљене донације 77.452  83.183 

 Остала ПВР 26  - 

  79.634  85.756 

 

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 

 2015.  2014. 

Стање на почетку године 83.183  75.885 

Примљене донације у току године 22.686  31.437 

Смањење по основу амортизације у корист прихода (8.803)  (21.520) 

Правдано изведеним радовима (15.430)  - 

Враћена средства (1.528)  - 

Смањење у корист обавеза за ПДВ (2.656)  (2.619) 

Стање на крају године 77.452  83.183 
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26. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

 

 Компоненте пореза на добит 

Главне компоненте пореза на добит су следеће: 

                    У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 Порески расход периода    

 Порески расход обрачунат на добит текуће године 971  1.450 

 Одложени порески расход (приход)    

 Настанак и укидање привремених разлика (1.792)  (1.363) 

  (821)  87 

 

 

 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 

  2015.  2014. 

 
Добит пре опорезивања 2.341  1.710 

 Порез обрачунат по прописаној пореској стопи – 15% 351  256 

     

 Усклађивање прихода 512  4.813 

 Усклађивање расхода 6.813  7.899 

 
Пореска основица 9.666  14.422 

 Обрачунати порез 1.450  2.164 

 Умањење за улагања у основна средства (479)  (714) 

 Порез по умањењу 971  1.450 

 Ефективна пореска стопа 41,48%  84,80% 

 

 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 2014. године 925 - 160 1.085 

У корист биланса успеха 738 507 118 1.363 

Стање 31. децембра 2014. године 1.663 507 278 2.448 

У корист/(на терет) биланса успеха 1.545 280 (33) 1.792 

Стање 31. децембра 2015. године 3.208 787 245 4.240 

 

 

27. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА  

 

Предузеће је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. 

године:  

 Неусаглашена потраживања су 4.633 хиљада или 9.13% 

 Неусаглашене обавезе 1.765 хиљада или 4.87% 
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28. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

                        У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 83  87 

  83  87 

 

 

29. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

                         У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 

тржишту 274.054  294.689 

  274.054  294.689 

 

 

30. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,  

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО  

                   У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 Приходи од дотација   - 

 Приходи по основу условљених донација 24.165  21.520 

 Приходи од донација 2.339  1.007 

  26.504  22.527 

 

 

31. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

            У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Приходи од закупнина 7.758  8.869 

 Приходи од накнада за коришћење природних добара 46.669  42.220 

  54.427  51.089 

 

 

32. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

                        У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Трошкови материјала за израду 11.396  13.329 

 Трошкови осталог материјала  1.884  1.934 

 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 461  511 

  13.741  15.774 

 

 

33. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

                         У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Трошкови горива за возила 5.782  6.905 

 Трошкови горива за теретна возила 2.295  2.978 

 Трошкови осталог горива (гаса, угаљ, плин) 5.066  4.849 

 Трошкови електричне енергије 4.522  3.643 

 Остали трошкови горива и енергије 336  226 

  18.001  18.601 
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34. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  

  

                                   У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 90.894  100.852 

 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 16.270  18.052 

 Трошкови накнада по уговору о делу 412  823 

 Трошкови накнада по ауторским уговорима -  33 

 Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 1.495  2.538 

 Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 2.704  2.876 

 Остали лични расходи и накнаде 15.876  10.194 

  127.650  135.368 

 Број запослених на крају године 144  150 

 

 Остали лични расходи  

              У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 
Остали лични расходи и накнаде-умањење зарада 8.089  1.361 

 Накнада трошкова запосленима на службеном путу 324  356 

 Остали лични расходи и накнаде-Надзорни одбор 260  34 

 Накнаде трошкова превоза на рад и са рада 5.967  5.732 

 Накнада за неискоришћени годишњи одмор 47  - 

 Отпремнине 75  957 

 Јубиларне награде 541  673 

 Давања запосленом која се не сматрају зарадом 264  286 

 Солидарна помоћ запосленом 275  718 

 Стипендије и кредити ученицима и студентима 34  77 

  15.876  10.194 

 

 

35. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

                        У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 
Трошкови услуга на изради учинака 44.291  69.183 

 Трошкови транспортних услуга 59.546  61.269 

 Трошкови услуга одржавања 6.950  9.229 

 Трошкови закупнина 71  118 

 Трошкови сајмова -  92 

 Трошкови рекламе и пропаганде 360  1.211 

 Трошкови осталих услуга 3.607  2.261 

  114.824  143.363 

 

 

36. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  

                        У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 Резервисања за трошкове обнављања шума 

  Националног парка 24.213  30.616 

 Резервисања за трошкове обнављања манастирских шума 4.358  4.667 

 Резервисања за отпремнине 419  - 

  28.989  35.283 
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37. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

                        У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Трошкови непроизводних услуга 6.722  8.257 

 Трошкови репрезентације 1.317  1.853 

 Трошкови премија осигурања 1.101  1.346 

 Трошкови платног промета 619  588 

 Трошкови чланарина 162  126 

 Трошкови пореза 16.125  18.161 

 Остали нематеријални трошкови 955  977 

  27.001  31.308 

 

Трошкови пореза обухватају и накнаду за коришћење шума од РСД 7.060 хиљада (2014 

година РСД 8.437 хиљада) 

 

 

38. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

            У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 Приходи од камата од трећих лица    

   -по потраживањима из дужничко-поверилачких 

     односа 1.053  227 

 Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти 

   валутне клаузуле    

   -позитивни ефекти валутне клаузуле 7  3 

  1.060  230 

 

 

39. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  

            У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Расходи камата према трећим лицима    

   -по кредитима 1.123  64 

   -по основу јавних прихода 19  118 

   -по обавезама из дужничко-поверилачких односа 266  2.159 

 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 

клаузуле    

   -негативне курсне разлике 3  16 

   -негативни ефекти валутне клаузуле -  66 

  1.411  2.423 

 

 

40. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

                                              У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Приходи од усклађивања вредности потраживања  9.894  10.025 

  9.894  10.025 
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41. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

                                                        У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

  

Обезвређење потраживања  19.618  10.011 

  19.618  10.011 

 

 

42. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

                        У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, 

  постројења и опреме 146  468 

 Добици од продаје биолошких средстава 56  - 

 Приходи од смањења обавеза 420  3 

 Приходи од укидања дугорочних резервисања 1.499  867 

 Остали непоменути приходи    

   -приходи од накнађених штета од физичких лица 944  567 

   - приходи од накнађених штета од осигурања 876  383 

 Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава    

   - шума и вишегодишњих засада 3.083  12.979 

   - основног стада 1.620  3.270 

 Остали непоменути приходи 676  1.302 

  9.319  19.839 

 

 

43. ОСТАЛИ РАСХОДИ  

                         У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне 

имовине, некретнина, постројења и опреме 27  25 

 Губици по основу расходовања и продаје 

  биолошких средстава  4.800  2.682 

 Расходи по основу директних отписа потраживања -  - 

 Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 8  7 

 Остали непоменути расходи    

   -трошкови спорова 3.127  860 

   -казне за привредне преступе и прекршаје 1  20 

   -накнаде штете трећим лицима 357  2.071 

   -издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, 

  научне и верске намене, за заштиту човекове средине и 

  за спортске намене 58  288 

 Остали непоменути расходи 668  778 

  9.046  6.731 

 

 

44. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,  

ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И  

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА  

 

                         У хиљадама РСД 

  2015.  2014. 

 Расходи по основу исправке грешака из 

  ранијих година које нису материјално значајне 5  5.160 

  5  5.160 
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