
 
 

 
 

                                                                                

IZVEŠTAJ  NEZAVISNOG REVIZORA 

Osnivaču i Nadzornom odboru JP Nacionalni park Fruška gora, Sremska Kamenica 

      

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva  Javnog Preduzeća Nacionalni park Fruška 
gora, Sremska Kamenica  (u daljem tekstu preduzeće), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. 
decembra 2017. 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, koje 
sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja.  

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o 
računovodstvu i Zakona o reviziji („Službeni glasnik Republike Srbije“, 62/2013). Odgovornost 
rukovodstva obuhvata: uspostavljanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za 
sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, 
nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 Odgovornost revizora 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. 
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji i Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da 
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski 
izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.  

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 
izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra 
interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju 
osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja 
mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih 
računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 
prezentacije finansijskih izveštaja. 



 
 

 
 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za 
naše revizijsko mišljenje.  

 
Mišljenje 
 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, finansijski položaj Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora, Sremska Kamenica,  na 
dan 31. decembra 2017. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se 
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 
Skretanje pažnje 
 
Državni kapital iskazan u Bilansu stanja na dan 31. decembra 2017. godine iznosi RSD 2.062.010 
hiljada, dok upisan kapital kod Agencije za privredne registre iznosi RSD 2.547.804 hiljada.  
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po osnovu napred navedenog. 

 

 

 

Novi Sad, 19. jun 2018. godine                                                       Željka Berić 

                                                Ovlašćeni revizor 

                                                                                  Centar za reviziju i ekonomska istraživanja 

 

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЈП “НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“  
СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

 

НАПОМЕНЕ УЗ РЕДОВАН ГОДИШЊИ 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 



ЈП “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 
 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 

годину завршену 31. децембра 2017. године 

 
 

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 2017. годину, разврстано у средња правна лица. 
 

Просечан број запослених у току 2017. године био је 145 (у 2016. 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 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 2017. годину. Предузеће нема зависна предузећа и не саставља 
консолидоване финансијске извештаје. 

 
Редован годишњи финансијски извештај за 2017. годину одобрен је од стране Надзорног 

одбора Предузећа на основу Одлуке број 398/3 од 26. фебруара 2018. године, а као датум 
одобравања одређен је 20. фебруар 2018. 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 2017. 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 2016. 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 2,00 

зграда, објекти у угоститељству и туризму, рибарству и  

ловству)  

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

Објекти електропривреде, водопривреде и канализације 2,50 

Помоћни грађевински објекти(ограде, хранилишта за 2,00 

дивљач)  

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 20,00 

машине  

Телефонске централе, телефонски апарати и слично 10,00 

Канцеларијска опрема, рачунарска опрема, фискалне  

касе,ТВ, видео, музичке линије и друга електронска 25,00 

опрема  

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 118,4727 (2016. година 123,4723). 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 



ЈП “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 
 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 

годину завршену 31. децембра 2017. године 

 

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   Од 3 до 12   Од 1 до 2   Од 2 до 5   Преко 5    
  месеца   месеци   године   година   година   Укупно 

31. децембар 2016. године                 

Дугорочне обавезе - - - - - - 

Краткорочне финансијске обавезе - - - - - - 

Примљени аванси и депозити 3.721 - - - - 3.721 

Обавезе из пословања 54.539 - - - - 54.539 

Остале краткорочне обавезе 10.374 - - - - 10.374 

Обавезе по основу ПДВ 5.470 - - - - 5.470 

Обавезе за остале порезе,                 

доприносе и друге дажбине 2.999  -  -  -  -  2.999 

  77.103 - - - - 77.103 

31. децембар 2017. године                 

Дугорочне обавезе - - - - - - 

Краткорочне финансијске обавезе 3.014    - - - 3.014 

Примљени аванси и депозити 4.543 - - - - 4.543 

Обавезе из пословања 18.332 - - - - 18.332 

Остале краткорочне обавезе 9.758 - - - - 9.758 

Обавезе по основу ПДВ 2.240 - - - - 2.240 

Обавезе за остале порезе,                 

доприносе и друге дажбине 3.026  -  -  -  -  3.026 

  40.913  -  -  -  -  40.913 

 
 
 
 

 

13 



ЈП “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 
 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 

годину завршену 31. децембра 2017. године 

 

 

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 2017. и 2016. годину су: 
 

    У хиљадама РСД 

   2017. 2016.  

1. Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе) 40.913 77.103  
2. Минус: Готовина и готовински еквиваленти (56.420)   (55.745)  

3. Нето дуговање (1-2) (15.507) 21.358  

4. Капитал 2.071.012   2.065.560  

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

 

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 2017. и 2016. 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 2017. и 2016. године: 

 

У хиљадама РСД 
 

Књиговодстве- Фер Књиговодстве- 

Фер вредност 
на вредност вредност на вредност  

 
 2017. 2017. 2016. 2016. 

Финансијска средства     
- дугорочни финансијски пласмани 362 362 346 346 

- потраживања по основу продаје 29.615 29.615 26.008 26.008 

- друга потраживања 210 210 516 516 
- готовина и готовински 

56.420 56.420 55.745 55.745 еквиваленти 

 86.607 86.607 82.615 82.615 

Финансијске обавезе     

- дугорочне обавезе - - - - 

- краткорочне финансијске обавезе 3.014 3.014 - - 

- примљени аванси и депозити 4.543 4.543 3.721 3.721 

- обавезе из пословања 18.332 18.332 54.539 54.539 

- остале краткорочне обавезе 9.758 9.758 10.374 10.374 
- обавезе по основу пореза на додату   

5.470 5.470 вредност 2.240 2.240  
- обавезе за остале порезе, 
доприносе 

и друге дажбине 3.026 3.026 2.999 2.999 

  40.913 40.913 77.103 77.103 
 

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  
    Нематеријална нематеријална  

    улагања у улагања Укупно 

    припреми шумско нематеријална 

  Мастер план Софтвер  прив.основа улагања 

Набавна вредност      

Стање 31. децембра 2015. 15.689 3.370 8.923 - 27.982 

Стање 31. децембра 2016. 15.689 3.370 15.459  34.518 

Нове набавке - - -8.739 11.980 3.241 

Стање 31. децембра 2017. 15.689 3.370 6.720 11.980 37.759 

Исправка вредности      
Стање 31. децембра 2015. 6.669 1.152 -  7.821 

Амортизација за 2016. годину 1.569 337 -  1.906 

Стање 31. децембра 2016. 8.238 1.489 -  9.727 

Амортизација за 2017. годину 1.568 337  899 2.804 

Стање 31. децембра 2017. 9.806 1.826 - 899 12.531 

Садашња вредност      

31.12.2016.  7.451 1.881 15.459  24.791 

Садашња вредност      

31.12.2017.  5.883 1.544 6.720 11.081 25.228 

       

 

7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  
      У хиљадама РСД  
     

Инвести- 
 Грађевински  

      
објекти у 

 

   Грађевински Постројења ционе   
    

припреми 
 

  Земљиште објекти и опрема некретнине Остале НПО Укупно    

Набавна вредност        
Стање 31. децембра 2015. 982.034 126.365 99.886 42.702 1.864 - 1.252.851 

Нове набавке и дати аванси - 10.614 3.283 -   13.897 

Враћање имовине по закону о        

реституцији (59.734)  - - -  (59.734) 

Отуђивање и расходовање - (392) (10.954) - -  (11.346) 

Стање 31. децембра 2016. 922.300 136.587 92.215 42.702 1.864 - 1.195.668 

Нове набавке и дати аванси - 11.268 2.462 -  148 13.878 

Отуђивање и расходовање - (15) (2.327) - -  (2.342) 

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

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

Амортизација - 4.004 8.070 937 -  13.011 

Отуђивање и расходовање - (380) (10.652) - -  (11.032) 

Стање 31. децембра 2016 - 40.415 77.423 24.508 693  143.039 

Амортизација - 4.282 6.152 823   11.257 

Отуђивање и расходовање - (15) (2.327)    (2.342) 

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

Садашња вредност 31.12.2016. 922.300 96.172 14.792 18.194 1.171  1.052.629 

Садашња вредност 31.12.2017.  922.300 103.158 11.102 17.371 1.171 148 1.055.250 
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8. БИОЛОШКА СРЕДСТВА    

   У хиљадама РСД 
 Шуме и   

Укупно  вишегоди-  Биолошка  

Основно биолошка  шњи средства у 
   

 засади стадо припреми средства  
Садашња вредност  
Стање 31. децембра 2015. 1.123.579 2.400 5.066 1.131.045 

Добици по основу промене фер     

вредности шума и вишег.засада (18.341) - (1.506) (18.341) 

Враћање имовине по закону о реституцији (68.344) - - (68.344) 

Превођење у виши разред - 800 (510) 290 

Прираст - - 850 850 

Угинуће и пуштање у отворени део  (750) (90) (840) 

Продаја - -   

Стање 31. децембра 2016. 1.036.894 2.450 3.810 1.043.154 

Добици по основу промене фер     

вредности шума и вишег.засада 1.252 - - 1.252 

Враћање имовине по закону о реституцији - - -  

Прираст - - 400 400 

Превођење у виши разред - 300 660 960 

Пуштање у отворени део ловишта - (2.450) (2.170) (4.620) 

Угинуће - - - - 

Продаја - - - - 

Садашња вредност 31.12.2017.  1.038.146 300 2.700 1.041.146 

 

Биолошка средства у припреми обухватају основно стадо европског јелена од РСД 2.700 
хиљада. 

 
 
 

 

9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
 

У хиљадама РСД 
 

  2017. 2016. 

Остали дугорочни финансијски пласмани     
Дугорочни пласмани по основу продатих     

друштвених станова - - 

Дугорочни пласмани по основу стамбених     

кредита датих запосленима -  - 

  -  - 

  2017. 2016. 

Остала дугорочна потраживања     
Потраживања по основу продатих     

друштвених станова 275 277 

Потраживања по основу стамбених кредита датих     

запосленима 87  87 

  362  364 
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10.ЗАЛИХЕ     

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 4.586 4.762 

Недовршена производња 29.987 35.095 

Готови производи 11.966 11.552 

Роба 274 375 

Дати аванси 631  2.442 

  47.444  54.226 

 
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 

  2016. 2016. 

Купци у земљи-редовни 64.280 46.662 

Купци у земљи-тужени 12.004  14.097 

  76.284 60.759 

Минус: исправка вредности редовних купаца (34.665) (20.654) 

Минус: исправка вредности тужених купаца (12.004)  (14.097) 

  (46.669)  (34.751) 

  29.615  26.008 

12.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА     

  У хиљадама РСД 

  2016. 2015. 

Потраживања од запослених 63 47 

Потраживања за више плаћен порез на добитак и порезе и     

доприносе 31 60 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 60 409 

Потраживања по основу накнада штета од НАТО     

бомбардовања 6.403  6.403 

  6.557 6.919 
Минус: Исправка вредности (6.403)  (6.403) 

  154 516 
      

 

 

13. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Текући (пословни) рачуни 56.420 54.465 

Благајна -  1.280 

  56.420  55.745 
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14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Разграничени трошкови осигурања 2.250 1.408 

Остала АВР (разграничени ПДВ) 77  157 

  2.327  1.565 

 
 

 

15. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

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

2.063.199 хиљада (2016. 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 2017. години расподелом добити за 2016. годину у износу од РСД 
3.602 хиљада. 

 
 
 

 

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 4.756 хиљада, обухватају актуарске губитке по основу отпремнина 
приликом одласка у пензију:  

У хиљадама РСД  
  Актуарски    

  добици/(губици) по Нереализовани 

  основу отпремнина добици/(губици) 

  2017. 2016. 2017. 2016. 

Стање на почетку године (4843) (2.370) (4843) (2.370) 

Повећање у току године 87 (2.473) 87 (2.473) 

Стање на крају године  (4.756) (4.843) (4.756) (4.843) 
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18. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК     

   У хиљадама РСД 

   2017. 2016. 

 Стање на почетку године 7.204 3.159 

 Нераспоређени добитак текуће године 8.967 7.204 

 Расподела добити за оснивача (3.602) (1.580) 

 Расподела у резерве (3.602)  (1.579) 

   8.967  7.204 

19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА     

 

У хиљадама РСД  
  Трошкови     

  обнављања Накнаде и друге   

  природних бенефиције   

  богатстава запослених Укупно 

  2017. 2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 

Стање на почетку године 25.736 28.570 7.946 5.247 33.682 33.817 

Исправка грешке из ранијих година - - - - - - 

Додатна резервисања извршена       
у току периода 33.128 25.736 526 2.699 33.654 28.435 

Искоришћени износи у току       

периода (17.211) (24.933) (1.032)  (18.243) (24.933) 

Укинути неискоришћени       

износи (8.525) (3.637)  - (8.525) (3.637) 

Стање на крају године  33.128 25.736 7.440 7.946 40.568 33.682 

 

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: 

 

 2017. 2016 

Дисконтна стопа 3.5% 4,00% 

Процењена стопа раста просечне зараде 0.40% 0,40% 

Проценат флуктуације 20% 8,00% 

Износ отпремнине у моменту резервисања 196.827 189.183,00 

Износ отпремнине у претходном периоду 189.183 122.306,00 

Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године 141 150 

Трошак текуће услуге рада 246.039 16.697,00 

Трошак камате 279.982 209.861,36 

Актуарски губитак (86.342) 2.473.210,00 
 

 

21 



ЈП “Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 
 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 

годину завршену 31. децембра 2017. године 

 
 

20. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ     

   У хиљадама РСД 

   2017 2016. 

 Краткорочни кредити и зајмови у земљи - - 

 Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године 3.014 - 

   -  - 

   3.014  - 

21.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ     

   У хиљадама РСД 

   2017 2016. 

 Примљени аванси     
 - од правних лица у земљи 3.991 3.149 

 Примљени депозити     

 - од правних лица у земљи 552  572 

   4.543  3.721 

22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА     

   У хиљадама РСД 

   2017. 2016. 

 Добављачи у земљи 17.327 33.803 

 Добављачи у иностранству -  - 

    33.803 
 Остале обавезе из пословања 1.005  20.736 

   18.332  54.539 

23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ     

   У хиљадама РСД 

   2017. 2016 

 Зараде и накнаде зарада, бруто 8.703 9.424 

 Обавезе према запосленима 372 410 

 Обавезе према члановима органа управљања и надзора 155 142 

 Остале обавезе 528  398 

   9.758  10.374 

 

 

24. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗE, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Обавезе за порез из резултата - - 

Обавезе за накнаду за коришћење вода 1.103 1.103 

Обавезе за накнаду за коришћење шума 264 1.038 

Обавезе за накнаду за заштиту и унапређење животне     

средине - - 

Обавезе за накнаду за комуналну таксу - - 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 1.659  858 

  3.026  2.999 
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25. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА      

    У хиљадама РСД 

    2017    2016 

 Унапред обрачунати трошкови 3.127    3.714 

 Одложени приходи и примљене донације 107.709    84.016 

 Остала ПВР 134    95 

    110.970    87.825 

 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 

    2017    2016. 

 Стање на почетку године 84.016    77.452 

 Примљене донације у току године 45.850    29.652 

 Смањење по основу амортизације у корист прихода (8.289)    (7.797) 

 Правдано изведеним радовима (12.371)    (11.824) 

 Враћена средства (40)    - 

 Смањење у корист обавеза за ПДВ  (1.457)    (3.467) 

 Стање на крају године  107.709    84.016 

26. ПОРЕЗ НА ДОБИТ      

 Компоненте пореза на добит      

 Главне компоненте пореза на добит су следеће:      
    У хиљадама РСД 

    2017    2016. 

 Порески расход периода      

 Порески расход обрачунат на добит текуће године 1.512    1.660 

 Одложени порески расход (приход)      

 Настанак и укидање привремених разлика (345)    (932) 

    1.167    728 

 

 

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 

  2017 2016 

Добит пре опорезивања 10.134 7.932 

Порез обрачунат по прописаној пореској стопи – 15% 1.520  1.190 

Усклађивање прихода - 2.159 

Усклађивање расхода 4.907  6.428 

Пореска основица 15.041  16.519 

Обрачунати порез 2.256 2.478 
Умањење за улагања у основна средства (744)  (818) 

Порез по умањењу 1.512  1.660 

Ефективна пореска стопа  14,92%  20,93% 
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Одложена пореска средства 
 

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

У хиљадама РСД 
 Разлика између Резервисања за Неплаћени  

 основица отпремнине јавни приходи 
Укупно     

Одложене пореске средства     
Стање 1. јануара 2016. године 3.208 787 245 4.240 

У корист биланса успеха 451 405 76 932 

Стање 31. децембра 2016. године 3,659 1.192 321 5.172 

У корист/(на терет) биланса успеха 418 (76) 3 345 

Стање 31. децембра 2017. године 4.077 1.116 324 5.517 

 

 

27. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 

Предузеће је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. 
године: 

 
• Неусаглашена потраживања су 16.391 хиљада РСД.  
• Неусаглашене обавезе су 1.190 хиљада РСД. 

 

 

28. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

У хиљадама РСД  
2017.2016. 

 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту -  100 

  -  100 

 

 

29. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем     
тржишту 290.111  311.112 

  290.111  311.112 

30.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,     
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО     

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Приходи од дотација - - 

Приходи по основу условљених донација 21.902 19.610 

Приходи од донација 6.113  2.705 

  28.015  22.315 

31.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ     
  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Приходи од закупнина 6.044 6.889 

Приходи од накнада за коришћење природних добара 55.723  50.780 

  61.767  57.669 
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32.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА     

  У хиљадама РСД 

  2016. 2016. 

Трошкови материјала за израду 11.091 10.715 

Трошкови осталог материјала 1.835 2.340 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 588  477 

  13.514  13.532 

33.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ     
  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Трошкови горива за возила 6.143 4.961 

Трошкови горива за теретна возила 2.665 2.274 

Трошкови осталог горива (гаса, угаљ, плин) 1.092 3.446 

Трошкови електричне енергије 3,230 3.901 

Остали трошкови горива и енергије 255  383 

  13.385  14.965 

 

34. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама РСД 

2017.2016. 
 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 94.997 94.579 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет     

послодавца 17.004 16.930 

Трошкови накнада по уговору о делу 736 366 

Трошкови накнада по ауторским уговорима  24 

Трошкови накнада по уговору о привременим и     

повременим пословима и накнаде физ.лицима за закуп  766 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа     

управљања и надзора 2.919 2.704 

Остали лични расходи и накнаде 20.373  16.237 

  136.029  131.606 

Број запослених на крају године  145  150 

Остали лични расходи     

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Остали лични расходи и накнаде-умањење зарада 8.553 8.453 

Накнада трошкова запосленима на службеном путу 572 59 

Остали лични расходи и накнаде - умањење зарада     

Надзорни одбор 323 207 

Накнаде трошкова превоза на рад и са рада 6.327 6.424 

Накнада за неискоришћени годишњи одмор 502 91 

Отпремнине 815 48 

Јубиларне награде 986 334 

Давања запосленом која се не сматрају зарадом 308 280 

Солидарна помоћ запосленом 1.987 341 

Стипендије и кредити ученицима и студентима -  - 

  20.373  16.237 
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35. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА     

   У хиљадама РСД 

   2017. 2016. 

 Трошкови услуга на изради учинака 30.345 37.233 

 Трошкови транспортних услуга 67.935 71.590 

 Трошкови услуга одржавања 9.782 5.149 

 Трошкови закупнина 1.237 26 

 Трошкови сајмова 112 - 

 Трошкови рекламе и пропаганде 461 168 

 Трошкови осталих услуга 11.314  33.926 

   121.186  148.092 

36. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА     

   У хиљадама РСД 

   2017. 2016. 

 Резервисања за трошкове обнављања шума     

 Националног парка 33.127 25.735 

 Резервисања за трошкове обнављања манастирских шума  - 

 Резервисања за отпремнине 526  227 

   33.653  25.962 

37. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ     

   У хиљадама РСД 

   2017. 2016. 

 Трошкови непроизводних услуга 9.835 6.149 

 Трошкови репрезентације 2.670 977 

 Трошкови премија осигурања 1.595 1.166 

 Трошкови платног промета 555 587 

 Трошкови чланарина 286 125 

 Трошкови пореза 17.143 16.423 

 Остали нематеријални трошкови 998  1.468 

   33.082  26.895 

 Трошкови  пореза  обухватају  и  накнаду  за  коришћење  шума  од  РСД  7.147  хиљада 

 (2016.година РСД 8.814 хиљада)     

38. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ     

   У хиљадама РСД 

   2017. 2016. 

 Приходи од камата од трећих лица     

 -по потраживањима из дужничко-поверилачких     

 односа 1092 2.400 

 Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти     

 валутне клаузуле     

 -позитивни ефекти валутне клаузуле 75  5 

   1.167  2.405 
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39. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ     

    У хиљадама РСД 

    2017. 2016 

 Расходи камата према трећим лицима     
 -по кредитима  943 

 -по основу јавних прихода 72 2 

 -по обавезама из дужничко-поверилачких односа 978 80 

 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне     

 клаузуле     

 -негативне курсне разлике 4 1 

 -негативни ефекти валутне клаузуле    - 

    1.054  1.026 

40.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ     
 ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ     

 КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА     

    У хиљадама РСД 

    2017. 2016. 

 Приходи од усклађивања вредности потраживања  2.626  10.315 

    2.626  10.315 

41.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ     
 ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ     

 КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА     

    У хиљадама РСД 

    2017. 2016. 

 Обезвређење потраживања  15.114  6.751 

    15.114  6.751 

42. ОСТАЛИ ПРИХОДИ     

    У хиљадама РСД 

    2016. 2016. 

 Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина,     

 постројења и опреме - 1.575 

 Добици од продаје биолошких средстава - - 

 Приходи од смањења обавеза - 1 

 Приходи од укидања дугорочних резервисања 8.525 3.637 

 Остали непоменути приходи     

 -приходи од накнађених штета од физичких лица 84 1.341 

 - приходи од накнађених штета од осигурања 448 463 

 Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава     

 - шума и вишегодишњих засада 32.359    

 - основног стада 960 1.650 

 Остали непоменути приходи  201  2 

    42.577  8.669 
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43.ОСТАЛИ РАСХОДИ     

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Губици по основу расходовања, продаје и мањка     

нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме 261 402 

Губици по основу расходовања и продаје     

биолошких средстава - 840 

Расходи по основу директних отписа потраживања  - 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе  15 

Остали непоменути расходи     

-трошкови спорова 1.199 1.325 

-казне за привредне преступе и прекршаје - - 

-накнаде штете трећим лицима 1.950 41 

-издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне,     

научне и верске намене, за заштиту човекове средине и     

за спортске намене - 22 

Остали непоменути расходи 36.604  19.614 

  40.014  22.259 

 
 
 
 
 

 

44. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 

ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 

 

  У хиљадама РСД 

  2017. 2016. 

Расходи по основу исправке грешака из 

    

    

ранијих година које нису материјално значајне 192 1.506 

Приходи по основу исправке грешака из     
ранијих година које нису материјално значајне   (13) 

  192  1.493 

 
 

 

45. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Предузеће није имало потенцијалне финансијске обавезе у вези са банкарским ни другим 
гаранцијама, нити по другим основама. 

 
 

 

46. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 

 

Након датума извештајног периода до дана одобравања редовних годишњих финансијских 
извештаја за 2017. годину, није било значајних догађаја, у смислу MRS 10 Догађаји после 
извештајног периода. 
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U susrct
prirodi I

Za revizora:

CENTAR ZA REYIZIJU DOO, Novi Sad
Valentina Vodnika 8

Ovo pismo o prezentaciji se daje v vezi sa VaSom revizijom finansijskih izve5taja JAVNOG
PREDUZECA NACIONALNT PARK FRUSKA GORA SREMSKA KAMENIbA, NOVI
SAD. Novi Sad, za godinu koja se zavrSila na dan 31. decembra2}lT . godine,za svrhe
izraLavanja miSlienja o tome da li llnansijski izveStaji daju istinit i objektivanprikaz,po svim
rraterijalno znadajninr pitanjinra, u skladu sa Medunarodnim standardima finansijskog
i zveStavanj a./ radunovodstveni m propi si ma Republ i ke Srbij e.

Potvrdujerno, po Ira5etn najboljern znanju i uverenju, sledede izjave:

l'inonsijske izjove

l. Izvr5ili smo na5e obaveze, na nadin definisan ugovorom o reviziji zakljudenirn 29.
septembra 2017. godine, u pogledu sastavljanja finansijskih izvestala u skladu sa
radunovodstvenim propisirna Republike Srbije, narodito u ptgledu istinitlg i objektivnog
prikaza fi nansij skih izveStaj a ;

2' Prilikom sastavl.ianja finansiiskih izveStaja izvrSen je adekvatan odabir i primena
radunovodstvenih politika;

3' Znadajne pretpostavke koje smo koristili prilikom radunovodstvenih procena, ukljuduju6i
one koje se odnose na vrednovanje po fer vrednosti, su razumne i osnovane;

4' odnosi i poslovne promene sa povezanim licirna su na odgovarajudi nadin obuhvaieni iobelodanjeni;

5' Svi dogadaji nastali nakon datuma finansijskih izvestaja, zakojeradunovodstveni propisiu Republici Srbiji zahtevaJu korekciju ili obelodanjivanje, su kJrigovani ili obelodanjeni;

Efekti nekorigovanih pogres,ih iskaza nisu materijarno zna(ajni, bilo
.lfl "l laulorraJrHl tral)N Opyrlxa r opa'",3uajeurpr l,2l 208 Cpeucra Kavcaaua

6.

nr.15 t02t45019 trInAB t .1169.1950. rerytru paryrlr 6p. 160-l 5 I I 5-30 (Banca lnresa)

pojedinadno



7

8

9

ilizbirno, za finansijske izveStaje uzete u celini;

Nemamo planove niti 
. 
namere koje mogu uticati na knjigovodstvenu vrednost iliklasifi kacij u imovine i ob av ezaprikazanih u fi nansij skim izvestaj ima;

Ne planiramo da napustimo proizvodnju ,ekih.grupa proizvoda, niti imamo drugeplanove ili nan-rere koje bi doveie do pojave zastarelih zariha;

odmerene su, prezentovane i obelodanjene obaveze, kako stvarne tako i potencijalne;

l0' Posedu-iemo zadovoljavajuie dokaze o vlasnistvu iri kontroli nad imovinom, o zalogamaili drugim teretima na imtvini;

I l' Nije bilo ,euskladenosti sa zakonskim zahtevirna,regulativom i ugovomim sporazumima,koie mogur irnati materiialno znadajneef-ekte ,a fina,sijske izvestaje;

D o s tav lj e ne info r ru ac ij e

Omogucili smo Vam:

2

Pristup svim ir-rformaciima zakoje smatramo da su relevantne za sastavljanje finansijskihizvestaja, kao sto su evidencije, foslov,e knjige, dokumentacija i drugo;

Dodatne inforrnacije koje ste traziri od nas za svrrre obavljanja revizije;

x?i;:il:T:1":::* 
zaposlenima u drustvu za koje ste smatrali da je neophodno da daju

uvid u to da su sve transakcije evidentirane u poslovnim knjigama i sadrZane ufinansijskim izveSta.jima ;

Rezultate nase procene rizika o moguinosti da finansijski izvestaji imaju materijalnopogresne i skaze usled po sto. i ani a nezikoni tih akti vnosti ;'
sve informacije u vezi sa nezakonitirn aktivnostima ili sumnjama u vrsenje nezakonitihaktivnosti sa kojima smo upoznati i koje mogu uticati na drustvo, a ukljuduju:a. Rukovodstvo;
b' Zaposlene koji irna], z.natajneuloge r-r internoj kontrori; iric' ostala lica dije vrsenje t .rakoniiih aktivnosti .noz. au ima materijalno zna(ajanefekat na finansijske izveStaje.

Sve informacije u vezi sa navodnim nezakonitim aktivnostima ili sumnjama u vrsenjenezakonitih aktivnosti, ko.je utidu na finansijske izve5taie druStva, a koje su dobijene odzaposlenih, bivsih zaposrenih, analitidara, reguratornih tela ili drugih lica;

J
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5

6
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Opyuxa ropa" ,3uaj er rpr l, 2 l 208 Cpeucxa Kavett ua
.lfl "Hartrtrrrurru n;rpr
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8' sve poznate sludajeve neusaglasenosti ili sumnje u neusaglasenost sa zakonima i drugimpropisima' a dije bi efekte trebaloraz,rotriti prili[o*pJp."-e finansijskih izvestaja;

9. Identitet lica povezanih sa druStvonr
povezanim licima;

I sve nama poznate odnose i poslovne promene sa

l0' Informaciie o nama poznatim nedostacima i slabostima u internoj kontroli.

Novi Sad, 3 1.05.201 g. godina

fr (potpis)

ts6

l, 2 I 208 Cpeucxa Karenrua
6p. 160-l5l I5-30 (Banca trresa)
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