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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “Национални парк ТАРА”, Бајина Башта 

 

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа 

“Национални парк ТАРА”, Бајина Башта (у даљем тексту ЈП “Национални парк ТАРА”, Бајина Башта, 

или Предузеће), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2018. 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. 

Мишљење 

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

свим материјално значајним питањима, финансијски положај ЈП “Национални парк ТАРА”, Бајина 

Башта, на дан 31. децембра 2018. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину 

која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

  

 

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: 205-182642-18                 

                         205-182643-15 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “Национални парк ТАРА”, Бајина Башта 

 

Скретање пажње 

У напомени 16 уз финансијске извештаје обелодањено је да је државни капитал исказан у билансу стања 

на дан 31. децембра 2018. године у износу од РСД 7.937.323 хиљада, а код АПР-а регистрован је уписани 

неновчани капитал у износу од РСД 8.151.671 хиљада, по решењу број БД 2508/2015 од 15. јануара 2015. 

године. Висина уписаног капитала од РСД 8.151.671 хиљада, утврђена је Одлуком о усклађивању 

пословања Јавног предузећа “Национални парк Тара” са Законом о јавним предузећима, 05 број 023-

4191/2013 од 20. маја 2013. године (“Службени гласник РС“, бр. 46/13), која је донета од стране Владе 

Републике Србије као оснивача Предузећа.  

Наше мишљење не садржи резерву по овом основу. 

 

 

 

Нови Сад, 31. мај 2019. године                      “КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА” ДОО, Нови Сад 

Љиљана Хоџић 

Овлашћени ревизор 
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V. OEABBE NO OCHOBY NOPE3A IIA

AOAATY BPEAHOCT
0460

5?12 4545

48
\,1, OS,qABE 3A ocTANE NOPBE,

AONPXHOCE X APYft AAXEUHE
0461

25 61'a4 1126

49 ocrr 498
!1I. llAcll8tlA EPEI'1EHCM

PETPAHI4qElbA
0162

26 81291 57b73

[. ryEUTAK l13HM BtlCl,lHE
l(anrtranA (0412 + 0416 + 0421-
0420 - 0417 - O41s - 0414 - 0413 -
0411- 0402) t O = (0441+ 0424 +
0442-0071)>0

0463

6. yKvnHA nacllBA (0424 + 0,t42 +
0441+0401-0463)>0

4464
8.282110 82r4100

89 E. BAH6N'TAHCHA IIACTAA 0465

;tt

AaHa _2o_mArHe
U'4o^

M

O6pdaq npooycaH npaayrlMr(on o c4UrolHM Oop o6pa3aq" Orrt*"1* ls1[aF aplatB , 3arpYrE lr

.l
rn&u( PC, 6p. 95lmla r l4.l20l4)

..\*- r --" {/a,irosn

l)447



nt6 100760659UJrlOpa AenarHoc 9104r9arucH 6poj 07360155

Ha3fB Jayno prcduzece Nacionalni park Tar. B.iina Basta

Cea{ure EajxHa E.uJra . MnreHxa Tonarosxh. 3

llonyruaaa npaBHo nrqe - npe4y3erHhK

5I4flAHC YCNEXA
3a nephoA oA 01.01.2018. ao 31.12.2018. roanue

rpyna pa{yBa, pa{yts no3{Lu.rJA AOn

! 2 3 5

nPrxoa$ x3 PEAoaHot nocnoBAlba

60 ao 65, ocxM 62 ! 63
a" nocroaHl nP}lxoall

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 104152

60
L NP6XOAI4 OA NPOANE PO6E

(1003 + l0o4 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002

1687 t291

6!i 1. nplxoan oa npoaaje po6e

npaBBHM nxuhB. Ha aoHahefi ipxru-rry
1003

501
2. npxxoAx oA npoAaje po6e M.tflqHrM H rasrK}lurl
npasHrlM rxqrMa Ha h|ocrpa|o rpxuury 1004

602
3. npHxoax oA npoAaje po6e ocranrx nossiaHrM
npaBHuM nrqrMa Ha AoMaheM ryxqury

1005

601
4. nprxoAi oA npoAaje po6€ ocranuM noa€3aHhx

npasHnM nhquMa Ha |lHocrpaHo rpxuurry
1006

60.1 5. nprxoA, oA .poA.je po6e Ba AoMaiea rpxqrry 1007
1887 1291

605
6. np|xoa, oa npoaale po6e Ha ,HocrpaHo

1008

61
u. nP{4xoax oa nPoa JE nml43BonA h ycJrvrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 3t 302615

1. nprxoan o4 npoaaje npo|3sqaa N ycry_a
MaTXcHriM X 3aEhOlrM npassri nrun a rra aotralEi, 1010

611

2. nphxoA, oA npoAaje npor3soAa la yciyra
arrcHni ,3aa{caxH npa6HrH rrqvMa (a

vHocrpaHo rpxuury
l01l

6t2 3. npnrca, o! npoAaie npos3Boaa la ycnyra ocrarrfi
no3€laHtatr npa8arM fllqHMn na Aoirahex rpxrurry

1012

6rl
4. npuxoAr oA npoAaje npor*oAa l,l ycnyra o.ran,
noseraH,fi npasHx nlqrMa Ha,HocrpaHoi, 1013

614
5. npxxoax oA npoAaje flpor.,3BoAa }1 ycnyra Ha

1014
3C2615 23715

615
6. nprxoax oa npoaaje roroBux npou3BoAa }t y.ryra
Ha r ocrpaloa rpxrurry

1015

64
xr. nPxxoax oa nPEi,lr4l& c)6BEHtltl.tA,

aoTAur4lA, aoHALlt4lA u cn.
1016 :l 18292 :5541

65 IV. APvIv nOC]]OBHX nPXXOAI4 1017 32 3/-441 .i7005

- y xhrbaAaMa AhHapa -

6

150215

?373?5

610



rpyna paqyna, paqyx no3xql,DA aon

5 6L

PA()(OA}| l,l3 PEAOBHOT nOCTIOBAIGA

50 ao 55, 62 tr 63

6. nocroBHI PACXOAI,I

(1019 - 1020 - 1021 + 1O2Z + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 102a + 1029) > 0

1018

317597 29r532

1019 135750 I. HAEAEHA EPEAHOqT NPOAATE POSE

1020 290062 IL nPUXOAX OA AKIyBTPAT,A vqhHAlG l4 POEE

630 1021 182l l

631 to22
3r,17

51 o.xa 511 V, IPOI],JKO8X IIATEP|4]NIA 1023
3.1 13708 t4152

513 VI. IpOU]KOBI4 TOPI,IBA 14 EHEPTIdE to24 l5 18755 r8141

52 1025 i6
VII. TPOL]JKOBI,I 3APAAA, HAKHAEA 3APMA X

ocrAru nhtlHtl PAo(oal4 173105 171027

53 v L TPOIIjXOBI nPOh3BOAHXX ycr'tyfA 1025 J/ 32477 4!167

540 IX. TPOlllKOBr4 AMOPTfi 3ArI,4.lE to2l 14610

541Ao 549 x. TPOtllKOBt4 AyTOPOqHIX PE3EPBIICA|bA 1028
23717 19i47

55 XI, I IET1ATEPI4 ]A]I H 14 TPOL]]KOB'1 1029 i9 J9538 31635

B. nocjroBBh aoErfrax (1001- 1ola) > o 1010 .12618 12610

r. noc,loBHli ryEITAK (101a - 1OO1) > O 1031

66 A. Ol,lHAHClLlCKtl nP{XOAll (1033 + 1038 +
1039)

1032 4! 1859 4t06

66, $ui 662,663 u 664
I. OXHAlrO.llOU nPuXOAl' OA nOBE3AHI.!X nnlA
n ocTMll @t4itAHct4lcK[ nP[xoay (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033
0

660
1. Otl€ orjoo nphrcA, oA ii,r*qH{x .3aaxorD(

1034

661
2. OrHaHo,rjou np'rxoA,r o! ocrarrr noae3aHex

1035

665
3. npxxoar.r oa y'€utu y Mxrxy flpHapyxeHA
nPaBxux ,Hqa lr 3aieaHsqlo.u noAyxsara

10:6

4. Ocranx OuHaHoli.ff npxroAn 1017

662 II. NPXXOAI4 OA KAMATA (OA TPE6I,1X 

'II4UA)
1038

1656 4026

663 A 664
III. no3[Tl,l8tlE KvPCarE PA3nU[E h nO3]lTl48HX
EDE(TY EAJIYTHE K'IAYJYNE (NP€MA IPEhhM
nl{qhmA)

1039
3 i:l

56
E. O}lH r{C[rct$1 PACIOA]! (1041 + 1(X5 +
10471

1040
46 31

55, o.rx 562, 563 q 564

r. or4H Hcl4Jool PAO@AI4 t43 OAHOCA CA
noBE3AHl4m nPAaHhM 

't[Ul4MA 't 
OCTMr,r

ollHAllcl4lc&1 PAO(OA|! (r0{2 + 1043 + 1044 +
1045)

r0,lt
rl

560
1, qrHarciio(ll paooAx h, o4Hoca (, iarHqHnM lr
3aBrcHaM npaBHrx n|rquMa

!042

2 3

lur. noernerur acrgrocm :nruxe
I HEAoBpuJett x l.r ToroBr4x npol438oaA x

I 

n.aot*o,r,, ,-r.o

|w. < alttrtt aPEAnocrv 3M xa
I ntaoapuerux r rorogux npor,BorA 14

I 

n'aou**" 
""to

13510

669

0



rpyna paqyra, paqyH n03nuvDA aon

61 2 3 5

s61
2. O'sHaHorjoor pac(oar 13 oaHocl @ ooanxr.
noB€3aHnx nPaBHnx nuqrHa

1043

3. Pac(oa, oA yqeurna y ry6nKy npxapyxeBrx
npaBHn nrua x 3:je4hucKqx noayasara

1044565

4. ocranl.l OuHaHcrjc0 pacxoal1 1045

562 Il. PACXOAI4 KAT,IATA (nPEMA TPEIl4l"l r'll4Lll,1MA) 1046 l1

553 , s54

III. HETATI4BHE KYrcHE PA3/II4KE 14 HETATI4BHI4

EOEKTI &qIYTHE (.rIAY3Y,IE (NPEIqA TPMTM
nuqff{A)

tu1 20

E. A06rTAl( ]r3 OISAHCHPA]bA (1032 -
1040)

1048
1813 1075

LUgx. ryEmAK l/t3 O]tHAflC9tPAtbA (1040 -
1O32)

1050 6889683 u 685
3. nPIXoAll oA vCKnAB}lBAtbA EPEAHOCTI,I
ocTAIE I.iMOBTHE XO,A CE rCt(A3vlE nO
OEP BPEAtlOCTl,l XPiO3 EllrlAXC yCnEXA 4:

583 6 s8s
x. PACXOAh OA vCKnABnBAlbA APEqHOCT'I
ocrAlE l.iMoBl.tHE KolA cE l,tcKA:lvlE no
oEP BPEgHOCTH KPO3 SI4IAHC ycnEXA

1051

67 r 68, oclax 6a3 x 685 l, ocTMl/l nP}lxoatl .13 8341 1434

105357 x 58, ocrM 583 585 K. OCTA,l]i PACXOAI,! ,801 629i

n. AoEI4TAK ti3 PEAOBHOT nOC,rOBA$A nPE
OnOPE3l,lBAlbA (1030 - 1031 + 1O4a - 1049 +
1O5O-1051+1052-1053)

1054 47305 24131

1055

,t. ry5rTA( l!3 PEAOAHOT nOCJtOBAtbA flPE
OnOPE3l,lBAlbA (1031 - 1030 + 1049 - 10zl8 +
10s1-10s0+10s3-10s2)

1056

M. HEIO AOEI,ITAI( nOCTIOAAbA I(OJE CE

OSYCTAE'bA, EOEKTI NPOHEHE
PAqYHOBOACTBEHE NOIl/lTTKE I' TCNPAEKA
rPEU'AKA I,I3 PAHI{'NX NEPIOAA

105759-69

H. HETO ryETTAK NOC'IOBA}6A NO'E CE

oEycrABrb4 PAcxoA[ nPoHEHE
PAi{YHOBOACTBEHE NONltTl,tKE It ICNPABKA
rPEU.tAt(A t13 PAH!.I }lX nEPIIOAA

1058
41305 2.1131

o. ryEuraK IrPE onoPE314BAtba (1055 - 1054
+ 1057 - 1056)

1059

n. noPE3 HA AOEI.ITAK

L noPECKr,l PACXOA nEPXOIA 1060 2/ 8711 4651

aeo 722 II. OA,IOXEH'I NOPECKI4 PACXOAU NEP'IOAA 1061 6t _l

aeo 722 11t. OMOXEH|I nOPECK,i nPITXOAX flEPIOAA 1052 2) 104

721
P. I/ICNIAEEHA 

'I}IIHA 
NPTiIATbA

NOCJIOAABqA
1053

566 r 569

26

69 59

th. ao5fi K nPE onoPE3xaarta (1054-
1055 + 1056 - 1057)

72t



rpyna paqyHa. paqyH n03Hql/lJA

o6pa3aq npon caN npaBhnHrxoM o caapxuHn n oopMla o6pa3aqa OnHaH€rjo(lax ApqrnBa, 3aapyre r npeayJe nxe PC' , 6p. 9512014 ,^ lalzora)

I

3 5I 2

c. HETO AOENTAK

(105a - 1059 - 1060 - 106l + 1062 - tO63)
1064

18667

T. I|ETO ry5l/lrAl(

(1059 - 1O5a + 1O5O + 1051- 1062 + 1063)
1065

1066
I. HETO I1OShTA( KO]{ NPITIAAA MA}bXHCKXM

II, HETO AOSI4TAK KO]I,1 NPTNAAA BEhhHCKOIY
BNACHI4KY

to67

III. HETO ryEl4rAx KO]I nPtlnAAA MArbr4HCKr4t'1
1068

IV. HETO ryErTA( (Olq nft4nAIA SEh|4HCI(OM

BNACB14KY
1069

v. 3APAAA nO AK.lr,rJX

1. Oo|osrG 3apaaa no aKqnru 1070

10712. vMa6eHa (pasBoa$eHa) 3apaAa no akqrj,

aam 20 roan|€

6



Mdrx!Hr 6poj 07360355 tljr.ropa Aenaft ocni 9104 nl4B 100750569

HarrB Javno preduze<e ,{acionalni park Tara Bajina Baita

Cea{Me 5ajrfla saurra , M{nenx! Tonaro.xha 3

llonyruaea npaBHo nr4qe - npeAy3erHuK

N3BE[IITAJ O OCTAI]OM PE3YflTAry
- y xr4rbaAaMa A Hapa -

rpyna pa{yna, pacyr n03nqruA aon

1 2 3 5 6

A- HETO PE3Y'ITAT I,l3 NOC'IOBATbA

r. HETO AO6T4TAK (AOn 1064) 2001
381]98 t9667

IL HETO ry6[rAK (AOn 1055) 2002

5. OCTArlll CBEOEvXBATHII AOEI.ITAK llllvl
ry5}iTAK

a) crasie 
'(oie 

Hehe 5$r, p€xnacxoxrcsane y
Ex..H.a yorexa y 6yayhlr!. nepxoaxia

330

l. npoHere p€BanoprcaqrF HeMareprjan8e
r4MoBxHe, HexpernrM, noopoje$a n oflp€Me

a) noBenaite pesaroprcnqroHnx peepB, 2001
18

6) cMas€tbe peBanopEaqhoBux psepBu z0a4

33r

2. A(rtrapoo,t eo6xq, xnx ry6rq, no oo€sy n aHo6a

@xHrcaHtn( opx'€rc.

a) ao6xq, 2005 1!5

6) r)6hqq 2006 19 l'rS

332

3. Ao6!u'a 
'anla 

ry6hqr no ocro8y ynaraba y
BnacHxcKe rHcrpyM€Hre ranrrana

a) ao6r'rx 2007

6) ry6,qr 2008

313

4, Ao6[u lrnta ry6l4qla rlo ocHoBy yAe-/|a y ocranoM
Geo6yxBaftoH [o6mxy xfi ry6n xy npupyri€lnx

a) ao6,qu 2009

6) ry6eqr 2010

6) CraBxe koje HaKHaAso rory 6nrn
peMac,Onxo3aHey srnaHcy ycflexa y
6yAyhnr nepnoAnMn

33.1

1. Ao6eu, ,,la ry6rq! no oorc3y npepacyia
OxHar€ajc xn)( la3Berjrraja lrHo('rpaHor rxrnosaEa

a)Ao6uqn 2011

6) ryiquu 2012

3a nepr4oA oA 01.01.2018. ao 31.12.2018. roanue

20



rpyna PacYHa, PaqYH no3llqrua

o6pa3aq oponncaH npaBunHhrcfl o caapxx|n { Oopxh o6pa3aqa OxHaHcxjcx'lx

AOn

3aapyre , np€4y:erHrke {x PC',6p. 95/2014 u 144/2014)

?
\"4

\
lI'

{,rrnit
*'

6
3z1

2. !p6xq'r Hn, ry6vqn oa rHcrpy exara 3u,r'r€
Hero yrEral6a y uHocrpaHo no.noB.be

2013

20146) ry6"qH

ll5

3. Ao6rqu l.l^tl ry6uqn no ooroEv {HcrpvMeBara

3au re pn3k(a (xeuuHra) HoBcaHor roxr

2015a) ao6,u,

20166) .y6xqu

ll6

4. 6rql1 nn, ry5rqn no ooroBy xaprrra oA

BpeiHocrn paoromxhBlx 3a nrooajY

2017

20186) D6r'rh

337

1952019

t. ocranl4 sPvTo cBEosvxBATHl4 AOSI4TAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

2AZO

n. ocrAnl SPvTo cSEoEvxBATHl,1 ry6]lrAK (2004

+ 2005 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) '(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2021
TI. NOPEI HA OCTA/II4 CBEOEYXEATHI4 AOE}4IAK
I1NT ryEfiAK NEPTOEA

2A2Z 195
IV. HEIO OCTA/I4 CAEOSyXEATHI AOEIrAK (2019
- 2020 - 2020 2 0

v. HEro ocrAr l caEoEvxBATHIl ryGrTAK (2020 -
2019+202U>0

2023

B. YKYNAH HETO CAEOSYXBATH}I PE3YIITAT
NEPlIOAA

I. vKvltAlr HETO CBEOsvXBArHl,i AO6l.tTA( (2001 -
2W2+ZO22-2023)>O

2024
49311 1&362

II. yKlTrAH HETO CBEOSyXBAIHI ry5l4IAK (2002 -
2001+2023-2022)20 2025

r. YKYIIAH HETO CBEOEYXBATHX AOEI/iTAX
unrn ayEr{IAk (2027 + 202a) = Aon 2024 z 0
a., AOn 2025 > 0

2026 t rl

1, npynncaH sehrHcro BnacHrluxMa Kanmarl.a 2027

2. nprnrcaH Brao{nqrra Kojr Hexajy rcFrpony 2028

aaxa 20 ro4rHe M.n. lq.,

5

10.113

1041l



f,rarr!H6 6poj 073603s5 UJqOpa AenarHocrx 9104 nx6 100760659

HariB lavno preduzece lt.cionalni park Tar. Eaiina 8a;ta

Cea ure 6.jrHa Saurra . MrreHKa TonrroBrh.3

flonyruaea npaBHo,l4qe - npe4y3erHhK

I/3BEI.UTAJ O TOKOBI4 MA I'OTOBI4 HE
3a nepr4oA oA 01.01.2018. ao 31.12.2018. roarse

- y xr4rlaAaMa A Hapa -

aon

1 2 4

A. TOXOAI4 rOTOBl,lHE ]',t3 nOCJ|OBI|UX AKTTAHOCT]!
3001 451 / )4 411984

L np,!n Bh roroBul1e l43 nocnoBHux axrrBHocr, (l ao 3)

1. npoAaja , nprrrbeHu aB.HC, 3002 354543 291299

2. nDuMMNe xaMare ,r noc,rcsHrx afiuBHocru 3003 1656 4106

l. Ocran, npMr.v 4r peAoB 300+ 101325 116579

IL OA,'UB, roro6nHe 13 nociosHd a@BHocB (1Ao 5) 3005 188928 379745

1. llcrnare Ao6aB,aaerMa h Aary aEaHor 3006 126689

2, 3apaAe, HaxHaAe 3apaAa n ocraru fl,rrrHl1 pao(oau 3007 !15829 \72791

1008
26 31

3009 4-165 11627

5. OA us! r'o o.ioBy ocran|x jaBHrx npxxoaa 3010
83492

IIL Hero nprnrB romBrHe l,t3 nocno6HHx a(ry8Hocru (I-ll) 3011 322i9

Iv. Hero oAnrB mrosrHe rc noorBHqx aKrnBHocB (ll-l) 3012

E. TOKOBIi TOTOBI4HE l,l3 AXTIAHOCTI4 14HBECTI4PAIbA

3013 c
L npr^uBx roroBxHe q3 aKrusHocrx rHB€crxpaba (r Ao 5)

1 npoAaja axqrF r yAena (Hero nprn6u) 30t4

2. npoAaja HeFareprjane ,HoBxr€, r€npe sxa, nocrpojeba, onps.e H

6ffiouMx cpeacrae
3015

3. ocranrl OxHaHcyjcx" nnao{aHh (Hero npxnrcu) 3016

4. npxM,aeNe KaHare ,3 arryBHocry nHsecrupalt. 30t7

5. noxMAeBe ah8ureHre 1018

ll. OA,1rsH rorG{xe ,3 aflisHocrx nHBecrrpa$a ( 1 ao 3) 3019 3750+

l. Ky,to8rHa ak$rF ! yAe,E (Hero oAn'a8r) 3020

2. KFo€nHa Heiarc! ianre |$€Bhr€, r€xpe-rBk€, nospoie*ba, onp€{€ n
6lrcnouux @acrasa

3021
17504 47181

L ocr.tu Oq|arcrjcxx nnao'aHn (Hem oa,'nB{) 302?

IIL Hero nphnrs roroB,lHe n: aKrxB8ocrx hHBecrypaba (I-lI) 3023

IV. hero oAn B roroBhHe ,3 a(TrcrccrH uHBecrxpaba (II-I) 3AZ4 37504 47181

3

11160.1

8t816

0

47443



no:nqrja aon

o6pa3aq npon,c.B npaBMhHrcB o caapBHn x oopMH o6pax'{a O+talE1j(r{llx

Ia
N

apyun8a, :aapyre r npenFerHhxe PC, 6p. 95/2014 n 144/2014)

I ltl

,;!:", t

1 2 3

E. TOKOSTI rOTOBl{Ht lt3 AKIIBSoCnn OllHAHC}lPAISA

L nprn{Bf roroBrHe x3 anrlBHocrn OhHaBcrpaEa (1Ao 5)
rl

1, Ys€nabe o.BoBHor KannarE 3026

2. Ayropo'rH, (peA',ny (Hem npMr8n) 3027

3. KparKopocHr KpeA'ar! (Hero np'an,B,r) 3028

4. Ocrane ayoporHe a6a8ele

5. Ocrarc xparKopoqHe o6a6e3e 3030

II. OAnns, roroBrHe ll3 srrtlBHocn OrBaH.npaba (1 ao 6) 3031 9lll 18794

1. OrKyn €oncrre8l4( axurF u yAerB 3032

2. Ay.opoqHu (9enrry (oAnxsr) 3033

3. (parxoporH, (peAhru (oMxsn) 3034

a. Ocrd,'e o&Be3e (oMxBh) 3035

3036s. o,Hafc,ljc8n n,3oHr

6. l4cn,laheHe ArB4qeHAe 3037 933J 18794

1038IIL Hero flpxrrB rorosrHe l,l3 arrn8noc OrHaHo,rpa$a (I-I)

IV. Hero oAn,B roroBhHe ,3 aKBBHocrx OrHaHcupaba (Il-l) 3039
-0313

3040 4577 24 411984r. cBEra nPrut}lB roToBllHE (3001 + 3013 + 3025)

3041 43t765 475922a. cBEra oA,lhB aoToBnHE (3005 + 3019 + 3031)

E. HETO nprnrE roToBltHE (3040 - 3041) 3042 21(15!'

E. HErO OA^XB rOrOarHE (3041 ' 3040) 3043 33938

40682x. roloallHA HA noqETKy oSPAqvHcKor nEP[oAA 3M4 6624

3045
u0

3. nO3riTl,lBHE KvPCtlE PA3TIIIXE nO OCHOBy nPEPAqvHA
TOTOB14HE

3046
17

U. HETAT}IBHE KYPCTIE PA3'ITXE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOSTHE

6824

J, roroEIHA HA XPAJy OSPAqyHCXOT nEPXOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 30.t6)
28166

aara 20 roarHe

(,

3025

3029

1879.1

3047



lvlarr,{B 6pol 07360355 UJrOpa aenarHocrn 9104

Ha3hB Javno preduz*e acionalni park raE Baiina Baata

ce4fure EajrHa Eaura, MMeHxa Toaaro8xlia 3

flonyruaaa npaBHo nhqe - npeAperHhK

N3BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KANIATPJ1Y
3a nephoA oA 01.01.2018. Ao 31.12.2018. roAhHe

- y xhaaAaMa A!4Hapa -

Spoj

Ko roHexrc xanrrara

aon
30

aon
31

aon
32

1 2 5

1

nocerxo crar6e np€rxoAxe roAnre Ha AaH
01.01._

a) ayroBHn carAo paqyBa 4001 4019 4437

6) norpaxHn canao paqyHa 4002 7949672 4020 4038 ,-0532

lcf,paska narep,iarHo 3Ha.rajHu rpeua'(a h
nPoMexa pa{yHosoacrse

a) HcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx paqFa 4003 4021 4019

6) I4opas(e Ha norpaxroJ crpaHu paqFa 4004 4022 4040

)

Xopnro.aHo nocerro crab€ nperroAH€ roA,He
fla A.x 01.01. _

a) rcprroBaHr Ay.osi, ca,uo paqyHa ( la + 2a - 26)
4005 4023 4Q4l

6) rcpxrwaH}l mrpaxHn ca,llo pa'{r€ (16 - 2a +
26)>0

4006
t'949672

4024 4042
70532

npoie8ey nperxoaHoi _ roArHn

a) npover Ha ayroBsoj crparH paqyHa 4007 4025 4043

6) npo er Ha norpaxHoj crpaHn paqyHa 4008 4026 4044

5

Crabe Ha xpajy nperxoAHe roAnxe 31.12._

a) ayro8H,l €anao paryHa
(3a+4a-46)>0 4009 4027 4045

6) noYpaBn cinlo paeyHa
(36 'aa + a6) > 0

4010
i949672

4028 1c46
89325

6

,rcnpaBKa riareprja^Ho sHaqajHrx rpeuaxa n
npo eBa paqyHoBoanEe

a) ucnpa8rc Ha AyrosHoj crpaH, paqyHa 4011 4029 4047

6) ,npaBKe Ba norpaxBojcrpaH pacyHa 40\2 4030 4048

KopxroGaxo noqenlo craEe re*ylte rDArHa Ha

Aall 01,01._

a) kopB.oBaHh ayroBHx ca,uo pacyHa (5a + 6a - 66)
>0 4013 4031 4049

6) (opuroBaHr nsrpaxHs canAo paqyl€ (55 - 6a +
66)>0

4014 4432 4050
8,!25

I nuo roozoooee

onrc

I 

rnlcaxrl a xewraanexl nnrna

3

z

18793

7919672



koMnoxsre xen,ra,,

6poi
onrc 3Z30 31

aon aqn
Ynxca a HeyruaheHx xanrran

AOn

1 3 5

npor.€rc y Ekyhoj _ roArx,

a) npoEr na AlmBlloj crpaHr paq),Ha 4015 4033 40518

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH, pacy8a 4015 4034 4452

Cra6c N. rpaiy rcKyhe roarae
31.L2.

a) nyroBlM canlo paqyHa

(7a + 8. '86) > 0
40t7 4035 40539

6) norpau, canro paqyHa

(76-8a+86)>0 4018
79a9672

4036 4054
89325

II



35 O47 t 237 34
aon

ry6rrax
aon

oaryn EBe concrBeHe axqnie
AOn

Hepacnop€lrex, aoSxrak

1 2 7 8

noqerHo c6e nperoAHe roAxHe lra AaH
01.01.

a) AyroB'rn canAo paqyHa 4055 4073 .1091
1

6) norpak, canao pacyh. 4056 4074 4092 31547

ttcrpasra xar€prjanHo 3HaqaiHrx rpeuaxa n
npoxeHa paqyHoGoacrBeHrx norldka

a) 
"C,rpasrc 

fla ayrosHoj crpaHn pacyHa 4057 4075 4093
2

6) 
'icnpaBxe 

Ha norpBxHoj crpaH|, pacyya 4058 4076 4094

KoprroE Ho no{erlro cra,!€ npsrxoAxe roArEe
Ha aaH 01.01. _

a) rcprro8aNh AyroBHr carAo pa'ryHa (la + 2a - 26)
>0 4059 4077 40953

6) xop"rosaH! norpaxH, (24rJ paqyHa (16 - 2a + 26)
>0 4060 4074 4096

17541

npoMeHe y f,perroAHoi _ roAlrHrl

a) nposer Ha AyrGHoj crpaHn paqyra 4061 4079 4091 37587

6) npoMer {a norpaxHoj crpaHs paqyna 4062 4080 4098 t4667

CraEe tsa xpajy npeBoABe roAxHe 31,12.

a) AyroBxx GrAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 4061 408r 4099

6) norpaxH| ca,lAo pacyHa
(36 'aa + a6) > 0

4064 4082 4100
18667

l'lcnpaBka rareprjarHo sHaqajHnx rp€oiaxa x
npoFem paqyfloEoacrEe

a) ucnpaBrc Ha ayroBHoj opaHu paqyHa 4065 4081 4101

4102

6

6) lcnpaBxe Ha norpaxHoj crpaHh paqyHa 4066 4084

Koplima.Ho noqer o cra&€ rekylte roAx{e fia
aar 01.01. _

a) xopxrwaH, ayroBH{ carao pa'{yHa (sa + 6a - 66)
>0

4067 4085 4103

4068 4086 4104
r8667

7

6) rcphro€aHx florpa)lotl, c"rao paqyHa (56 - 6a + 66)
>0

Kornorenre Gnrrana

6poi
onlc

5



3435 O47 r 237
AOn

Orryn t€He concr!€xe ax{rie
aon

HepacnopeDexx AoSrrax

2 6 7 a

npo e e y ieKyhoi _ roAnH,

a) npoMer Ha AyrcsHoj crpaH, paqyHa 4069 4087 4105 9ll48

6) npoMer Ha norpaxrcj crpaHn pa,ryHa 4Q70 4088 4105 l3t9s

4089 4t07a) AyrosHn ca Ao paqyHa

(7a+8a-86)>0 40/t9

6) norpaxHx ca^Ao paqyHa

(76-8a+86)>0 4072 4090 4108
48231

KoxnoHeme xanrrara

6poi

I

I
onuc

1l
I

I 
clat!€ ia xpaly r€xyte roanHe

l31.r2"
I



330 332

aon
PeBaropl{3aqroHe pc3epBe

aon
Arryapo(, ao5rq, nff aon

Ao6xqx ,rx ry6xq, no od{o8y ynara}ba y
uacHrqxe xrtcrPyxexr€ xanmara

1 2 9 10 11

noqerHo crabe np€rxoAHc roArne H. AaH
01.0L_

a) Ayro8Hl4 carAo paeyna 4109 4tz7
1522 4145

1

6) norpaxllx canAo paeyHa 4110 4128 4t46

}lcnpasxa iBreprjanHo $aqajHxx
rpeuaxa n ngoneEa pacyHoBoacrB€Hxr

a) xcnpasKe fla ayrosHoj crpaHh paqyHa 4111 4t79
2

41t2 4130 4148

XopxroaHo no{erxo craEe nperxoAHe
.oanre Ha aax 01.01. _

a) kopxroBans AyrooHe carAo paqyHa (1a + 2a -
26)>o

4113 4131
1s22

4149l

4132 a150
6) rcpsroBaBu nopaxHn anAo p.,{yHa (!6 - 2a
+26)>0 47L4

5030

npoxeho y nperxoAxoi _ roArHn

4115 4113 4151a) nporer Ha ayroBHoj crpaHn paqyHa

4134 195
41526) npoMer Ba norpaxHoj srpah, paqyHa 4116

Crabe Ha xpaiy npe"xoAHe roArHe
31.12._

4177 4135
1317

4153a) ayro6du @n@ p.eyr€
(3a+aa-46)>0

4118
5030

41,36 4t54

5

6) norpaxHh ca,'ao paqyHa

(36-4a+46)>0

ncnpaoKa x.repnianHo 3Ha,.'aixxx
rp€uraxa n nPoxesa PaqyhoaoacEeHhx

4137 4155a) ,cnpasrc Ha AyroBHoj crpaH, paqyHa 4119

41566) rcnpaBxe Ha norpaxHoj crpaHk pacyHa 4),14 4ll8

6

KopxroBaHo noqerro cratbe rexyh€
roarHe Ha aal{ 01.01. _

4t19
1327

4t57a) rc9rrroBaxx Ayfoerlt (arllo paqyHa (5a + 6a -
56)20

4t2t

5030
4140 4158

7

6) Koprro8aH, nopaxHtr canAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0

4l2Z

Kor{tlonefl re ocranor psyrrrara

6poj
onlc 331

s080

6) ncnpaB{e ka norpaxHoj opaHx pa'ryHa



330 331 332

aon
PeBaroprGaqxoHe pBepae

AOn
AKrFpcxll Ao6rq, tlrx

aon
Ao6rq. ,nn ry5xq, no oclroBy ynaraE y

.rao.rqrc xHcrPYxGxre xanrru.

1 2 9 10 11

npoir€rc y rekyhoj _ roarHx

a) npoHer Na lyroBHoj crpaH! paqyHa 4123 r874 4141
163

.11598

6) nposer Ha norpaxHoj crpaHn pacyHa 4t24 i2455 4t42 4160

Cralb€ xa xpajy reryhe roArHc
3r.12.

4125 4143 4161
a) AyrosH, carlAo paqyHa

(7.+8a-86)>0

4t626) norp.xHn carrao paqyHa

i76-8a+86)>0
4126

15661

9

KoxroHeHre ocra.or p€yrrrara

onllc
6poj



KoxroneFre ocranor pey,rrara

6poj
onl.lc

334 r 335 336

aon Ao6xqx en, ry6xqx no ocHosy
yaera y ocraror ao6rrky ,r,

ry6lrrry npnApyxeHnx apyEraBa

aon Ao6xq, ,rr ry6rq, no o€xosy
,HOcrparor n(rrroEa6a x
npepaqyHa orHaHc,jcx,x

xru€urrara

aon
Ip6rqx llnx ry6rqf, do ocl.roiy

xeunxra *oBqaf,or ro(a

1 2 \z 13 14

no\eno cra*e operxoaHe roarre
f,a aax 01.01._

a) ayroBHu (.nlo pa'ryHa 4163 4181 4199
1

6) norpa*r ca.,rAo paqyE 4164 4182 4200

xcrp.Bka M.rePijarHo rHiqajHxr
rPeur.xa x npone{a
Paqy.oBo4crBeExr norrrxxa

a) ucnpasKe Ha ayro8Hoj crpaHh pacyHa 4165 4183 4201
2

6) hcnpaorc Ha norpaxHoi croaH,
4166 4184 4202

KoprroBaHo noqenro crarGe
npenoaf€.oallHe Ha aaH ol.ol

a) xop{ro8aHfi AyrosHh canEo paqyHa
(la+2a-26)>0 4t67 4185 4203

l

6) KoprroBaH, norpaxH, canAo pa,.qra
(16-2a+26)>0 4168 4186 4204

npoxerc y nperroaxoi _

4ta7 4205a) npoMer Ha ayrosHoj crpaHn paqyHa 4169

4t7A 4188 42066) npoMer Ha norpaxHoj crpaHr pa'ryHa

CraBe Ha kpajy npsnoAae roArHe
31.12._

41474t7t 4189a) ayrogHn carao paqyHa

(la+aa-46)>0

42084172 4190

5

6) norpaxHn ca^Ao paqyHa

(36-aa+a6)>0

l|cnpasxa i.reP,r ro 3HaqaiHxr
.peuaKa E npon€na
paqYsoBoacraef, xx nor{nKa

4191 4209a) ,cnpasrc Ha AyroBHoj crpaH, paqyHa 4L73

42t04tgz6) ,,cnpa8xe ia norpaxHoj crpaH,

Koprro3axo noqerro daEe re{yhe
roalHe Ha aaH 01.01, _

42tl4193a) xoph.o8aH, ayroaiq carEo PaqYHa
(sa+6a-66)>0 4175

42124t946) rcpxroBaHn norpax.ri ci.rao paqyHa

(56-6.+66)>0 4t76



333 334 x 33S 335

AOn AoSxqh ,rll ry6aqlr no ooroBy
yaena y ocranox aoSnrxy xnlr

rY6rrxy np.apyxeHrx aPyuraBa

aon AoSxqx x,|, ry6rq, no ooioay
,xocrpanor nocnGaEa x
npcpa{yHa o{'l3H(lricrxx

tlSseuiYaja

aon
AoShqx ,n, ry6xq, no o.1|osy

reuh{ra Hoaqaior roxa

I 7 12 14

nporreH€ y rexyioj roAxH,

a) npoMer Nn AyroBHoj crp.Hk p.qyHa 4t77 4195 42t1

6) npoMer Ha norpaxBoj crpaHn pa,ryHa 4178 4t96 4214

cra,cc Ha xpaiy tekyne roare
31.12. _

4?t5a) AToBHH canAo paqyHa

(7a+8a'86)>0 4t79 4t97

4198 42t6

9

5) norpaxH, canao pa.ryHa

(76-Ba+86)>0 4180

lGsnoHerre ocraaor peymaia

5Poi
onl/lc

13



Kol,noxerr€ ocraror pBynr-ara

6poi
AOn

Yrynax xa rar [:(peA 15 xor 3
ao l(o, 1s) - t(pGA la ko. 3 ao xo,

,.5)l . o

ry6rrak EaaA xanir a [:(pe!
1a kor 3 ao Ko, 15) -:(p€a 15

xor trao xor! 15)l > o
aon

337

aon
AoSxqr nn, ry6nu flo ocHoBy xOB

pacroro,toisrix 3a npoa.iy

I 2 16 t7

nocerr|o cr.lbe npcTxoAr|e roAnHe
xa aax 01.01._

a) ayro8Hx carao paqyHa 42t7
1

6) nmpaxHx canAo paqyE 4218

4235
806134!) 4244

xcnpaBxa 
"arepxjarHo 

3Hacaj{nx
rP€uiaia , npoHex.
PaqyHosoacrBeEnx nonrrr{a

a) xcflpas(e Ha ayroBHoj srpaH! paqyHa 42t9
2

6) 
"c'lpasxe 

Ha norpaxrcj 6paHs
4220

4236 4245

Koprro6a'lo noqe'rHo qa6€
nDqrxoafle roax|re Ba raH 01.01.

a) rcp.roEaHu Aym6Hx (i,Ao lEqyHa
(la+2a'26)>0 4221

3

6) (ophroBa8, norpaxH, caruo paqrlra

(16-2a+26)>0 4222

4237
8C61149

npot'elle y nperxoAHoi _

a) npo er Ha ayrosBoj crpaHn paqyHa 4223 42t8
4241

6) nporler Ha norpaxHoj crpaHn pa,{na 4224

crab€ Ha xpa.iy nperr(oaHe roarne
3L,L2,-

4225a) Ayr$Hx carAo PaqYHa
(3a+4a-46)>0

42484239 8061.i17

42266) norpaxHx caruo pa,++ia

(36-4a+46)>0

5

xcnpasxa xarepnianHo 3l'a,{aiHnx
rpeual.,a n npoxexa
paqyHoBoacrBeHrx nonrI,l(a

4227a) r(IpaBxe Ha aYroBHoj crpaH, paqyHa

42494240

422A

6

6) ,cnpaBxe Ha norpar(Hoi crpafls

KoprrcEsHo noqeBo craEe r€{<yie
roarHe Ha aaH 01.01. 

- 4229a) xoplrrGaH[ AyroaHx canAo FEqyHa
(5a+6a-56)>0

4250424\ 8061417

42306) xoprro3.H, t'orpaxH'a .rnao paqyHa

(s6-6a+66)>0

onl,lc

15

',"i



6poj
onl,lc

O6pa3au nponhcaB npasMHuxoi o ciaprglHx x (}opH, o6pa3aqa OvHaHc,jcvx

Yt ynaH xannan [t(peA 15 ron 3
Ao {on 15) - t(p€A 1a rcr 3 ao f,on

15)l > O

ry6irax x3HaA Enrrar. It(peA
la xon 3 ao xon 15) - :(p€a 16

ror 3 ao rc, 15)l > o

Kor.hoxexre ocraror pe3y,lrara

3aa)Yfe , flp€aFerHfte PC',6o- 95l21l4 t l44l20l4\

aon

\\(

aon337

aon
Ao6Brrx M, rySrqx no octroEy xOB

pacnonoxrsrr 3a nPoaajy

1 2 t5 15 l7

npoMeHe y rekyhoi _ roAxHi

a) npoher Ha AyroBHoJ 6paHr pacyHa 423t8

6) nposer Ha norpaxHol crpaH, Fqyra 4232

4242
39971 4251

Crabe Ha xpajy renyhe roA.tHe
31.12.

a) Ayro$n carAo paeyHa
(7a+8a-86)>0 4233

4243 8101394 4252

9

6) florpaxHr canao paqyHa

(76-8a+86)>0 4234

aaHa _2o_roahHe

tA
\Y". -{tI

{
.8
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за годину завршену 31. децембра 2018. године 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 

 

Јавно предузеће ”Национални парк Тара”, Бајина Башта (у даљем тексту ЈП ”Национални 

парк Тара”, Бајина Башта, или Предузеће) у оквиру делатности заштите и унапређења 

природних вредности Националног парка, обавља послове: 

- заштита културних добара, природних и других знаменитости, 

- узгој и искоришћавање шума, и  

- услуге у узгоју и искоришћавању шума.  

ЈП ”Национални парк Тара”, Бајина Башта, је основано као јавно предузеће на основу 

Закона о националним парковима (”Сл. Гласник.РС” број 39/93) и регистровано је код 

Привредног суда у Ужицу под бројем Фи. 3079/93 (регистарски уложак број 1-584-00). 

Предузеће послује са средствима у државној својини. 

ЈП ”Национални парк Тара”, Бајина Башта (матични број 07360355, порески 

идентификациони број 100760669) је уписано у Регистар Привредних субјеката код 

Агенције за привредне регистре, Београд, БД. 10934/2005 од 9. маја 2005. године. 

ЈП ”Национални парк Тара”, Бајина Башта, је на основу законом утврђених критеријума за 

разврставање, на основу података из финансијских извештаја за 2015. годину разврстано у 

средња правна лица. 

Седиште Предузећа је у Бајиној Башти у улици Миленка Топаловића број 3. 

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

Просечан број запослених у Предузећу у 2018. години је 192 радника (2017. година 185 

радника) 

 

 

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, велика правна лица, правна лица која имају обавезу састављања 

консолидованих финансијских извештаја (матична правна лица), јавна Предузећа, односно 

Предузећа која се припремају да постану јавна, независно од величине, примењују 

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 2018. годину. Предузеће нема зависна предузећа и не саставља 

консолидоване финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај за 2018. годину одобрен је од стране Директора 

Предузећа на основу Одлуке broj 146 од 1. фебруара 2019. године, а као датум одобравања 

одређен је 12. фебруар 2019. 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 2018. годину нису 

преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 

 Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја, Предузеће није применило 

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

завршава 31. децембра 2018. 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 2018. годину састављени су у складу са начелом наставка 

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

будућности. 
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2.6. Упоредни подаци 

Упоредне податке чине финансијски извештаји Предузећа за 2017. годину који су били 

предмет ревизије.  

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1.     Нематеријална улагања 

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком употребе, 

као што су рачуноводствени програми набављени независно од рачунара и рачунарски 

програм – ГИС технологија за шумарство. 

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 33,33%. 

 

3.2. Некретнине, постројења и опрема 

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

пословању Предузећа, као што су: 

- земљиште,  

- грађевински објекти, 

- постројења и опрема, 

- некретнине, постројења и опрема у припреми. 

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

испуњава следеће критеријуме: када је вероватно да ће будуће економске користи повезане 

са тим средствима притицати у Предузеће, када набавна вредност или цена коштања тих 

средстава може поуздано да се измери, када се очекује да ће се средство користити дуже од 

једне године и када појединачна набавна вредност средства у моменту набавке износи 

најмање 200,00 ЕУР рачунато по средњем курсу на дан набавке.  
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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.  

У набавну вредност 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 признају се као средство само када се 

тим издатком побољшава стање средстава изнад његовог првобитно процењеног 

стандардног учинка: измена којом се продужава користан век трајања, укључујући и 

повећање капацитета, надградња делова којом се постиже значајно унапређење и др. Сви 

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

Након почетног признавања земљиште (пољопривредно и грађевинско) исказује се по 

набавној вредности.  

Зграде и други грађевински објекти (осим путева и саобраћајница у шуми), након почетног 

признавања, исказују се по ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену 

вредност на дан ревалоризације, умањеном за укупан износ исправки вредности по основу 

амортизације и укупан износ исправки вредности по основу губитака због обезвређења. 

Путеви и саобраћајнице у шуми, као и опрема, након почетног признавања вреднују се по 

свом трошку набавке, умањеном за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ 

губитка због обезвређења. 

Основицу за амортизацију зграда и других грађевинских објеката чини ревалоризовани 

износ који изражава њихову поштену вредност по одбитку остатка вредности средстава, а 

основицу за обрачун амортизације путева, саобраћајница 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 је средство расходовано или продато, или кад 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 трајања, применом следећих амортизационих стопа: 
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Стопа амортизације 

(%) 

1. НЕКРЕТНИНЕ (ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ) 
  

  -пословна зграда  1,10 

  - путеви   1,50 

  - лугарнице и ловачко-чуварске кућице  1,00-3,50 

  - остали грађевински објекти  1,00-2,50 

2. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
  

  - путничка и теренска возила   7,00-16,00 

  - теретна возила, приколице, мини бус и трактори  7,00-10,00 

  - моторне санке  12,00 

  - канцеларијски намештај, карабини и фото опрема  6,00 

  - чамци, глисер, ванбродски мотор и сплав платформа  5,00 

  - рачунари  10,00 

  - ланчане и моторне тестере  30,00 

 

Земљиште се исказује по поштеној 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. 

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.  

Шуме се вреднују 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. 

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. 
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Након почетног признавања инвестиционе некретнине процењују се по методу поштене 

(фер) вредности. Повећање фер вредности се исказује у оквиру прихода а смањење у 

оквиру расхода периода. Сходно томе, не врши се обрачун амортизације инвестиционих 

некретнина.  

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 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 продајној цени, с тим да се излаз 

робе на расходе исказује по набавној 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. У цену коштања укључују се и трошкови 

позајмљивања у случају да је за залихе потребан значајан временски период да би се 

припремиле за продају. 

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 продајну 

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 и друга потраживања. 

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. 

Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на основу рачуноводствене 

политике Предузећа и то за потраживања у земљи старија од 60 дана. Директан отпис на 

терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате потраживања извесна и 

документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси Надзорни одбор 

Предузећа. 
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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 118,1946 (2017. година 118,4727). 

 

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. 

 

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 Предузеће 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. 
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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 Друштва немају материјално значајан ефекат на финансијске 

извештаје.  

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

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

се класификују као дугорочне. 

 

3.12. Закупи 

 

Предузеће као закупац 

Финансијски закуп 

Закуп се класификује као финансијски закуп ако се њим суштински преносе на закупца сви 

ризици и користи повезани са власништвом. Финансијски закуп се капитализује на почетку 

закупа по вредности нижој од фер вредности закупљеног средства и садашње вредности 

минималних плаћања закупнине. Свака закупнина се распоређује на обавезе и финансијске 

расходе како би се постигла константна периодична каматна стопа на преостали износ 

обавезе. Финансијски расходи се признају у билансу успеха периода на који се односе. 

Закупљена средства на бази финансијског закупа амортизују се у току периода краћег од 

корисног века трајања средства или периода закупа. 

Предузеће као закуподавац 

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. 

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. 
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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 Законом о раду, Предузеће је у обавези да исплати накнаду запосленима 

приликом одласка у пензију, у висини две просечне месечне зараде исплаћене у Републици. 

 

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 2% укупних прихода. 
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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  

Приходе од активирања учинака чине приходи по основу употребе производа за основна 

средства и приходи по основу употребе производа за донацију. 

c.  Приход од камата 

Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака. 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. 

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. 
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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 Предузећу 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, због тога што је обим пословања са страним валутама 

веома мали.  

Ризик од промене цена 

Предузеће није изложено 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.  

 

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, иако учешће највећег појединачног купца износи 

11,20% укупних прихода од продаје (2017. –12,47%), обзиром да се продаја овом купцу 

врши на основу авансне уплате (100%).  
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Предузеће анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се 

понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког купца је установљен кредитни лимит 

који представља максимални дозвољен износ потраживања пре него што се затражи 

одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се 

врши само на бази авансног плаћања. 

 

4.4. Ризик ликвидности 
 

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

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

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

неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације. 

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

подмири пословне потребе. 

Следећа табела представља анализу финансијских обавеза Предузећа према уговореним 

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

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

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

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

               У хиљадама РСД 

 

До 3  

месеца   

Од 3 до 12 

месеци  

Од 1 до 2 

године  

Од 2 до 5 

година  

Преко 5 

година  Укупно 

            

31. децембар 2018. године            

Примљени аванси  7.720  -  -  -  -  7.720 

Обавезе из пословања 12.459  -  -  -  -  12.459 

Остале краткорочне обавезе  13.407  -  -  -  -  13.407 

Обавезе по основу ПДВ 5.212  -  -  -  -  5.212 

Обавезе за остале порезе, 
  доприносе и друге дажбине 6.164  -  -  -  -  6.164 

 44.962  -  -  -  -  44.962 

            

31. децембар 2017. године            

Примљени аванси  5.882  -  -  -  -  5.882 

Обавезе из пословања 20.097  -  -  -  -  20.097 

Остале краткорочне обавезе  13.848  -  -  -  -  13.848 

Обавезе по основу ПДВ 4.545  -  -  -  -  4.545 

Обавезе за остале порезе, 
  доприносе и друге дажбине 1.226  -  -  -  -  1.226 

 45.598  -  -  --  -  45.598 

 

 

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. 
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Предузеће прати капитал на основу показатеља задужености. Показатељи задужености 

Предузећа за 2018. и 2017. годину су: 

 

  2018.  2017. 

1. Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе без ПВР) 44.962  45.598 

2. Минус: Готовина и готовински еквиваленти (28.766)  (6.824) 

3. Нето дуговање (1-2) 16.196  38.884 

4. Капитал  8.101.394  8.061.417 

 Рацио нето дуговања према капиталу (3:4) 0,002  0,005 

 

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 2018. и 2017. 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.  

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. 
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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 2018. и 2017. године: 

 

               У хиљадама РСД 

  
Књиговодстве-

на вредност 
Фер вредност 

Књиговодстве-

на вредност 
Фер вредност 

  2018. 2018. 2017. 2017. 

 Финансијска средства     

 - дугорочни финансијски пласмани 154 154 222 222 

 - потраживања по основу продаје 34.297 34.297 22.343 22.343 

 - друга потраживања  3.962 3.962 6.700 6.700 

 - краткорочни финансијски пласмани  1.691 1.691   

 - готовина и готовински еквиваленти 28.766 28.766 6.824 6.824 

 - порез на додату вредност 118 118 59 59 

  68.988 68.988 35.926 35.926 

 Финансијске обавезе     

 - примљени аванси  7.720 7.720 5.882 5.882 

 - обавезе из пословања 12.459 12.459 20.097 20.097 

 - остале краткорочне обавезе 13.407 13.407 13.848 13.848 

 - обавезе по основу ПДВ-а 5.212 5.212 4.545 4.545 

 - обавезе за остале порезе, доприносе 

    и друге дажбине 6.164 6.164 1.226 1.226 

  44.962 44.962 45.598 45.598 

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. 

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. 
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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 

Обезвређење залиха врши се 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 за трошкове обнављања шума 

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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Резервисање по основу судских спорова 

Предузеће је укључено у мали број судских спорова који проистичу из његовог 

свакодневног пословања и односе се на комерцијална и уговорна питања, 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. 

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 

 

Концесије, патенти, 

 лиценце, софтвер и 

остала права 

Укупно 

нематеријална 

улагања 

Набавна вредност   

Стање 31. децембра 2016. 1.467 1.467 

Стање 31. децембра 2017. 1.467 1.467 

Стање 31. децембра 2018. 1.467 1.467 

 

Исправка вредности   

Стање 31. децембра 2016. 1.467 1.467 

Стање 31. децембра 2017. 1.467 1.467 

Стање 31. децембра 2018. 1.467 1.467 

Садашња вредност 31.12.2017. - - 

Садашња вредност 31.12.2018. - - 
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7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  

 

                                  У хиљадама РСД 

 Земљиште 

Грађевин-

ски 

објекти 

Постројења 

и опрема 

Инвести- 

ционе 

некретнине 

НПО у  

припреми Укупно  

 

Набавна вредност       

Стање 31. децембра 2016. 15.812 498.811 117.099 20.559 1.408 653.689 

Нове набавке и дати аванси - - - - 47.069 47.069 

Пренос са средстава у припреми 150 18.005 25.450 - (43.605) - 

Пренос између група - (13.771) - 13.771 - - 

Отуђивање и расходовање  - (2.978) (7.650) - - (10.628) 

Пренос на биолошка средства - - - - (2.300) (2.300) 

Стање 31. децембра 2017. 15.962 500.067 134.899 34.330 2.572 687.830 

Нове набавке и дати аванси - 1.742 - - 37.503 39.245 

Пренос са средстава у припреми - 12.671 16.130 - (28.801) - 

Процена фер вредности - (55.029) - (9.611) - (64.640) 

Отуђивање и расходовање  - (18.003) (20.846) - - (38.849) 

Вишак - 2.792 - - - 2.792 

Стање 31. децембра 2018. 15.962 444.240 130.183 24.719 11.274 626.378 

 

Исправка вредности       

Стање 31. децембра 2016. - 290.158 80.286 5.731 - 376.175 

Амортизација за 2017. годину - 6.327 6.857 356 - 13.540 

Пренос између група - (6.396) - 6.396 - - 

Отуђивање и расходовање - (2.377) (6.418) - - (8.795) 

Остале промене - 583 - - - 583 

Стање 31. децембра 2017. - 288.295 80.725 12.483 - 381.503 

Амортизација за 2018. годину - 6.423 8.187 - - 14.610 

Процена фер вредности - (67.209) - (12.483) - (79.692) 

Отуђивање и расходовање - (17.971) (20.625) - - (38.596) 

Остале промене - 614 - - - 614 

Стање 31. децембра 2018. - 210.152 68.287 - - 278.439 

Садашња вредност 31.12.2017. 15.962 211.772 54.174 21.847 2.572 306.327 

Садашња вредност 31.12.2018. 15.962 234.088 61.896 24.719 11.274 347.939 

 

На дан 31.12.2018. години, сагласно са усвојеним рачуноводственим политикама, извршена 

је процена грађевинских објеката и то зграда и других грађевинских објеката (осим путева и 

саобраћајница у шуми који се вреднују по набавној вредности). Процена је извршена од 

стране независног проценитеља Агенција за пословне услуге „Олимпија“ из Ужица, 

лиценцирани проценитељ Предраг Миливојевић.  

У 2018. години, код инвестиционих некретнина промењена је рачуноводствена политика 

накнадног вредновања и прешло се на вредновање по фер вредности. Процена фер 

вредности инвестиционих некретнина на дан 31.12.2018. године извршена је од стране 

независног проценитеља Агенција за пословне услуге „Олимпија“ из Ужица, лиценцирани 

проценитељ Предраг Миливојевић.  

Позитиван ефекат вредновања инвестиционих некретнина по фер вредности признат је у 

корист прихода од усклађивања вредности имовине (напомена 43). 

Предузеће није извршило ретроактивну примена, односно није извршило процену фер 

вредности инвестиционих некретнина за претходне две године. 
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Одмеравање фер вредности врши се према следећим хијерархијским нивоима: 

  - котиране цене (некориговане) на активном тржишту за иста средства или исте обавезе 

(Ниво 1), 

  - информације, осим котираних цена укључених у Ниво 1, које су засноване на доступним 

тржишним подацима за средства или обавезе, било директно (тј. цене) или индиректно (тј. 

изведене из цена) (Ниво 2), 

  - информације о средству или обавези које нису засноване на доступним тржишним 

подацима (тј. недоступне информације) (Ниво 3). 

Фер вредности зграда и других грађевинских објеката у Бајиној Башти и на Тари, добијене 

су применом методологије трећег нивоа. У сврху процене вредности ових објеката 

трошковном методом анализирани су трошкови изградње нових објеката једнаког 

стандарда. Вредност објеката је затим амортизована у складу са старошћу објеката и 

техничким условима њихове физичке структуре. На тај начин утврђене су тренутне 

вредност некретнине. 

Фер вредности инвестиционох некретнина добијене су применом методологије другог 

нивоа и произилазе из методе упоредивих трансакција. Продајне цене упоредивих 

непокретности у непосредној близини коригују се за разлике у њиховим кључним 

карактеристикама као што је локација и површина непокретности. Најзначајнија 

информација по овом приступу процене је цена по квадратном метру. 

На дан 31. децембра 2018. године, Предузеће нема непокретности ни опрему под хипотеком 

или залогом успостављеним ради обезбеђења уредног измирења својих финансијских 

обавеза. 

На дан 31. децембра 2018. године, Предузеће нема уговорене обавезе за набавку 

некретнина, постројења и опреме. 

Бруто вредност потпуно амортизованих ставки износи РСД 144.742 хиљада. 

 

 

 8. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

                                  У хиљадама РСД 

 

Шуме и 

вишегодишњи 

 засади 

Укупно 

биолошка 

средства 

Набавна вредност   

Стање 31. децембра 2016. 7.820.063 7.820.063 

Нове набавке 2.300 2.300 

Ревалоризација 3.009 3.009 

Стање 31. децембра 2017. 7.825.372 7.825.372 

Ревалоризација (2.633) (2.633) 

Стање 31. децембра 2018. 7.822.739 7.822.739 

 

 

9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

              У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

Остали дугорочни финансијски пласмани     

  -Потраживања за продате друштвене станове  154  222 

  154  222 
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10. ЗАЛИХЕ  

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

     

 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 3.320  3.273 

 Недовршена производња и недовршене услуге 632  264 

 Готови производи 35.384  38.990 

 Роба 2.159  2.244 

 Плаћени аванси добављачима у земљи 259  - 

  41.754  44.771 

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 

  2018.  2017. 

     

 Купци у земљи за производе, услуге и робу 33.247  24.669 

 Купци у земљи-физичка лица-накнаде 9.469  9.279 

 Купци у земљи-физичка лица 4.463  3.828 

 Купци у земљи-расадник 3  - 

  47.182  37.776 

 
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца (12.885)  (15.433) 

  34.297  22.343 

Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у билансу успеха. 

Износи књижени у корист исправке вредности искњижавају се када се не очекује да ће бити 

наплаћени. 

 

 

12. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

     

 Потраживања од запослених    

   - потраживања од запослених за зајам за 

      огрев и зимницу 3.006  1.693 

   - остала потраживања од запослених 425  451 

 Потраживања за више плаћен порез на добитак -  3.356 

 Потраживања по основу преплаћене наканаде 

  за коришћење шума -  493 

 Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 531  707 

  3.962  6.700 

 

 

13. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

     

 Краткорочно дати бескаматни зајмови у земљи 1.580  1.080 

 Остали краткорочни пласмани 111  - 

  1.691  1.080 

У 2019. години, извршен је поврат датих зајмова у износу од РСД 299 хиљада. 
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14. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Хартије од вредности - чекови 5  - 

 Текући (пословни) рачуни 28.724  6.824 

 Девизни рачун 37  - 

  28.766  6.824 

 

 

15. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

     

 Унапред плаћени трошкови 690  402 

  690  402 

 

 

16. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 Основни капитал ЈП “Национални парк Тара”, Бајина Башта, у износу од РСД 7.949.672 

хиљада (2017. година РСД 7.949.672 хиљада) обухвата државни капитал у износу од РСД 

7.937.323 хиљада (2017. година РСД 7.937.323 хиљада)и остали основни капитал у износу 

од РСД 12.349 хиљада (2017. година РСД 12.349 хиљада).  

 Предузеће нема код АПР-а регистрован исказани државни капитал у износу од РСД 

7.937.323 хиљада. Код АПР-а је регистрован уписани неновчани капитал у износу од РСД 

8.151.671 хиљада, по решењу број БД 2508/2015 од 15. јануара 2015. године.  

 Висина уписаног капитала од РСД 8.151.671 хиљада, утврђена је Одлуком о усклађивању 

пословања Јавног предузећа “Национални парк Тара” са Законом о јавним предузећима, 05 

број 023-4191/2013 од 20. маја 2013. године (“Службени гласник РС“, бр. 46/13), која 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. 

 

 

17. РЕЗЕРВЕ 

Резерве у износу од РСД 89.325 хиљада (2017. година РСД 89.325 хиљада) обухватају 

резерве које су формирају расподелом добити.  

Промене на резервама: 

                                                                                                                     У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 Стање 01. јануара  89.325  70.532 

 Расподела добити (напомена 20) -  18.793 

  89.325  89.325 
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18. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 

Ревалоризационе резерве у износу од РСД 15.661 хиљада (2017. година РСД РСД 5.080 

хиљада) обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина (Напомена 7): 

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Стање на почетку године 5.080  5.080 

 Ефекат процене фер вредности зграда и 

  других грађевинских објеката  12.308  - 

 Одложене пореске обавезе по основу процене (1.846)  - 

 Остале промене 119  - 

  15.661  5.080 

 

 

19. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И 

 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

              У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Стање на почетку године 1.327  1.522 

 Актуарски губици/(добици) по основу дугорочних 

  резервисања за отпремнине запослених 168  (195) 

  1.495  1.327 

 

 

20. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

              У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Стање на почетку године 18.667 

 
37.587 

 Издвајање у резерве -  (18.793) 

 Издвајање за оснивача (9.334)  (18.794) 

 Нераспоређени добитак ранијих година 9.333  - 

 Нето добитак периода  38.898  18.667 

  48.231  18.667 

 

 

21. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

          У хиљадама РСД 

 Трошкови 

обнављања 

природних 

богатстава 

Накнаде и 

друге бенефиције 

запослених Укупно 

 
2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 

Стање на почетку године 40.296 43.522 6.553 6.902 46.849 50.424 

Додатна резервисања извршена у 

току периода на терет расхода 23.303 18.934 444 413 23.747 19.347 

Повећање/(смањење) резервисања  

у току периода на терет 

компоненти капитала - - 168 (194) 168 (194) 

Искоришћени износи у току 

  периода (19.848) (22.160) (413) (568) (20.261) (22.728) 

Стање на крају године 43.751 40.296 6.752 6.553 50.503 46.849 
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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 

регулисано је да се резервисања за репродукцију шума обрачунавају 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: 

                                  У РСД 

  2018.  2017. 

 
Дисконтна стопа 3,50%  3,50% 

 Процењена стопа раста просечне зараде 1,00%  1,00% 

 Проценат флуктуације 30,00%  30,00% 

 Износ отпремнине у моменту резервисања 136.261,60  130.314,55 

 Износ отпремнине у претходном периоду 130.314,55  125.068,00 

 Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године 178  167 

 Трошак текуће услуге рада 229.035,34  259.051,19 

 Трошак камате 214.925,88  219.422,20 

 Актуарски (добитак)/губитак 167.563,71  (194.348,35) 

 

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 

3,5% 2,5% 4,5% 
 

+12,4% -10,5% 

Обрачун резервисања на дан 31.12.2018. године урађен је уз претпостављену процењену 

дисконтну стопу од 3,5%. 

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

повећање обрачунатог износа обавезе за резервисања за 12,4%, док повећање дисконтне 

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

10,5%. 
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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 

1,0% 0,0% 2,0% 
 

-10,8% +12,6% 

 Обрачун резервисања на дан 31.12.2018. године урађен је уз претпостављену процењену 

стопу раста зарада од 1,0%.  

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

просечно смањење обрачунатог износа обавезе за резервисања за 10,8%, док повећање 

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

обавезе за резервисање за 12,6%. 

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 

30,0% 29,0% 31,0% 
 

+1,43% -1,43% 

 Обрачун резервисања на дан 31.12.2018. године урађен је уз претпостављену процењену 

флуктуацију од 30,0%.  

 Анализа осетљивости показује да смањење процењене флуктуације од 1% узрокује 

просечно повећање обрачунатог износа обавезе за резервисања за 1,43%, док повећање 

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

резервисање за 1,43%. 

 

 

22. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ 

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 Примљени аванси     

   - од купаца у земљи 7.720  5.882 

  7.720  5.882 

 

 

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

     

 Добављачи у земљи 12.459  20.097 

  12.459  20.097 
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24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

     

 Обавезе по основу зарада и накнада зарада 12.977  13.460 

 Обавезе према члановима надзорног одбора 184  173 

 Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 214  215 

 Остале обавезе 32  - 

  13.407  13.848 

 

 

25. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 

               У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Обавезе за порез из резултата 988  - 

 Обавезе за накнаду за коришћење шума 3.794  - 

 Обавезе за накнаду за коришћење рибарског подручја 1  2 

 Обавезе према буџету по основу умањења зарада 

  запослених и накнада члановима надзорног одбора 1.268  1.115 

 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине  113  109 

  6.164  1.226 

 

 

26. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

              У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

     

 Разграничени обрачунати трошкови 780  1.543 

 Одложени приходи и примљене донације:    

   - државна додељивања 80.512  56.130 

  81.292  57.673 

 

Промене на одложеним приходима и примљеним донацијама: 

             У хиљадама РСД 

 2018.  2017. 

Стање на почетку године 56.130  44.307 

Примљене донације у току године за средства 

  и покриће трошкова 46.358  39.232 

Смањење по основу изведених радова (12.478)  (19.554) 

Смањење по основу амортизације у корист прихода (2.641)  (2.389) 

Враћена средства у буџет (3.946)  - 

Плаћен ПДВ (2.919)  (5.466) 

Остале промене 8  - 

Стање на крају године 80.512  56.130 

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, односно 

на бази сучељавања са трошковима изведених радова. 
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27. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

 

 Компоненте пореза на добит 

Главне компоненте пореза на добит су следеће: 

          У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 Порески расход периода    

 Порески расход обрачунат на добит текуће године 8.711  4.651 

 Одложени порески расходи/(приходи) периода (304)  813 

  8.407  5.464 

 

 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 

  2018.  2017. 

 
Добит пре опорезивања 47.305  24.131 

 Порез обрачунат по прописаној пореској стопи – 15% 7.096  3.620 

     

 Усклађивање расхода 10.570  6.254 

 Усклађивање прихода 199  625 

 Пореска основица-опорезива добит 58.074  31.010 

     

 Обрачунати порез 8.711  4.651 

 Ефективна пореска стопа 18,41  19,27% 

 

 Одложена пореска средства и обавезе  

Промене на рачуну одложена пореска средства и обавезе у току године биле су као што 

следи: 

                 У хиљадама РСД 

 Разлика између  

 основица Укупно 

Одложене пореске обавезе   

Стање 1. јануара 2017. године 3.062 3.062 

На терет биланса успеха 557 557 

Заокружење (1) (1) 

Стање 31. децембра 2017.г. 3.618 3.618 

На терет биланса успеха 292 292 

Натерет ревалоризационих резерви 1.846 1.846 

Остале промене (146) (146) 

Укупно 5.610 5.610 

Пребијање са одложеним пореским средствима (1.651) (1.651) 

Стање 31. децембра 2018.г. 3.959 2.724 

 

                  У хиљадама РСД 

 

Резервисања  

за отпремнине 

Неплаћени  

јавни приходи и 

остали 

непризнати 

расходи Укупно 

Одложена пореска средства    

Стање 1. јануара 2017. године 1.035 276 1.311 

На терет биланса успеха (52) (204) (256) 

Стање 31. децембра 2017.г. 983 72 1.055 

На терет биланса успеха 30 566 596 

Укупно 1.013 638 1.651 

Пребијање са одложеним пореским обавезама   (1.651) 

Стање 31. децембра 2018.г.   - 
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28. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА  

 

Предузеће је вршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31. октобар 

2018. године: 

 На наше ИОС-е нису одговорили купци на износ потраживања од РСД 11 хиљада.  

 Обавезе су усаглашене у целости. 

 

 

29. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  

                     У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

  

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1.887  1.291 

  1.887  1.291 

 

 

30. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  

                     У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 

  тржишту 302.615  237.325 

  302.615  237.325 

 

 

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

 

                  У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Приходи од дотација  3.173  6.598 

 Приходи по основу условљених донација (амортизација) 2.641  2.389 

 Приходи по основу условљених донација (расходи) 12.478  19.554 

  18.292  28.541 

 

 

32. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Приходи од закупнина 981  1.415 

 Приходи од накнада за коришћење природних добара 35.117  34.613 

 Приходи од дозвола за риболов 650  682 

 Остали пословни приходи 693  295 

  37.441  37.005 

 

Приходи од накнада за коришћење природних добара у износу од РСД 35.117 хиљада (2017. 

година РСД 34.613 хиљада) обрачунавају се и наплаћују на основу Закона о заштити 

природе и Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја ЈП “Национални парк 

Тара“ Бајина Башта. 

 

 

33. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

Набавна вредност продате робе у 2018. години је износила РСД 1.357 хиљада (2017. година 

РСД 937 хиљада) и укључује набавну вредност робе у промету на мало. 
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34. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

                  У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Трошкови материјала за израду 1.518  2.673 

 Трошкови осталог материјала (режијског) 3.583  3.349 

 Трошкови резервних делова 2.941  3.270 

 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 5.666  5.060 

  13.708  14.352 

 

 

35. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  

                  У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Трошкови горива и мазива 14.334  13.693 

 Трошкови електричне енергије 1.878  2.286 

 Остали трошкови горива и енергије за загревање 2.544  2.362 

  18.756  18.341 

 

 

36. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

                             У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 133.055  132.218 

 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 

  на терет послодавца 24.174  24.082 

 Трошкови накнада по ауторским уговорима 29  - 

 Трошкови накнада директору, односно члановима 

  органа управљања и надзора 3.488  2.981 

 Остали лични расходи и накнаде 12.559  11.746 

  173.305  171.027 

 

 Остали лични расходи  

                  У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Накнада трошкова запосленима на службеном путу 1.199  1.041 

 Накнаде трошкова превоза на рад и са рада 2.696  2.565 

 Јубиларне награде 2.464  3.837 

 Отпремнине код одласка у пензију 848  382 

 Давања запосленом која се не сматрају зарадом -  701 

 Накнада за коришћење сопственог возила у службене сврхе 5  4 

 Солидарна помоћ запосленом 1.827  1.381 

 Разна давања физичким лицима која нису запослени 1.905  1.317 

 Остала давања запосленим лицима 1.615  518 

  12.559  11.746 
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37. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Трошкови услуга на изради учинака 19.074  25.409 

 Трошкови транспортних услуга 778  1.293 

 Трошкови услуга одржавања 3.719  4.110 

 Трошкови закупнина 917  848 

 Трошкови сајмова 119  203 

 Трошкови рекламе и пропаганде 2.915  3.123 

 Трошкови осталих услуга 4.955  6.481 

  32.477  41.467 

 

 

38. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  

 

                  У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Резервисања за трошкове обнављања 

  природних богатстава 23.303  18.934 

 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 444  413 

  23.747  19.347 

 

 

39. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Трошкови непроизводних услуга 8.763  6.249 

 Трошкови репрезентације 1.035  998 

 Трошкови премија осигурања 1.220  1.326 

 Трошкови платног промета 528  501 

 Трошкови чланарина 536  162 

 Трошкови пореза 11.986  10.072 

 Трошкови по основу умањења зарада и накнада НО 13.952  12.253 

 Остали нематеријални трошкови 1.518  2.074 

  39.538  33.635 

 

 

40. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 Приходи од камата од трећих лица:    

   -по депозитима по виђењу 2  4 

   -по основу дужничко-поверилачких односа 1.854  174 

   -по основу наплаћене камате по судском спору -  3.848 

 Укупно камате 1.856  4.026 

 Позитивне курсне разлике 3  80 

  1.859  4.106 
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41. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 Расходи камата према трећим лицима:    

   -због неблаговремено плаћених јавних прихода   5 

   -по обавезама из дужничко-поверилачких односа 26  26 

 Укупно камате 26  31 

 Негативне курсне разлике 20  - 

  46  31 

 

 

42. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Приходи од усклађивања вредности потраживања 

  од купаца 2.314  8.889 

  2.314  8.889 

 

 

43. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Вишкови 2.793  1 

 Приходи по основу ефеката уговорене заштите 

  од ризика који не испуњавају услове да се искажу 

  у оквиру осталог свеобухватног резултата 3  4 

 Остали непоменути приходи:    

   -наплаћени судски трошкови -  250 

   -приходи по основу накнаде штете 1.362  475 

   -остали непоменути приходи 1.196  1.095 

 Приходи по основу усклађивања вредности 

  инвестиционихнекретнина 2.872  - 

 Приходи по основу усклађивања вредности некретнина 115  - 

 Приходи по основу усклађивања вредности биолошких 

  средстава -  3.009 

  8.341  4.834 
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44. ОСТАЛИ РАСХОДИ  

                   У хиљадама РСД 

  2018.  2017. 

 
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне 

имовине, некретнина, постројења и опреме 868  2.416 

 Мањкови 577  201 

 Расходи по основу ефеката уговорене заштите 

  од ризика који не испуњавају услове да се искажу 

  у оквиру осталог свеобухватног резултата 138  - 

 Расходи по основу директних отписа потраживања 67  202 

 Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе -  7 

 Остали непоменути расходи    

   -расходи накнаде штете и трошкови судских спорова 644  954 

   -издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, 

  научне и верске намене, за заштиту човекове средине и 

  за спортске намене 1.680  1.529 

   -новчане казне -  158 

   -остали непоменути расходи 951  829 

 Обезвређење биолошких средстава 2.633  - 

 Обезвређење некретнина 243  - 

  7.801  6.297 

 

 

45. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 

Предузеће на дан биланса није имало потенцијалне финансијске обавезе у вези са 

банкарским и другим гаранцијама, ни по другим основама.  

 

 Преузете обавезе за улагања у стална средства 

Предузеће нема потписане, а неизвршене уговоре за улагања у стална средства на дан 

биланса стања. 

 

 

46. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА  

У периоду од 31.12.2018.године до дана одобравања финансијских извештаја за 2018. 

годину, нису идентификовани догађаји који пружају доказ о околностима које су постојале 

на крају извештајног периода, нити догађаји који указују на околности које су настале после 

извештајног периода, поред књижених и обелодањених, а у складу са МРС 10 Догађаји 

после извештајног периода. 

 

 

47. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ  

На дан 31. децембра 2018. године, Предузеће је странка у осам управних поступака чији је 

предмет реституција имовине и то пред Агенцијом за реституцију у седам поступака и пред 

Агенцијом за конфесионалну реституцију у једном поступку. Против Предузећа су 

покренута три својинска спора ради признавања својине по основу одржаја. Против 

Предузећа се воде два спора за накнаду штете, где се очекује позитиван исход за Предузеће. 



JII "HaurroHanHn napK Tapa", EajEEa Eaura

Hanoueae yr peaooaH roalrurLlr Q[Harcnjcxa u:aeruraj
3a rorlHy 3aEplxelly 31. aeueMopa 2018. roarlEe

48. nOPECKT{ Pr.I3nUr{

IlopecKn 3a(o8ri Peny6nxKe Cp6uje ce qecro pa3nnqrrro ryMaqe B npeaMer cy qecrHx s3MeHa.

Tyva'rerse nopecrrx 3ar(oua or crpaHe nopecKax Bnacr! y oanocy ua rpaucaxutje I aKuBHocl.t
llpe,uy:eha, Mory ce pa3lrlKoBarr oa ryMaqer6a pyxosorc, sa npeayaeha. Kao perynrar x3Heror,
Tpaucarurje uory 6urri ocnopeHe oa crpaHe nopec(xx Bnacru u llpe,uy:ehy uoxe 6uru ogpelen
AoAa'rHx ,3Hoc nope3a, r(a3Hr,t u KaMara. nepuoa 3acrapenoqrfl nopecxe o6aeoe je ner roAHHa.
To flpaKrlrgHo 3Ha,rx .qa ropecKe Bnacrri uuajy npaao aa oapeae n,raharue ner3urpeuux o6aaeaa
y poky o.[ nET rorxHa or xaqaje o6ag*a Hacra,,ra.
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