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OPfAHUMA YnPABIbAHTA
Jn "HAtlt4oHAIt Ht4 nAP K KOnAOHI4K"
KONAOHHK

I43BE IUTAJ H E3AB14C HOT PEB143OPA

lTosumueuo Muaarbebe

lleepuunu cMo peBil3r4jy SunaxcujcKr4x r43Beuraja llpe4yeeha Jfl "HALll/OHAJ1H14 flAPK KOEAOHflK",
KO[AOH[/K (y aarueu reKcry "llpegyeehe") xoju o6yxaarajy msaeuraj o Qvriraxcrjcxona nonoxajy
(6rnanc crarua) Ha AaH 31. Aeqervr6pa 2019. rogrne u o4roeapajyhn uaeeu:raj o yxynHour nocnoBHoM
pe3ynrary (6unanc ycnexa), usaeu.lraj o roKoBt/Ma roroBilHe u usaeuraj o npoMeHaMa Ha Kanurafly 3a
roAilHy xoja ce saBpuaBa Ha raj 4an, Kao h HanoMeHe ys Qrnancrajcre usaeulraje xoje yxruyvyjy cyMapHr
nperneA snavajn nx paqyHoBo,qcrBeHilx non ilTilKa.

flo naueu Milr.u"rbeby, npilfioxeH[, $unancujcxu rsaeu:rajr nprxasyjy tacrr4Ht4To u o6jexrrauo, no cBt4M
uarepujanno snavajuunlt nrraFbuMa, Snnancujcxu nonoxaj llpe4yseha Ha AaH 31. 4eqerrlt6pa 2019.
roguHe, Kao !1 pe3yflTare FberoBor nocfloBaFba, roKoBe roroBilHe r HanonaeHe ys $nnancrjcxe
usseu:raje 3a ro.quHy xoja ce 3aBp[xaBa Ha raj AaH, y cKnaAy ca pat{yHoBoncrBeHilM nponltcilMa
Peny6nuxe Cp6rje.

Ocnoea sa peeusujy

Pestaaujy cMo 143Bpr.rlilnil y cKnaAy ca Meflynapo4nuru craHAapAilMa pearsrje (t4CA). Haule
oAroBopHocrrr y cKna.qy ca T]4M craHAapAhMa cy Aerarbnuje onucane y oAerbKy nsaeu:raja xojn je
HacnoBtbeH O4roaopnocril peBil3opa 3a peBil3ttjy Srnancujcxmx usaeu:raja. Mn cruo He3aBLrcHr4 y
oAHocy Ha l-lpegysehe, y cxnaAy ca ErilqxrNI KoAeKcoM sa npo$ecraoHarHe pavynoao[e Ol6opa ga

Melyuapogue erilqKe craH,qapAe 3a paqyHoBofie (IESBA Ko4erc) il erilqKilM 3axreBfiMa xojra cy
peneBaHrHt4 3a Ha[!y peausujy $uHaHcnjcxt/x r/3Beuraja y Peny6nuLM Cp1ujn v vcnyHnnv cMo Halue
Apyre erilqKe o,qroBopHocrt4 y cKnaAy ca oBnM 3axreBuMa u IESBA Ko4ercou. Cuarpauo Aa cy
peemsrjcxvt AoKa3m roje cvo npu6aeunu AoBor-bHt4 il aAeKBarHil Aa HaM npyxe ocHoBy 3a HauJe
no3ilTr4 BHO M rl [UrbeFbe.

Cxpemarce naxfl.be

l-lpegysehe nuje ycarnacuno BpeAHocr 14 crpyKrypy ocHoBHoT Kan[rara rojn je ucKasaH y nocnoBHt4M
KFbilraMa, ca ocHoBHr4M KanilranoM xoju je perucrpoBaH xo4 AreHqraje 3a npilBpeAHe perilcrpe r,t xojr,t je
yreplen y O4nyqu o ycxnalnaaFby nocnoBarua llpe4yaeha ca 3axonou o jaeuuu npegysehunaa, xoja je
o6jaeruena y Cnyx6eHoM rnacHuKy 6poj 100 on 13. neqervr6pa 2016. roAilHe, Kao H ca ocHoBHr4M
KanhrafloM xoju je perilcrpoBaH y perilcrap Arenqrje 3a npilBpeAHe perilcrpe. Y vnany 2. oee Ognyxe
croju ga je ocHoBHr4 Kanr4ran [lpe4yseha yrapleu Ha AaH 31. 4eqerra6pa 2015. rogrue y u3Hocy oA
3.628.178.056,26 PCE ruro oAroBapa yxynuoj t4MoBtlHt4 ils 6ilnaHca craH,a Ha,4aH 31.12.2015. rogune,
re ga je oeaj xanrran no4erbeH Ha yAene o4pelene HoMt4HaflHe BpeAHocrr4 xojr ce ynracyjy y Perncrap
r ro Kao npaBo jaene caojrHe OcHilsa.ra Peny6nuxe Cp6uje y il3Hocy o4 3.603.787.459,26 PC,Q tlr

ceojrne l-lpe4yaeha Ha HenoKperHilM crBaprMa y il3Hocy ol 24.390.597,00 PCR. Y nocnoeuilM Kt-bilraMa
I-lpegyeeha Ha AaH 1nnanca rexyhe u nperxoAHe ro4ilHe ilcKa3aH je ocnoar Kanilra.n y yt3Hocy oA
3.591.210,829,45 PCE, y pen4crap Arenqraje sa npilBpeAHe perucrpe eBilAeHrrapan je ocHoBHr4
HeHoBqaHu Kanilran l-lpe4yseha y ilsHocy o4 24.390.597,00, vujr je BnacHilK'100% Peny6nrzrxa Cp6raja.

flpegysehe nuje perynncano ilMoBuHcKo - npaBHu oAHoc ca ocHrrBaqeM no nilTaFby xopr,ru:hen a
HeKperHuHa, re ce yroM norneAy He MoxeMouejacnutu o eBeHryaflHuu eSexruua xoperqr,rja xojr,r ruory
Hacraril narou geQuHrcaFba BnacHilqKor craryca ucrt4x. Hau:e rururueFbe He caApxi4 pe3epBy no
HaBe,qeHoM nt/Tar-by"

(uacmaena ce ua cnedehojcmpauu)
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[43BELUTAJ HE3ABI4CHOr PEBh3OPA Jn "HAl-ll4OHAIIHn nAPK KOnAOH]4K", KOnAOH[4K
(nacraaax, crpaxa 2)

Pasmamparue Haqefia cmanHocmu y nocnoaahby

l'lpunoxenu Snnancnjcxr uaaeu:rajr cy cacraBrbeHn y cKna.qy ca paqyHoBo.qcrBeHoM ocHoBoM xoja ce
3acHuBa Ha Haqeny cranHocrt4 nocfloBaFba. Y aesta ca aKTyenHrM Ae[uaBaFbilMa Ha rno6anHou HnBoy
BesaHo 3a nporflaueHy naHAeMujy usaasany BilpycoM 14 c rr4M y Be3il npofflauaBaFbe BaHpeAHor
craFba y roKy rvrapra 2020 ropute y Peny6nuqu Cp6njr, y cKflaAy ca MPC 570 - Haqeno
crannocru(peargupan) r MPC 560 - Harna4uN gorafiaju, npnaa1un 14 cMo nucMeHy usjay pyxosoAcrBa
o nraHoByrMa yr npoqeHil cnocoOnocr[ Aa HacraBil c nocnoBabeM y cxna,qy ca Haqe.noM cranHocrt4 y
cnequ$rvHuM HoBoHacra.nilM ycnoBilMa nocnoBarua. Y nejaaw pyKoBoAcrBa roja je y nphnory oBor
neaeuraja, geraruxuje cy onucaHil nlraHoBt/ il npolleHe pyKoBo,qcrBa Ha ocHoBy xojrax cuarpa 4a
Haqeno cranHocrr4 y nocnoBaFby xehe 6111 4o6e4eHo y nuraFbe y 6y.qyhHocrt y AorneAHoM
BpeMeHcKoM nepiloAy, noce6no ysuuajyhr y o6sup nperexHy AenarHocr rojorvr ce 6aera llpegysehe, a
ro je 4enarnocr 6oranuqKux rr 3oono[JJxt4x BproBa ,1 3aurura npilpo.qHux Bpe,qHocrr4, xoja je o4 jaenor
uHTepeca. Yruqaj HaBeAeHe Kpil3e Ha nocfloBaFbe flpytursa urje uoryhe npoqeHilTr4. Hau:e uuurruerse
He caApxr4 pe3epBy no HaBeAeHoM nilraFby.

Haue unurseFbe He caApxlr pe3epBy no HaBeAeHoM n[TaFby

Knyuua peeusujcxa numa,.ba

Kruyvna peerasrajcxa flt,rrart,a cy nuraFba xoja cy, no HarxeM npoSecuonanHoM npocyfinaaruy, 6una og
najeeher onauaja y uouloj peeusuju Srnaucujcrux rsaeuraja sa reryhu nepilo4. Oaa nrraua cy
pa3MarpaHa y KoHreKcry peeusnje Qnuaxcujcxt4x t43Beuraja y qenunv v y Soprunparuy HauJer
Mr4r.x.rbeFba o FbilMa, ur Ht4cMo r43Henil us4oejeno MuLlJJ-bebe o oBr4M nfiTaFbilMa.

Odeoeopxocm pyKoeodcmea u fiuqa oenauthenux 3a ynpaerba$e npoLlecom $uxaxcujcxoe
u3ewmaeaFsa

[1pn cacraerbaH,y $unancujcxrx usaeulraja, pyKoBoAcreo je o,qroBopHo 3a npolleHy cnoco6nocrn
ilpe4ysehe Aa HacraBil ca nocnoBaFbeM y cKflaAy ca Ha\renoM craflHocrrl, o6eno4aruyjyhu, no norpe6u,
nilTaFba xoja ce oAHoce Ha cranHocr nocnoBaHra il npilMeHy Haqefia cranHocl4 nocnoBalba Kao
paqyHoBoAcrBeHe ocHoBe, ocLiM aKo pyKoBo4crBo HaMepaBa Aa nilKBr4gr4pa l-lpegyeehe unr 4a
o6ycraen nocnoBaFbe, ilnr HeMa Apyry peanHy naoryhnocr ocilM Aa ro ypaAil.

fluqa oenauheHa sa ynpaBrbahbe cy oAroBopHa sa HaArneAaH,e npoqeca Qunancrjcxor useeuraBalba
l-lpegyseha.

Odeoeopnocm peeu3opa sa peeusujy $uxaucuicxux useewmaja

Hau quru je crrqarue yBepaBaba y pasyruuoj Mepil o roMe Aa $unancujcxr useeulraju, y3ern y LleflilHr4,
He ca,qpxe ruarepujanno snavajue norpeluHe hcKa3e, Hacrafle ycneA KprMfiHanHe pa4Fbe unil rpeuJKe; il
u3AaBahbe raseeuraja peBu3opa xoju ca4pxu HaLUe MHlurbetue. YeepaBaFbe y paayunoj Mepr4 o3HaqaBa
ByrcoK HuBo yBepaBaba, aflu He npelcraBrba rapauqujy ga he peaursnja cnpoBeAeHa y cKflaAy ca
Melynapo4nr4M craHAap.qilMa peBr3nje yaex orKpr4rt4 nltareprjanrio norpeluHe ilcKa3e aKo raKBh nocroje.
l'lorpeu:nu ilcKa3u Mory Aa HacraHy ycneA Kpr,4MilHanHe pagFbe hnh rpeuKe r crrltarpajy ce ruarepujanno
snavajHuu axo je pasyMHo oqeKuBarm 4a he onu, nojegrHaqHo Nnt,t a6rpno, yrr4qarh Ha eKoHoMcKe
o,qnyKe Kopr4cHilKa,qoHere Ha ocHoBy oerx Suualcrjcxux Nsaeuraja.

Kao geo pearaerje y cKnagy ca VICA craHAapArMa. r4H nprMeuyjeruo npoQecNonanno npocyflraBahbe u

oApxaBaMo npoSecroHanHu cKenrr4tlh3aM roKoM peersnje. [4cro raxo, rur:

. Bprur,lMo r4enrrQtaraqhjy H npoLleHy pt43fiKa og tr,tareprjanno enavajnilx norpeuHilx 14cKa3a y

Sranancujcxru useeurajlrMa. HacrarHX ycneA KpHMr4HanHe paAFbe unr rpeluKe, ocMyrr.urbaBaFbe
r o6aaruarse pesrsujcxrx nocrynaKa xojn cy nprKnaAHH 3a re pil3hKe; n npn6asnrabe AoBorbHo
ageKBarHux pearsnjcxrx AoKa3a .ra oSesSeAe ocHoBy 3a MHuJrberue peBr4sopa.

(nacmaema ce ua cnedelrojcmpauu)
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]43BE]UTAJ HE3ABI4CHOI- PEB143OPA Jn "HAl-lt4OHAflHU nAPK KOnAOH14K", KOnAOHI4K
(xacraeax, crpaxa 3)

Prsnx 4a Hehe 6urr u4eHrnQnroBaHu Mareprjanno anavajnm norperlHr4 t4cKa3il xojra cy
pe3ynrar Kpr4MuHaflHe paAlbe je eehu HeTo 3a norpelrJHe ilcKa3e Hacrafle ycneg rpeluKe, 3aro
r.uTo Kpr4M14HanHa pa.qFba Moxe Aa yKjbyr{14 yApyxilBaHre, Qancu$uxoBa}be, HaMepHe nponycTe,
flaxHo npeAcTaBrbatr,e Hnil sao6unaxeFbe ilHTepHe KoHTpone.

Cril.reMo pa3yMeBabe o ilHTepHilM KoHrpoflaMa xoje cy peneBaHrHe sa pearasrajy pagra
ocMt4lurbaBarua pearsujcKhx nocrynaxa roju cy npilKnaAHil y Aar[M oKonHocl4Ma, anil He y
qm.rby l43paxaBaFba MilLu.rbeFba o e$rxacnocrv'r ct4creMa ilHTepHilx KoHTpolla eHT[Tera.

Bpu.truo npoUeHy npilMex,eHilx paqyHoBoAcrBeHfix norilrr4Ka ra y xojoj Mepr cy pasyMHe
pat{yHoBoAcrBeHe npoLleHe il noBe3aHa o6enoAarureaua xoje je usepulNno pyKoBoAcrBo.

,Qonocruo 3aKrbyqaK o npr4KnagHocrrl npilMeHe Haqena cranHocrrl Kao paqyHoBoAcrBeHe
ocHoBe o,q crpaHe pyKoBo.qcrBa il, Ha ocHoBy flpuKynrbeuux peersrjcKt4x AoKa3a, Aa nn nocrojn
rvrarepujanna HeilsBecHocr y Be3ta ca 4oralajrMa nnv yclroBilMa xojra ruory Aa il3a3oBy snavajHy
cyMFby y norneAy cnoco6nocril eHTtaTera Aa HacraBr4 ca nocnoBaFbeM y cxnagy ca HaqefloM
cranHocryl. Axo eaxruyvr/Mo Aa nocrojr ruareprjanna Heu3BecHocr, Mr4 y ceou rseeu:rajy
cxphemo naxby Ha noBe3aHa o6enogarurBaba y $rnancrjcrilM [3Beurajuva unn, aKo raKBa
o6enoAarurBaFba Htacy aAeKBarHa, uo4r$rxyjeruo caoje Muurbebe. Halun saKrbyqqta ce
sacHraeajy Ha peeneujcKt4M ,qoKa3rMa npilKynrbeHilM Ao AaryMa utsaeuraja peBu3opa. Melyrrarvr,
6y,qyhm gorafajr ilnr ycnoBil Mory 3a nocneAuqy ga ruajy Aa eHrilrer npecraHe 4a nocnyje y
cKflaAy ca HaL{eIoM cTanHocTt4.

Bpuulto npolleHy yKynHe npe3eHralluje, crpyxrype h ca.qpxaja Qranancujcxux ueaeLuraja,
yxruyvyjyhr o6eno4auuBaua, il Aa nLA cy y $unaHcurjcxuu usaeLurajrua np[Ka3aHe ocHoBHe
rpancaxquje u 4oralajn Ha raKaB HaqilH Aa ce nocruTHe Sep npesenraqrja.

KouyuuqnpaMo ca nilqilMa osnaurheHilnir 3a ynpaBrbaue, usrvrely ocraflor, o nnaHrpaHoM
o6uruy h BpeMeHy pearsnje u snavajnru peeusujcxuu Hana3ilMa, yxruvyjyhn cae snavajne
HeAocrarKe uHTepHe KoHrpone xoje cuo u4enrrSuxoBanh roKoM pearsrje.

Taxofle, HauJ paA je ycxnalex ca pefleBaHrHI4M erilqKfiM 3axreBuMa y norneAy He3aBrcHocrr4 t4

ca nuLlilMa oenauheHfiM 3a ynpaBrba]be pa3MarpaMo cBe oAHoce I ocraaa nhraba sa xoja
Moxe pa3yMHo Aa ce npernocraBfi Aa yrulr]y Ha Haury He3aBucHocr, r r4e je ro uoryhe, o
noBe3aHIM MepaMa 3aluTilTe.

llaprnep xojr je aHraxoBaH y peeneujur Ha ocHoBy xoje je cacraB.rbeH
peBu3opa je gp Maprna l-aapunoauh.

V Bpruavxoj Earsu, 22.04.2020. roAuHe

oaaj nseeu:raj Hesaaucxor

14 iqhpeKTop
Sarua

4p Mapnna l-aepur



fi onyruaea npaBHon uLle - npeiqy3erH HK

Mal.rvHra 6poj ]o zle sls lzlzlt ]ura6pa.qenarHocl4 9l1l014 t1t/16
llti110 1t2 7 415 2 ttll1tl

Hasre lr"-" ,p"Ay."h" ,,HaL{r4oHanHr napx KonaoHIK" ca nornyHoM oAroBopHor.]rhy, KonaoHrx

CegNu.ire KonaoHurx 36354

SHflAHC CTAHTA
Ha gan 31.12.2019. ro4nne

- yxhIbaAaMaAhHapa

l-pynap
a eyHa,
pa qyH

n0314qNJA AOn HanoveHa6poj

[4sHoc

Teryha ro4uHa

flperxogHa ro4rHa

Kpajrue crarue
31.12.2018.

fioeerHo cratue
01.01.2018.

1 2 J 4 5 6 7

AKT14BA

00
A. YNI,ICAHYI A HEYNflAhEHI/I
KANHTAII 0001

E. CTAflHA !lwtOBt4HA (0003 + 0010
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002 3.671.743 3 641.586 3.630 445

01
r FiEMATEpl,iJAIlHA t4tVOBtlHA (0004
+ 0005 + 0006 + 0007 + 00OB + 0009)

0003 219 369

010
,14e0

019
I Yrararua y paseoj 0004

01 1 012
14/le o
ut9

2 KoHqecrje, TlareHTrl, rhqeHile, po6He
14 ycnyxHe uapi<e, coQreeph ocrara
0pa0a

0005 434 219 369

013
nAeo
019

3. ly4an,r 0006

014
r1l1eo

0rI
4. Ocrara Her,rarepnjanHa riMoBrlHa 0007

0't 5
h/l eo
019

5. Hervrarepnjanra fiMoBrHa y
npilnpeMrl 0008

u10
r,1/,\ec

il19
6 lioaHcr,r :a ncr,la reprjanHy rMoBt4Hy 0009

02

I HEI{PETI J'4IIE. NOCTPOJEIbA L1

OIIPEI!4A (0011 + 0012 + 0013 + 0014
+ 00]5 + 0016 + 0017 + 0018)

00'10 88.272 58.362 46.759

02a, 021
fiAeo
029

1. 3erarsrure 001'1

422
ryreo
a?_9

2. I'parjeBhHC(,,l o6jefi!4 0012 25.244 22.295 22.682

023
,r400
429

3 tlocrpoler,a 14 onpeMa 001 3 36.441 26.1 58 13.76ti

024
rlit eo
029

4. 14rraecrnqfi orie HeKperHrHe 001 4

025
ilACO

429

5. Ocrane HeKperHr4He, nocrpo.jerua ur

onpeMa 00'15 5.043 5.405 7 153

426
rAeo
029

0. l-iexpernrHe, nocrpojetla 14 onpeMa y
lrpilnpeMrl 001 6 21 544 3.740 3.1 56

427
14Aeo

029

7. Vrararsa Ha ryRhM HeKperHilHaMa,
nocrpojeruur,la r.1 onper,,414

001 7

028
rlAeo
429

B. Aaa|1cr 3a HeKperHhHe, nocrpojersa
,4 OnpeMy 001 B 0 764 0
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pa qyHa,

paqyH
no3ilq14JA AOn

Hsxoc

Teryha
roAtlHa

llperxo4Ha roguua

Kpajrue cra*,e
3',t.12.2018.

llo.{erxo
cTatbe

01.01.2018.
1 2 3 4 5 6 7

03 lll 5l,1OIOlllKA CPEACTBA (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 001 9 3.577.166 3.576.307 3.575.594

030,031
fiAeo
039

1. ll-lyMe ,1 B14uleroArlrxrbv 3acaqn 0020 3.577.1 66 3.576.307 3.575.594

032
nAeo
039

2. Ocroano crapo 0021

037
t4.0,e o

039
3. Eronoura cpeAcrBa y np[npeMI 0022

03rl
rlAeo
039

4. ABaHch aa 6nonouxa cpeAcrBa 0023

04 ocnr,r

047
lV AyroPOt.lHl,4 OtIHAHC14JCKr nIIACMAH14 (0025 + 0026 +

0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 0024 5 585 6.698 t.723

IJ.1O

11,qeo

049

'1 Y.reLUha y Kani4Tary 3aBhcHrlx npaBHr4x nl4L]a 0025

041
hAeo
049

2. Y.reurha y Kannrary np!,lApyxeHhx npaBHilx rt,tqa I
3ajeAH!4,rKl4M noAyxBarhMa 0026

r.qe o
049

3. Yqeuha y (anrlrany ocranilx npaBH!4x nnqa ra 4pyre xaplaje
oABpeAHocr4 pacnoroxhBe 3a npoAajy 0027

aeo 043,

rleo [i4 4
r4A eo
049

4. Ayropo.rH,i nfiacMaHfi MarhgHrlM il 3aBrcHhM npaBHhM
JthuhMa 0028

Aeo 043,

Aeo 044
hAeo
049

5. fiyropovur nnacMaHh ocranrM noBe3aHrlM npaBH!4M nhl1hMa 0029

Aeo 045
r4Aeo

049
6. lyropovnrr nnacMaHr.r y 3eMrbrl 0030

ileo 045
14Aeo

049
7 lyropovrl,, nnacMaHr.i y 14HocrpaHCrBy 0031

046
rlAeo
049

8. Xaplrje oA BpeAHocrr4 Kole ce Apxe Ao Aocneha 0032

048
r,1Aeo

049
9. Ocrar,4 AyropoLt Hr4 Qr,ru aHcrj cxr nfl acN4a Hh 0033 5.585 6.698 7.723

05
v AvroPor]HA IOTPAXI4BAtbA (0035 + 0036 + 0037 + 0038
+ 0039 + 0040 + 0041) 0034

050
r{Aeo

059
1 lorpaxr,rearsa oA MarhqHoT 14 3aBHCHhx npaBHhx nrLla 0035

051
IAeo
059

2. l-lorpaxr,rsan a oA ocranr4x no8e3aHhx |l,lua 0036

0s2
ilAeo
059

3. lorpaNraarua no ocHoBy npoga.je ria po6Hr xpe4rar 0037

053
hAeo
059

4. IorpaxhtsaH,e 3a npoAajy no yroBopt4Ma o Sranancujcxoru
n,a3i{Hry 0038

054
i4Aeo

059
5 ilorpaxl.reart a no ocHoBy jerr,lcroa 0039

055
,4AeO

059
6. Cnopria !4 cyMrr,rlBa norpaxlBaFba 0040 286

056
urxe o

059
7 . Acr arta AyropoqHa norpaxrlBa*,a 0041

288 B. OAJ]OXEHA NOPECKA CPEACTBA 0042 305 AO' 2.014

Hanouena 6poj



fpyna
paqyHa,
paeyH

n03ilr.l14JA AOn

hrnoc

Texyha
roAHHa

n
Kpajrue
cTatbe

31.12.2018.

floqerno
cTatbe

01.01 .201 8.
1 2 4 5 6 7

T. OEPTHA I4MOB[4HA (0044 + 00St +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 43.940 58.997

Knaca 1
l. 3Arll,4XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048
+ 0049 + 0050) 0044 3,268 1,988 J.OOll

10
1. Marepnla,l, pe3epBHt4 AenoBil, anarh
04raH fiHBeHrap 0045

11 2. He4oapLuexa npo!4sBoAr,ba ,1 HeAoBpuleHe ycnyre 0046

12 3. foroar npoh3BoA!4 0047 2.439 1 118 1.036

.1 
3 4. Po6a 0048

14 5. CranHa cpeACTBa HaMeFbeHa npoAajil 0049

15 6. nnaheHil aBaHcil 3a 3arhxe h ycnyre 0050 829 870 2.650

20
lt nOTPA)K'4BA6A nO OCHOBy IPOAAJE (0052 + 0053
+ 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051 11.474 23.128 1 7.6'19

2AA
i.1Aeo

20s
1. Kynqh y 3eMrbr4 - MarrlqHa h 3aBrcHa npaBHa nrlqa 0052

241
,1AeO

209
2 l(ynqu y r4HocrpaHcrBy - MarfiqHa h 3aBrcHa npaBHa nrllla 0053

202
ilAeo
2A9

3. Kynqn y 3eM,.bl4 - ocrana noBe3aHa npaBHa |[Lla 0054

243
,1AeO

209
4. Kynu,4 y ,lHocrpaHCrBy - ocrana noae3aHa npaBHa n,4qa 0055

244
fiAeo
209

5. l{ynqr y 3eMrbt4 0056 11 .47 4 23.128 I /.O tv

245
fiAeo
209

6. l(ynqfi y t4HocTpaHCrBy 0057

206
hlleo
209

7. Ocrana norpa)orBatt,a no ocHoBy npoAaje 0058

21 IIl nOIPA)l(lilBAl-bA 13 CnEUl/lOl,4qHilX nOCflOBA 0059

22 lv APyrA noTPAXi.4BAr-bA 0060 9.683 956 685

236 V. OIHAHC'4JCI{A CPEACTBA KOJA CE BPEAHYJY
no oEp BpEIlHocTi,4 Kpo3 5I,1|AHC yC|EXA 0061

23 oornr
236 ,r

)1a

Vl KPATKOPOtIHT ot4HAHCt4JCt{il UIACMAHt4 (0063 + 0064
+ 0065 + 0066 + 0067) 0062 1 .190 1.323 1 .313

230
rlAeo
239

'1 . l(parKopo.rHrl KpeAr4rh h nnacMaHh - MarhqHa 14 3aBrlcHa
npaBHa nhqa 0063

231
Iileo
239

2. l(parxopovHn KpeAl,lrh h nlacMaHr - ocrara noBe3aHa
npaBHa n,4Lla 0064

232
14Aeo

239
3 l(par xopovHi,r (peAr4rt4 n sajvoen y 3eMrbrl 0065 1 .190 1 .313

233

'1,qeo239
4. Kparxopovur,r KpeAhr,4 r sajrr,toen y hHocrpaHCTBy 0066

Hanorvena 6poj



Tpyn
a

paqy
HA,

pa Yy
H

n03Hr.lt4JA AOn HanoueHa 6poj

H:soc

Teryha
roAl,lHa

llperxoAua roauxa

Kpajrue crarse
31.12 2018.

floHerHo
cTa16e

01.0't .2018.
1 2 3 4 5 6 7

234,
235.
238

uixeo
239

5. Ocranr KparKopoqHil Qranaucrajcxlr nfl acMaHI 0067

24 VII, TOTOBI4HCKI/I EKBI4BAJIE HTI,I 14 TOTOB'1HA 0068 17.201 29.800 35.264

27 VIIl, NOPE3 HA IOAATY BPEAHOCT 0069 918

2B
OCI,lM

2BB

1X, AKTI,4BHA BPEMEHCKA PA3IPAH'4qEH,A 0070 tIJ0 353 430

A. yKynHA AKII4BA = nOCflOBHA 14MOBl4HA
(0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071 3.715 988 J.bvu.dztl 3.691 456

oo Tr. BAH 514fl AHCHAAKTH BA 0072

NACIBA

A. KAnnTArl 10402 + 0411 - 0412 + 0413 +
0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 -0421)20 =
1007 1 - 0424 - 0441 - 04421

0401 3.659.37 1 3.645.611 3.637.413

30
I OCHOBHI,4 KAntlTAJl (0403 + 0404 + 0405
+ 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 3.591 .211 3.591.211 3.591 .211

300 '1 . Axqujcxr Kanfira,.l 0403

301 2. Y pe ntt Apyurra Ba c orpa H rltleHoM ogrosopHourhy 0404

302 3 Ynorr,r 0405

303 4 !px<aanr Kanr.Tan 0406 3.591.21'1 3.591 .211 3.591 .211

304 5. lpyuraeHr (anrlrarl 0407

305 6 3agpyNur y4enu 0408

306 7. Emucmonanpervrja 0409

309 B. Ocranlr ocHoBHt4 Kanhralt 041 0

31 ]I, YNTCAH/1 A HEYNIIAhEHL] KANhTAII 0411

447 u

237
ll O.t|(ynftrEHE COnCTBEHE AKUI4JE 0412

32 IV PE3EPBE 0413

330
v PEBAIIOPI43AUilOHE pE3EpBE nO OCHOBy
P E BAI] O p 

i,1 3AU 11 J E H E MATE p t4 JAJ] H E t4 M OB t4 H E,
I]EKPETH14HA. NOCTPOJEH,A 7] OTIPEME

0414

33
OCI,1M

330

vr HEPEA|r,43OBAHt4 AO6t/Ut/ nO OCHOBy
XAPT,4JA OA BPEAHOCTTA t/ APyrt/lx KOMnOHEHTII
OCTAIOT CBEOSYXBATHOT PE3YJITATA
(norparcracalt4apaqyHarpyne 33 ocran,l 330)

041 5



Tpyn
a

Pa.rY
Hd,

pa qy
H

Hanor'.lena 6poj

Il perxool ta ro.auHa

01.01.2018.
1 2 3 4 5 6 7

33
ocht"4

330

Vll llEPEAIlI43OBAHrl ryBtll.]1/t nO OCHOBy XAPTI4JA
OA BPEAHOCTT/| tl APyft/X KOMnOHEHTI.4 OCTAIIOT
CBEO6YXBAI'HOT PE3YJ']TATA
(AyroBHacanAapaLtyHarpyne 33 ocru 330)

041 6

34 Vlll HEPACnOPE-bEHl.4 AOEI4TAK (0418 + 0419) 0417 68.1 60 54.400 46.202

340 1. HepacnopeleH14 AoOhrax paHt/tjnx roAnHa 46.225 38.054 29 906

341 2 HepacnopeReHil 4o6nrax rexyhe rogrne 041 S 21.935 '16.346 16 296

IX, YI-]EI-l-JhE 6E3 TIPABA KOHTPOI]E

35 X. tYEl,lTAK (0422 + A4n)

350 1 fy6rrax paHr.rjux ro4rua 0422

351 2. fy6mar< re(yhe ro,qrlHe 0423

6. AyTOPOtIHA PE3EPB14CAHTA 14 OEABE3E
10425 + 0432\ 0424 38.766 32.967 45 521

40
l. AYTOPOqHA PE3EPBT4CAHTA
(0426 + A427 + 0428 + 0429 + 0430 + 043'1) 38.766 32.967 45.521

400 1 . Pe:epencarua 3a rporxKoBe y rapaHTHoM poKy 0426

401
2. Pe:epercarua 3a rpoutxoBe o6HaBrbaH,a
[lprpogHr,rx 6orarcraaa 28.534 24.984 36.566

403 3. Pe:eparacaua 3a rpoul(oBe pecrpy(ryphpatua

404 4. Perepaurcan a 3a Ha(HaAe r Apyre 6eHeQ!4qnje sanocneunx 0429 10.232 7.983 5.455

405 5 Pesepoi,rcarra 3a rporlt(oBe cyAcKl4x cnopoBa 0430

4AZ v
409

6. Ocrana AyropoqHa pe3epBrcaFba 0431 0 0 3.500

41
il AyTOPOTTHE O648E3E
(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

410 1 OOaBe3e Kole ce Mory KoHBeproBarh y Kanl4ra]i

411 2. 06aae:e npeMa MarhqHhM fi 3aB[cHl,1M npaBHhM l-lhqhMa

412 3. O6aae:e npeMa ocraflr4M noBe3aHhM npaBHt,iM nt4UhMa

4.13
4. O6aBe3e no eMi4roBaHrM xaplajanra oA BpeAHocrn
y nepfiol1y AyxeM oA roA[Hy AaHa

414 5 flyropovHut (peAhrh r 3ajMoeh y 3eMJth 0437

415 6. fiyroporHra KpeArlnl ta 3ajMoBt4 y hHocrpaHcrBy

n03Hqt4JA AOn

lHoc

Texyha
roAuHa Kpajrue crarse

31.12.2018.

041 8

0420

0421

0425

0427

0428

0432

0433

0434

0435

0436

0438



l-pyna
pa qyHa,

paYyH
n03tltlHJA AOn Hanouexa 6poj

14slroc

Teryha
roAuHa

flperxogxa rogrua
Kpajrue
cTalbe

31.12.2018.

floqerxo
cra[t,e

0'1.01.2018.
1 2 3 4 5 6 7

416 7. O6aee:e no ocHoBy Qnnancrjcxor rt43tlHra 0439

419 B Ocrane AyropoqHe o6aaese 0440

498 B. OAnOXEHE nOPECKE OSABE3E 0441

42 Ao
49

(ocfiM
498)

T. KPATKOPO9HE OSABE3E
(0443 + 0450 + 0451 + 0459 +0460 + 0461 +0462) 0442 17.851 21 .248 8 522

42
I, KPATKOPOT-]HE OI,lHAHCI,IJCKE O6ABE3E
Q444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

424 1. Kparxopouulr KpeAflru oA MarhgHt4x fi 3aB,4cH,4x npaBHrx nhqa 0444

421 2. l(palropovHr.r KpeArlrfi oA ocraflhx noBe3aH,4x npaBHrlx nhqa 0445

422 3. l{par(opo.rHfi (peAl4rt4 r 3ajtuloB,1 y 3eMrbfi 0446

423 4. l{parKopoliHl4 KpeAilrl,4 n:a.1uoar y rHocrpaHcTBy 0447

427
5. O6asese no ocHoBy cranHrlx cpeAcraBa h cpeACTaBa
O6ycrau,.ueno" nocnoBatua HaMeFbeHhx npo4ajr 0448

425,
426 u
t) Ct

6. Ocra,le KparKopoLrHe QnnaHcnjcxe o6aBe3e 0449

430 il rPr4r\4fbEHrl ABAHCr.4, AEnO3t4Tr4 71 KAyUIIJE 0450 143 ot 82

43 oci,rw
430

II1, 0648E3E 13 NOCIIOBAI-E,A
(0452 + 0453 + 4454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 15.410 tb. tzJ 5.903

43'1 1 Ilo6aBrba,{4 - Marrlr.tHa h 3aB!tcHa npaBHa firqa y 3eMrbt4 0452

43?
2 !o6ao,.i,avu - Marr4rrHa h 3aBhcHa npaBHa ni4Ua y
i4 H OCTpa HCTBy

0453

433 3 Ao6asrba.lfi - ocrara noBe3aHa npaBHa lhua y 3eMrbrl 0454

4 lo6aeruavr,r - ocrana noBe3aHa npaBHa nrlqa y hHocrpaHCTBy 0455

435 5. ilo6asrba,.ril y 3eM,.l,n 0456 15.410 to. tzJ 5.903

436 6. !o6au,.uavr,r y ilHocrpaHcrBy 0457

439 7. Ocrane o6aeeoe !43 nocroeatt,a 0458

44 45
46

14

IV, OCTA]'IE KPATI(OPOqHEO 64BE3E 0459 1.034 684 786

47 V, O648E3E IO OCHOBY NOPE34 HA AOAATY BPEAHOCT 0460 879 558

4B
vr OEABE3E 3A OCTAIIE nOPE3E, lonpr4HOCE U Apyr1
AA)l(6rHE

0461 1.168 J,ZJO 1.444

49 oolrvr
498

VI I NAC14BIIA BPEI\IEHCKA PA3TPAHt,lqEl'bA 0462 YO ,?o 149



Fpyna
paYyHa,
paqyH

n03iltlt4JA Hanouexa 6poj

l,'lexoc

I llperxogHa roAxHa
AOn

1 2 3 4 5 b 7

A. ryEnTAK t43HM Bt4Ct4HE KAnUTAflA $412 + 0416 +
0421 - 0420 - 0417 - 0415 -0414 - 0413 - 0411 - 0402) 2 0 =
{0441 + 0424 + 0442 - 007t) Z 0

T:. yKynHA nACHBA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) : 0 0464 3.715.988 3.699,826 3.691 .456

89 E. BAHShflAHCHA NAChBA 0465

Konaonurx

ga+a 26.02.2020. roArHe

13Beuraja 3a nphBpeAHa ApyurBa, 3aApyre fi npeAy3erHr4xe
('C;:ylr6err,r TracH14r( PC", 6p. 9512414 v 14412014)

3aroHcrn 3acrynHilK

Texyha
roat1Ha Kpajrue crarue

31.12.2018.

lloqerxo
CTAtbE

01 .01 .2018_

0463



flonyruaaa npaBHo nhqe - npeAy3erHrK

Marr,rvnra 6poj i0i7l3l5l9lTlzl l ltUra$paAenarHocrm lglr lol+lnrr lr loltlzlz lalslz ls
Hasra JaaHo npegysehe ,,HaquonanHil napK KonaoHHx" ca nornyHoM o4roBopHor"r.rhy, Konaonrx

Cegrure Konaonux 36354

Et4flAHC yCnEXA
3a nepuog og 01.01. go 31.12.2019. ro.qrHe

l-pynapavy
HaJ paqyH n03Hrl14JA AOn Hanor,rena 6poj

l.lsNoc

Teryha ro4uxa llperxogxa
roalrHa

1 2 3 4 5 6

N PilXOEI,1 143 PE.0OBHOT NOCIIOBAH,A

60 4o 65,
oc,4M 62 L1

63

A. nocfioBHt4 nPilxoA14
(1002 + 1009 + 1016 + 10"17)

100't 153.410 121_179

60
r. nPrxoAr,l oA nPOAAJE POEE
(.1003 + 1004 +'1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600
'1. [lprxogr o4 npogaje poOe varrvnnn,l u

3a8r4CHl4M npaBHl,lM 
'rr4l]hMa 

ua 4onraheu TpxhutTy
1 003

601
2. [lpuxogr oA npoAaje po6e rr,,!ailrvHru r
3aBhcHrlM npaBHhM nhqrMa Ha [HocTpaHoM Tpxt4u]Ty

I 004

602
3. [lpr,rxo4r o4 npogaje po6e ocranrv noBe3aHhM
[lpaoHuru nr4UrlMa Ha AoMaheM Tpxl4uJTy 1 005

603
4 [lprxogr o4 npopaje po6e ocranru noBe3aHtaM
Ipaennv nIqhMa Ha hHocrpaHoM Tpx,4r]try 1 006

604 5. llpr,rxo4r og npo4aje pobe na AoMaheM rpxt4u.try 1 007

60s 6. tlpnxogr,r og npo4aje po6e Ha ,iHocrpaHoM rpxr4uJry 1 008

61
il. npilxoAr,.1 oA npoAAJE npoLl3BoEA t4 yCnyTA
(1010 + 1011 + 1012+ 1013 + 1014 + 1015) 1 009 80.1 49 7 0.771

610
'1 . Iprxo4r o4 npogale npoh3BoAa L4 ycnyn MarilqHhM
14 saavcanu npaBHhM rhqhMa na 4ovahev rpxrruJTy 10'1 0

611
2 tlpnxo4r o4 npo4aje npoilsBoAa h ycnyra MarhvHliM
[4 saarcH,4N4 npaBHrlM trluilMa Ha ,iHocrpaHoM rpxhulry 1011

612
3. Ilprxo4n o.q npoAaje npoh3BoAa t4ycrtyta ocrart,tM
IoeegaHhrM npaBHrM rhr-lr1Ma ua 4ouahev rpxhrlJTy 1012

613
4. fiptaxopu og npogaje npoil3BoAa A ycnyra ocralhM
n OBe3a H tlt\,1

flpaaHurv rhuhMa Ha hHocrpaHoM TpxnuJTV
101 3

614
5. f]prxo4n oA npoAale npoh3BoAa nycnye
HaAovaheu rpxr4ury 1014 80.1 49 7 0.771

615
6. [lprxopl,r oA npoAaje roroBrlx nporl3BoAa vycnyG
Ha lluocrpaHov rpxr4ury

'101 5

64
ilr nPr4xoAr oA npEMt4JA, CyEBEHU|4JA,
AOTAUI,IJA, AOHAUT/JA r/ Cn 1016 12.285 11 .525

65 lV. APYtt'1 IOCJIOBH lil nPt4XOAl,l 1017 60.976 38.883

PACXOAH H3 PEAOBHOT nOCnOBAt-bA

50 ao 55
OZhbJ

E. nocnoBH14 PACXOAI4
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0

1018 128,722 115.823



I-pyna
paqyH

a,
paqvH

no3nlt4JA AOn
14rxoc

ll perxo4Ha
TOAHHA

1 2 3 '4 5 6

50 I, HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE POSE 101 I

62
il. nPrlxoAr oA AKTtlBr4pAtbA yghHAKA
t4 PO6E 1.020r,i

630
iLr noBEhAl-bE BPEflHOCTT 3AIthXA
HEAOBPL.LIEHTX r TOTOB|4X nPOr3BOAA t4

H EAOBP t.L]EHI,1X YCIYTA
1021 t.Jzl

631
rv cr\xAr-bEr-bE BpEAHocTt4 3Afl klxA
HEAOBPtIlEH r4X il TOTOBt/X npOrl3BOAA
t4 HEAOBPU.jEHT,lX ycflyt-A

1022 1.428

51

ocrlM
513

V TPOIJ.]KOBI4 MATEP'4JAIIA 1023 7.087 5.290

5'13 Vl TPOUIKOBI tOPl4BA t/t EHEPfI4JE 1024 6.262 6.090

V I TPOI,I,]KOBII 3APAEA, HAKHMA 3APAAA
V ACTAII/ ThqHI,l PACXOAI4 1025 64.533 56.649

53 v]il TPOL|KOBt nPOL13BOAHTIX yCIyrA
1 026 a1 011 17 516

540 lx TPoUTKoB[4 Ar\4OPT,13AUr1JE 1027 5.594 4.834

541 go
549

x TPOU.IKOBT AyTOpOqHhX pE3EpBflCAt-bA 1028 14.877 13.638

55 X I H EI\,1ATEPI.,] JAJ'IH I'1 TPOL]-JKOBLl 1029 719 10.778

B. nocfloBHt4 AoEHTAK (1001 .1018) > 0 1 030 24.688 5.356

T. nocnoBHr4 ryEuTAK (1018 - 1001) > 0 1 031

66 A. @TlHAHCHJCKV qPVXOAU (1033 + 1038 + 1039) 1032 949 778

66,
OC!4M

662
663 r.r

664

r ouHAHci/JcKr..1 npvxol4 oA noBE3Al-]t,]x
lr.ruA 14 ocTAJrrl @tHAHCI,1JCKrl nphXOAt4
(1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1 033 949 116

660
1. OtrHaHctr]cKil npflxoAff oA Marucnux
ly' :asucxrx npaBHrx ntrqa 1 034

661
2 OilHaHCiljcKff npffxoAff oA ocranfix noBe3aHffx
Ipaexrx nrqa 1 035

665
3 npnxoAfi oA yceuha y 4o6urxy nptrApyxeHfix npaBHflx nfiUa
1,4 :ale4ruvxrx noAyxBara

'1036

669 4 Ocrafltr SrxaHcnjcxn npuxo4r 1 037 116

662 t. aPuxaw4 oA KAI\4ATA (O! rpEhrlx trlUA) 1 038 949 662

663 r
664

I NO3'ITIBHE KYPCHE PA3]'I'4KE
/ NO3VTAAIA EOEKTI4 BAJ'IYTHE KIIAY3YJ]E
(n PEr!1A rPErl,ll\t ttlut4 [,,]A)

1 039

56 Tr. AhHAHCI4JCKII PACXOAH (1041 + 1046 + 1047) '1040 27 78

56,
OC14 M

562,
563 r
564

r. orHAHCl,lJCKt4 PACXOAI4 t43 OAHOCA CA
noBE3AHt4rV npABHrlM,.[4Ul,1i!1A
14 OCTA,'ltl ol4HAHCl4JCKrl PACXOAkI (1042 + 1043 + j044 + 1O4S)

1041 3 59

5bu 1. OilHaHcffjcKff pacxoAtr x3 oAHoca ca MaruqH[M y 3aBI4cHrM npaBHrM ntrLlhMa 1042

561 2 OilHaHciljc(r pacxoAtr tr3 oAHoca ca ocraflilr,, noBe3aHffM npaBHulM nBLl[Ma 1 043

565
3 PacxoAtr o4 yveuha y ry6rrxy npr4ApyxeHilx
[lpaerrx nrqa ff 3ajeAHtrexilx noAyxBara 1044

Texyha roguxa



l-pyna
paqyHa,
paeyH

n03n"lHJA AOn Hanouena 6poj
Hgxoc

Texyha ro4ura [lperxogxa
roauHa

1 2 3 4 5 6
566 r
569

4. Ocranra QraHancrjcxu pacxoA14 '1045 3 EO

s62 ll PACXOAIiI KAMATA (nPEI\4A TpEht4M thUhMA) 1 046 2 8

563 r
564

III HtI A I7]tsHE KYPCHE PA3N/KE I/ HEf ATIABHIA
EOEKTI,4 BAII YTH E KAAY3YIIE
(n P EMA TPEFt4 M Jt t/t_.lt/MA)

1047 22 11

E. AOsHTAK H3 ot4HAHCHpAl+A (1032 - 1040) 1 048 922 700

x. ryEITAK H3 Ot4HAHC]4pAt+A (1040 - 1032) 1 049

odJ 1.4

685

3. nPilXOAt4 OA yCKTIAT?I4BAH,A BPEAHOCTH
OCTAflE hMOBI4HE KOJA CE I4CKA3YJE NO OEP
BPEAHOCTH KPO3 6HflAHC YCNEXA

'1050 12.205 20.290

583 r
sB5

14. PACXOAI4 OA yCKIIATTHBAIbA BPEAHOCTT4
OCTAIIE I4MOBhHE KOJA CE HCKA3YJE NO (DEP
BPE,qHOCTII KPO3 6HflAHC yonEXA

1 051 11.550 12.930

til !4 68
oct4M
683 r
685

J. OCTAfln nPilxOAh 1052 1.327 8.515

57n58
oc|4M

583 r.r

585

K. OCTAnil PACXOAI4
1 053 513 443

n. AoEI4TAK H3 pEAOBHOT nOCnOBAHTA
NPE ONOPE314BAI-bA
(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1 054 27.079 21.488

Jb. ryEHTAK 143 pEEOBHOT nOCAOBATbA
NPE ONOPE3HBAI.bA
(1031 - 1030 + 1049 - 1048 +l!q:t - 1050 + 1053 - 1052)

1 055

69-s9
M. HETO AOsHTAK nOCnOBAI$A KOJE CE OEyCTABIbA,
EoEKTl4 npOMEHE pAqyHOBOACTBEHE nOnITrlKE 14

HCNPABKA TPEIIJAKA 143 PA.HHJHX NEPilOAA
1 056 0 tz5

59-69
H- HETO ryEfiTAK NOCNOBAI-bA KOJE CE OE'CTABIbA,
PACXOA14 NPOMEHE PAqYHOBOACTBEHE NONilTHKE
ililCNPABKA TPEI.UAKA H3 PAHI4JI4X NEPUOAA

1 057 243

l-b. Aosr4TAK npE OnOpE3HBAtbA (10s4 - 105s + 1056 - 1057) 1 058 26.836 21.711

O. ryEHTAK nPE OnOPE3HBA|+A {1055 - 1054 + 1Os7 - 1056) 1 059

n. noPE3 HA.qO6,tTAK

721 I, NOPECKI,I PACXOA NEP'1OAA 1 060 4.514 4.043

Aeo 722 1r. OAIIO)KEHt4 nOpECKl,4 PACXOAI4 nEpL4OAA 1 061 729 1.322

Aeo 722 Irl oAJro)i(EHt4 nopEcKrl npvxon,t4 nEpLlOAA 1062 342 0

723 P. 14CnnAhEHA JIHL{HA nprMAH>A nocnoA,ABqA 1 063

c. HETO AOsHTAK
(1058 - 10s9 - 1060 - 1061 + 1062 _1063) '1064 21.935 16.346

T. HETO ryEHTAK
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 -.1062 + 1063) 1 065

H E TO AO 6 I,1TAK KO J t4 n P i,l nAlA MAI-bt,t HC Ktil M yllAtAri t4 MA 1 066

-+

. HErO AO6rlTAl( KOJt4 npilnAEA BEht4HCKOM BI|ACHTIKy 1067

ill HETO ty6t,1TAK KOJ/ npt/1nAEA MAI-btlHCKt4M yJtATAql/lMA
1 068

tv HETO Ty6t4TAK KOJ'4 nphnA&A BEhTIHCKOM BIIACH|4Ky 1 069



l-pyna
paqyHa,
pa eyH

n03rLlHJA
roA14Ha

Ilperxogna
TOAHHA

1 2 3 5 6

v. 3APMA nO AKUI4JI1

1. OcHoeHa 3apaAa no aKllrj14 1070

10712. Yr,rarueua (pasao4rseua) 3apaAa no axqiljh

Konaorrx

AaHa 26.02.2020 rogtsne

3axoucrr 3acrynHilK

O6pa:aq nponr4caH [Tpaanrnllxov o caApxtlHh r $oprvtr o6paeaqa Qrxanorjcxr.rx r.rsoeu:raja 3a nphBpeAHa ApyLUrBa. 3aApyre r npeAy3erHhKe
("Cny>x6eHr TracH,4K PC", 6p. 9512014 n 14412014)

AOn
14sHoc
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Ilonyuaea npaBHo n14Lle - npegy3erHhK

Marurvlraopoj 0 7l3l5le]Tl2ll lulur$paAenarHocr4 lo]tlol+lnvts ltloltlzltlqls z)s

Hagile JaeHo npegysehe,,HaqmonanHil napK KonaoHilK" ca nornyHoru o.qroeopHourhy

Ce4rure Konaoxyrx36354

H3BEIUTAJ O OCTANOM PE3YflTATY
3a nepnogog 01.01.9o 31.12.2019. rograne

A. HETO PE3YflTAT fi3 nOCIIOBAH,A

r HETO AOS,ITAK (AOn 1064)

il HETO tyshTAK (AOn 1065)

E. OCTAnI CBEOSyXBATHil.qOSilTAK Hnfi TEhTAK

a) Craexe xoje uehe 6uru pexnacu$liKoBaHe y Eunancy
ycnexa y 6y,qyh',r,,a nepHoAHMa

1. I-lpovene peeanopusaqnje Hevareplljanxe ilMoBuHe,
HeKperHr4Ha, nocrpojersa h onpeMe

a) noBehaFt e peBarroph3aUhoHt4x pe3epBrl

6) cvaiuen e peBarop!43aqfioHt4x pe3epBh

2. Axryapcxr,r Ao6utrJv' nnr' ry6raqr.r no ocHoBy nnaHoBa
4eQruurcaHurx np14Matsa

3. Ao6r,rUr nnv rylnqr, no ocHoBy ynaratsa y BnacHhqxe
14HCrpyMeHre (anfirara

4. flo6rqr vtntt ry1vgn no ocHoBy yAena y ocrafloM
caeo6yxaarnon go6urrxy nnu ry 6utxy np hApyxeH tax

6) Craexe Koje HaKHaAHo ruory 6nru pexnacxSxKoBaHe y
SxnaHcy ycnexa y 6yAyhHM neperoAxMa

1 . [o6raqr nnr, ry1wqn no ocHoBy npepar]yHa Qnnancrjcxux
143Beulraja 14HocrpaHor nocnoBatua



2. p^o6ugu vtnv' ry6v't1n oA t4HcrpyMeHara 3auJrtlre Hero
yraralba y rHocTpaHo nocnoBalbe

3. Ao6rqr wnn ry1wqu no ocHoBy hHcrpyMeHara 3au.JThre
p143rxa (xeUr,lHra) HoBqaHor roxa

4
p,o6 nqvnnnry6nl.{14 n oocHoByxa pl,r.lao.qe pe4nocrhpacnoi-toxt4B

r ocTAIrr,l SpyTo cBEoEyxBATHtl gOS[4TAK (2003 +

2005 + 2007 + 2009 + 201 1 + 2013 + 201 5 + 2017) - (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012+ 2014 + 2016 + 2018) z 0

ll OCTAIItil 6PyTO CBEOEyXBATH'I TyETITAK (2004 +

2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014+ 2016 + 2018) _ (2003 +

2045 + 2407 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) >0

lll tlOPE3 HA OCTAIII,l CBEOEyXBATHT AOBI/ITAKt/1fil/
ty6r,1TAr( nEPI4OAA

rv. HETO OCTA|t4 CBEO6yXBATHT/ A06I/TAK (2019 -
2A20-2021)>0

v HETO OCTAITT1 CBEOSyXBATHt4 Ty6'4TAK (2020 - 2019
+ 2421) > 0

B. yKynAH HETO CBEO6yXBATHt4 pE3ynTAT nEpHO.qA

l yKynAH HETO CBEOEyXBATH|4 AO6|4TAK (2001 -2002 +
2022-2023)>0

il yKynAH HETO CBEOSyXBATHl,.I Ty6r4TAK (2002 - 2001
+ 2023 - 202?) > 0

r. yKynAH HETO CBEOSyXBATHt4 [06[4TAK l4lt14
ryBHTAK 12027 + 20281= AOn 2024 ) 0 unyrAOll 2025 > 0

1 l.ipnnrcaH eehnHcxuu BracHht-l!,1[ra KanilTafla

2. lt pnnucan Br a cH rl tlhMa xoj n nerraajy (oHTpony

Konaourx

AaHa 26.02.2020 .r o pvtae

O6pasaq nponhcaH llpaarnuraxov o caApxr4H14 r,r $opr,.rr,l o6paeaqa
("CryN6er-rn rracH!4K PC", 6p. 9512014 k 14412014)

roaeuraja 3a npilBpeAHa ApyurBa, 3aApyre 14 npeAy3erHHXe

l-pyna

paeyHa,
paqyH

"--<---!4,---



[lonyruaaa npaBHo nhqe - npeAy3erHrK

MarrvHN 6poj 0lTl3lsle lTl2ll lura+paAenarHocnir lglr lol+inrs lr lo ltlzi l+ ls lz ls

!u.r" ,:"* ,ouor."o" ,,ruur. nornyHoM oAroBopHor.xhy, Konaourr

Ce4i,tu:re Konaornx 36354

H3BEIUTAJ O TOKOB14MA TOTOBI4HE
3a nept4oA oA 01.01..qo 31.12.2019. rogr,rne

florrquja AOn
Hguoc

Teryha ro4rna flperxogna roguna
1 2 J 4

A. TOKOB14 TOTOB14HE h3 NOCNOBHHX AKTIBHOCTI4

| [lprnran ToroB14He fi3 nocroBHt4x axlaeHocna (1 po 3)
3001 179.201 1 38.393

1. tlpoAa.ia 14 npt4MrbeH,4 aBaHCh 3002 105.092 86.666

2 [lpnHrrueHe (aNtare n3 nocfloBHr4x aKThBHocrH 3003 414 bb2

3. Ocranu npr4nrlarl !43 peAoBHor nocnoBaFba 3004 / J.bv5 51.065

ll OAlilBh roroBr'1He h3 noctoBHr,ix arrulaHoctut (1 go 5) 3005 149.217 120.438

l. Tlcnnare poOaaruavllna A A,arv aBaHch 3006 58.944 42.649

2. 3apa4e, HaKHaAe 3apaAa ,1 ocranh flhqH!4 pacxoAr4 3007 64.846 57.285

3. nnaheHe xauare 3008 E 67

4. lope: xa go6urar 3009 4.408 2.567

5 OArflera no ocHoBy ocranrlx jaBH!4x nprxoAa 301 0 21.014 17.870

lll. Hero npnr,r14B ToroB14He fi3 nocnoBHt4x aKrhBHocrt,t (l-ll) 301 1 29.984 1 7.955

lV. Hero oAJ'r11B l'oroB'1He fi3 nocnoBHt4x axrr,reHocrra (ll-l) 3012

6, TOKOB'1 TOTOBHHE H3 AKTHBHOCTH 14HBECTI4PAI-bA

I l-lpunurar roroBhHe rl3 aKTLlBHocri,l raHaecrlrparsa (1 po 5)
301 3 5.254 2.049

1. tlpo.qaja axqrla r yAena (Hero nprnren) 301 4

2. tlpo4ala HeuarepurjanHe IMoBhHe, HeKperH[Ha, nocrpojetsa, onpe[.4e 11 6ronou:xrx
cpeACTa Ba 301 5 3.824 1.192

3. Ocranr Qunarcrjcxr,r nnacMaHh (Hero npllnraalr) 301 6 895

4. [.1pr,.rnrueHe (aMare !43 aKTl4BHocrr4 14HBecrt4parba 301 7 q? A 116

5. I 1pr.rvnene A,lBilAeHAe 301 8

ll. O4nr.rar,r roroBl,lHe r3 aKT!4BHocl4 14HBecrhpaFba (1 go 3) 301 I 39.640 17.309

1 . Kynoauua arqraja n ygena (Hero oArhera) 3020

2 Kynoar,rHa HevareprjanHe hMoBnHe, HexperHhHa, nocrpojersa, anpeMe t4 6r4oJroutKt/x
cpeACTa 8a 302'1 39.640 17.309

3 Ocranil Qr,rHaHcujcxn nracMaHh (nero o4nraau)

lll llero npfi,.r11B roroB,4He il3 aKTnBHocl,r r,rHaecrlrparua (l-ll) 3023

lV. Hero oAlfiB roroBilHe ta3 aKThBHocrt4 raHeeclapan a (ll-l) 3024 34.386 15.260

8. TOKOBH TOTOB14HE 143 AKTHBHOCT]4 OHHAHC14PAI+A
l. Ilprnrau ToroBrHe t43 aKrr4BHocrh QrraHcnparoa (1 Ao 5)

3025

1. Yeehatse ocHoBHor Kanrrara 3026

2 lyropovHr,r KpeA!4r11 (Hero npnnraan) 3027



flo:uqrja AOn
Texyha ro4rua

1 2 3

3 KparropovHr,r KpeArl4 (Hero npranran) JUZO

4. Ocrane Ayropo\.lHe o6aaese 3029

5 Ocrane (parKopoqHe ooaBese 3030

ll. O4nr,rall roroB!.1He !43 afirlBHocrrl Qr,rHanoaparsa (1 go 6) 3031 8.175 8.1 48

1. Orxyn concrBeHfix axqrja ll y4ena JU.lI

2 [yropovrr KpeA,4rrl (ognraara) 3033

3. KparxopovHr KpeAhrfi (ogrner) 3034

4. Ocrane o6aBe3e (o4ruran) 3035

5. OrlHaHCrrjcK!4 r143fi Hr 3036

6. Tlcnrahexe ArlB,lAeHAe 3037 8.1 75 8.1 48

lll Hero npnnIB ToroBrHe il3 axrhBHocrl4 QlrHaHcnparsa (l-ll) 3038

lV Hero oArIB roroBfiHe h3 axrhBHocrr4 QnHaHCilpalba (ll-l) 3039 8.175 8.175

r. CBETA nPHIIHB TOTOBT1HE (3001 + 3013 + 3025) 3040 184.455
140.442

A. CBETA OAnl4B TOTOBI4HE (3005 + 3019 + 3031) 3041 197.032 145.895

b. HETO nPUnl4B TOTOBI4HE (3040 - 3041)

E. HETO OAnHB TOTOBT4HE (3041 - 3040) 3043 12.577
5.453

X OTOBHHA HA NOqETKY OSPAIIYHCKOT NEPhOAA 3044 29.800 35.264

3. N03hTI4BHE KYPCHE PA3fl14KE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOB14HE

l/1. HETATI4BHE KYPCHE PA3NUKE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOB14HE 3046 22 11

J OTOB14HA HA KPAJY OSPAI{YHCKOT NEPHOAA
(3042 -3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047 17.201 29.800

[(onaoHnx

AaHa 26.02.2020. roAilHe

OOpa3aLl nponr.caH [lpaarlHnxolr o caApxrlHh h SopMt4 o6pa3aLla
('Cnyl<6eNr.r rnacHr4K PC", 6p. 9512014 n 14412014\

H 3acTynHilK

\-zL----**-

ra.Ja 3a nphBpeAHa ApyrltrEa, 3aApyre ,1 npeAy3erH,lKe

3042

3045



flony*raea npaBHo ntaqe - npe.qy3erHuK

Marfi.JHta
6poi

0 7 3 5 9 7 2 L
lJJr$pa
AenaTHocTN

9 L 0 4 nv6 I 0 1 2 7 4 5 2 5

Hasila JaeF{o npegysehe ,,HaqrouanHfi napK KonaoHnr" ca nornyHona ogroeopnoruhy

Ce4rLure KonaoHrx

I43BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KANhTATIY
3a neproA oA 01.01..qo 31.12.2019, ro4nne

PeAH}l
6poj

onuc

AOn

30

AOn

31

AOn

32

Ynuca]].n a
HeynnaheHh

KANHTAJI

1 2 3 4

1

r:*::r!srij*;:*;ri]!!q#

i:i:ia1i.l5:.]:tr;,ltia*ili!.!:.:- 
-.:l j

6ry?rrj:is3:1r:!1,:rrr",
1tlr,rrarra:ii*X1:titrrr.ii:ri.,i at; a:

a) AyroBH14 canAo paeyHa 4001
0

401 I 4037

6) norpaxHr canAo palryHa 4002 3.59 1.21 1
4020 4038

2.

hcnpaera Marepujafl Ho sxauajnux
rpeuraKa H npoMeHa paqyHoBoAcTBeHHx
N ON HTH KA

I t- -- -s+.l*-"*h* l.- --,--r- ::l I

ffi ;iliirra:.:rr::r:n6ii.,ii

a) ucnpaBxe Ha 4yrosHoj crpaHh paqyHa 4003 4021 4039

6) lulcnpaaxe ria norpaNnoj crpaHh paqyHa 4004 4022 4040

3

KopHroBaHo nogerHo cratbe nperxoAHe
roAHHe Ha.qaH 01.01. 20'18

,tt'trr:!::*n::ii

a) xopurroaaur AyroBHr4 canAo pa.ryHa (1a +

2a-26)>0 4005
0

4023 4041

6) xopraroaann norpaxHh can4o pauyHa (16
2a+26)>0 4006

3.597.21r
4024 4042

4

flpouene y

a) npoMer Ha 4yroeHoj crpaHr paqyHa 4007
0

4025 4043

6) npover Ha norpaxuoj crpaHrl paqyHa 4008
0

4026 4044

5

Crarue xa xpajy nperxogHe roAxHe
31.12.2018

a) pyroann carAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4009

0
4027 4045

6) norpaxHr,r canAo paqyHa
(36-4a+46)>0 401 0

3.951.211
4028 4046

6

HcnpaBKa rurarepujanno rualajxrx
rpeuaKa x npoMeHa paqyHoBoAcTBeHHx
NON HTH KA

ia:'t!lI{i:irAnfi
iiiiE::ir'-:;34::,',
)l )::, ?,,:,: iar, : a,'.: :

a) rcnpaare Ha gyroauoj crpaHfi paqyHa 4011 4029 4047

6) rcnpaexe Ha norpaNnoj crpaHh paqyHa 4012 4030 4048

7

Kopnroeaxo noqerHo crarue rexyhe
roAHHa Ha AaH 01.01. 2019

a) ropulroaaur Ayro8Hrl canAo pa,iyHa (5a +

6a-66)>0 401 3 4031 4049

6) xoprroeaxr,r norpa)KHh can4o pavyHa (56 -
6a+66)>0 4014 4032 4050

8 a) nponaer na 4yroeHoj crpaHh paqyHa 401 5
0

4033 4051

6) npover na norpaNHoj crpaHil patryHa 401 6
0

4034 4052

L
Crarse Ha xpajy rexyhe roguHe
3'1.12. 2019

q:-1.. :igri:li''lr'1:ii1€ln:,
;::!:i.::ait :,1:,::)., i..'ii:."



a) AyroBHr,l canAo paeyHa
(7a+Ba-BO)>0 4017

0
4035 4053

6) norpaxnn carAo par.ryHa

(76-8a+86)>0 401 I 3.591.211
4036 4054

PegHr
Epoj

onIc

AOnAOn AOn

t. A 1,5!

Fy6rrax Orrynrueue
concreene arqrje

Hepacnope!exu
Ao6urax

, 7

1 a) gyroeHur canAo pa.ryHa 4055 4073 4091 0

6) norpaNHr carAo paqyHa 4056 4074 4092 46.204

2

t/lcnpaBKa MarepHjafl Ho 3HaqaJHxx
rpeuaKa H npoMeHa paqyHoBoAcTBeHHx
non HTUKa

::li. ::J ai::-:-19---:l l::a:Jl

.:::'.: ::4... 4..,::.,4i)t:.:r:.ar'41):,::r.:::..1..

,1{lg;l:!airi.lrlir{*::ir:41,,:!l

:rE:j;r1:rrtij.-:r!i i:r.?ri1r..:::-1,,1i+r:
*aq(il::)rr:::.::rrr,rr:,):ir9,rri

a) ilcnpaBKe na 4yroeroj crpaHr4 paqyHa 4057 4075 4093

6) hcnpaBKe na norpaNnoj crpaHh paqyHa 4058 4076 4094

3

-l.r-- , :.Y -':.;q- -".,

;* 
-;." -.;""*':*.-r" :

nopHroBaHo noqGTHo cTarbe npeTxoAHe
roAhHe Ha .qaH 01.01.2018 :;ait,!:*ffi

a) ropuroaaHr AyroBHr4 can4o pavyua (1 a +

2a-26\20 4059 4077 4095 0

6) xopurroaaHr norpaxHI canAo pa.ryHa (16 -

2a+26)>0 4060 4078 4096 46.200

4 a) npouer Ha 4yroauoj crpaHI paqyHa 406 1 4079 4097 8.148

6) npover na norpaNnoj crpaHr paqyHa 4062 4080 4098 16.346

5.

f -- - .i ,'' ' 'l
ilt::t:::t-::r :::. l

''Elf{oi r : l.;: i"- 1:".t

a) AyroBH14 caflAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4063 4081 4099 0

6) norpaxnr carAo palryHa
(36-4a+46)>0 4064 4082 41 00 54.398

6

[,'lcnpaexa MarepiljanHo 3HaYajHxx
rpeuJaKa H npoMeHa paqyHoBoAcrBeHHx
N ON HTH KA

.i::alt:?,'a
q:tgt) rilAl

::irIiiq*dElaii1rili r., :t4*. :.;.r.\;.: . :.i:.a..:'j

:!Ill!:.!trrt: r:.rr,tii iJ

a) ncnpaaxe Ha AyroBHoj crpaHh paqyHa 4065 4083 4101 0

6) rcnpaexe ua norpaxuoj crpaH[ paqyHa 4066 4084 4102 0

1

:;iill:lt:,. .

,,;v:!tri:a i]F€
lr,Jii ji:.:::tlrr'ir,,liiili::lr jifjr::lr:

a) xoprroeaura AyroBH14 carAo paqyHa (5a +

6a-66)>0 4067 4085 41 03 0

6) xoprroeaHn norpaxHr can4o pavyna (56 -
6a+66)>0 4068 4086 4104 54.398

8.

a!.tii:i:-rt t;r:iirj!i&i!r}!a, ;:i:"::'---x-.

a) npoMer Ha 4yroeHoj crpaHh palryHa 4069 4087 4105 24.5r7

6) npover na norpaxnoj crpaHh paqyHa 4070 4088 41 06 38.279

I

Craue xa xpaJy reryhe roAuHe
31.12. 2019

a) AyroBHl,l carAo paqyHa
(7a+Ba'86)>0 407 1 4089 4101 0

6) norpaNHn canAo paqyHa
(76-Ba+BO)>0 4072 4090 41 0B 68.160

34

6 8

floqerso cralbe nperxoAHe roAHHe Ha AaH
01 .01 .2018

npoMeHe y nperxogxoj 2018 rogunu

Cratoe xa rpajy nperxogHe roAHHe
31.12.2018

Kopnroeano noqerHo cralbe rexyhe
roarHe Ha aaH 01.01. 2019

npoMeHe y reKyhoj 2019 roguuu



Pe4Hr.r

6poj
onilc

330

AOn

331

AOn

332

I 11

1 a) AyroBHl4 caflAo paqyHa 41 09 4127 4145

6) norpaxuia canAo pa\ryHa 41 10 4128 4146

?

l,'lcnpaara nareprjanuo auavajxux
rpeuaxa r npoMeHa paqyHoBoAcTBeHux
nonuTHKa

a) ncnpaaxe Ha 4yroauol crpaHrl paqyHa 4111 4129 4147

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoj crpaH14 paqyHa 4112 41 30 4148

3

Kopuroeauo noqerHo cratue nperxoAHe
roAHHe Ha qaH 01.01. _
a) Kop,4roBaHil ,a,yroBH14 canAo pa.ryHa (1a +

2a-24)>0 41 13 4131 41 49

6) xoprroeanu norpaxHh canAo pa,iyHa (1 6 -
2a+26)>0 4114 4132 41 50

4

fl pouexe y nperxogxoj _ roiqrHH

a) npoMer Ha 4yroauoj crpaHh paqyHa 4115 41 33 4151

6) nporr,ler ra norpa>rHoj crpaHI paqyHa 41 16 4134 4152

5

Crarue na xpajy nperxogHe ro4ute
31.12._
a) pyrosHn canAo paqyHa
(3a+4a-46)20 4117 4135 41 53

6) norpaNHr carAo paqyHa
(36-4a+46)>0 4118 41 36 4154

6

Hcnpaaxa rnrarepujanxo :Halajxlrx
rpeluaKa H npoMeHa paqyHoBoAcrBeHxx
nonilTHKa

:!lit::*aa.,*t:;:':t,,t a:.: ::,:443..

, ,..r,r.;:ii.tr:,rr ja I :i :r;tii.ir,tir,.._:::
::L.l:.| ;::t::l::, : :.r':4E;ra.:.tt:L:.aa:::,.:l : :.

a) t,,lcnpaBKe Ha gyroauoj crpaH14 paqyHa 41 19 4137 41 55

6) urcnpaere Ha norpaxuo.j crpaHM paqyHa 4120 41 38 41 56

7

Kopuroaano noqerHo crarse rexyhe
roAhHe Ha 4aH 01.01. _
a) (oprlroBaHh AyroBHrl can4o pavyna (5a +

6a-66)>0 4121 41 39 4157

6) xopuroeann norpaxHr canAo paeyHa (56 -
6a+66)>0 4122 414Q 41 58

B.

I-lpor,rexe y reryhoj 

- 

roArHH

a) npoMer ra 4yroaHoj crpaHr paqyHa 4123 4141 41 59

6) nporvrer Ha norpaxHoj crpaHr patryHa 4124 4142 41 60

I

Crarse sa xpajy rexyhe roAxHe
31.12. _ :it,:.:i]]ti,,

,La a,tt':a,a' a r-:::n.arr: ?.t : :: :: : ::: : ::-::

a) AyroBHrl canAo palryHa
(7a+Ba-86)20 4125 4143 4161

5) norpaNHu canAo paLryHa
(76 - Ba + BO) :0 4126 4144 4162

KounoueHre ocraror pe3yrrrara

AOn Axryapcrn
Ao6uqlr Hnlr

ry6uu{n

Aoolrqh unu ryouqu
no ocHoBy ynaraba y

BTACHHi{KE

rHcrpyMeHre
kanua)d^

q 10
I lo'leTHo cTarbe npeTxoAHe roAHHe Ha AaH
01.01.



Pegnlr
6poj

onfic

Ko oHeHTe ocTanor pe3v'lTaTa

AOn

334 u 335

AOn
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[o6rqu unnry6nqn
no ocHoBy xeuHHra

HOBqAHOT TOKA

1 2 12

1 a) 4yroaur carAo paqyHa 41 63 4181 41 99

6) norpa>xHn canAo pavyHa 4164 4182 4200

2.
a) HcnpaBKe Ha gyroaHol crpaHr paLryHa 4165 4183 4201

6) rcnpaexe Ha norpaxHoj crpaHh
paLlyHa

41 66 4184 4202

3.

Kopuroaaxo noqerHo crarbe
nperxoAHe roAHHe Ha AaH 01.01. _
a) (0pr4roBaH!4 AyroBHrl carA0 paqyHa (1a
+2a-26)>0 4167 41 85 4203

6) xopuroaaHur norpaxHh canAo paqyHa
(16-2a+26)>0 41 68 41 86 4204

4

flporueno y nperxoAHoj _ ToAHHH
, . -." --- ,.. .l-, :-.t. , .;;
;.. -..- -1 . ,. ' "-t.....-,...- *' 3

n*9;*;*
:r9!:i*l:i,l::r,::l.. r.l j:rarar::rr:

f *Sria,i:.r;i',)*l{ii,rr])]i,t,
@1q;1u:;gl.:r*_ara'r'):,r. +

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHh paqyHa 41 69 4187 4205

6) npover Ha norpaxHoj crpaHrl paqyHa 4170 41 BB 4206

5

Crarue xa (pajy nperxoAHe roAxHe
3',t.12._
a) AyroBHrl carAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 417 1 41 89 4207

6) norpaNHn canAo paqyHa
(36-4a+46)>0 4172 41 90 4208

6

hcnpaera r,.larepnjanxo 3HaqajHHx
rper.laKa ,r npoMeHa
paqyHoBoacTBeHHx norlllTl{Ka

-lr'":1-'-,-' - :

l,l-.:;.,:",- ' ;
t:::_::t .wJ.\:. . r . '.! ":1, .i

"'q]$ ' 
': :. ' - ,- .:

a) i4cnpaBKe Ha gyroauoj crpaHh paqyHa 4173 4191 4249

6) rcnpaexe Ha norpaxHoj crpaHrj
p a9vHa

4174 4192 4210

7

ro,quHe Ha gau 01.01. _
a) Kopr4roBaH!4 AyroBH14 canAo paeyHa (5a
+6a-66)>0 417 5 4'193 4211

6) xoplrrooarr norpaxHrl canAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4176 4194 4212

8

llpoueHe y rexyhoj _ roAHHtl

a) npoMer Ha AyroBHoj CrpaHh pa\]yHa 4177 41 95 4213

6) nponrer Ha norpaxHoj crpaHh paqyHa 4178 4'196 4214

9.

Crarue ua Kpajy rexyhe roAuHe ..

31.12.
....''..'--l:..'.'.::: - --l",:.",

a) AyroBH!4 canAo paqyHa
(7a + Ba - BO) :0 4179 4197 4215

6) norpaxHr carAo palryHa
(76-8a+86)>0 4180 41 98 4216

:i:itt

.AOn
flo6uqu unury6uquno

ocHoBy yAena y ocTarroM
Ao6lirrry Hnh ry6lrrKy

npHApyxeHxx ApyuraBa

AoO14r{H ,rnH
ry6uqu no ocHoBy

HHOCTpaHOT
nocnoBat5a u

flpepaqyHa
Suxaxcujc.xux

uaeailtftt,

1:t 14
I loqerHo cTalbe npeTxoAHe roAuHe Ha
nac 01 01

HcnpaBKa uarepujanxo rnavajxux
rpeujaKa H npoMeHa
paqyHoBoAcTBoHt4x no,lt4THKa



PeAHH
6poj onrc

AOn
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1 I 16 17

1

noqerno cralbe nperxoAHe roAuHe Ha

AaH 01.01.2018

a) 4yroaHr canAo paqyHa

4235
3.637.4tt

4244
6) norpaNHn carAo palryHa 4218

2
a) urcnpaexe xa pyroaroj crpaHil paqyHa 4219

4236 4245
6) ncnpaoxe ra norpaxroj crpaHil paqyHa 4220

3.

Kopnroeano noqerHo crarse
nperxoAHe ro,q,HHe Ha 4an 01.0'1. 2018

:illl.:': !.: i {.] i!:l ...] .j]:]]],:],:] ',.1,

aaitiit jjr!'r.,, I i:a):irltit;tala:.lell 1ia5j lr.,:i :i:..:i,::::,:lfl i.,:i:rr: I
t ;, : *:& }.at...::..)::.t:: ;l : tlaaja...::::::t::: ::

a) xopurroeaHr AyroBH14 can4o pavyHa (1 a
+2a-26)>0 4221

4237
5.bJl.4f1

42466) xopnroaaHr norpaxHrl canAo paqyHa
(16-2a+26)>0 4llz

4

I

l

:.ar':ata.r,t,,: ....:... -.:.1

)*9ir?':;,r!:it:.rriri

a) npoMer Ha gyroeuoj crpaHr pa\tyHa 4223 4238

8.198
4247

6) nporver ua norpaNnoj crpaHh paqyHa 4224

5

Craue xa Kpajy nperxoAHe ro.quHe
31.12.2018.

rur...l,lliiii,ir:raraa',:lilr!:::.-.,.ri.iir.ill::irlii):'r:r:j':"::!

' ' ',. 
j"

a) pyrooun cafiAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4225

4239
3.645.609

42486) norpaxHr canAo paqyHa
(36-4a+46):0 4226

6

14cnpaaxa varepnjanHo :navajxux
rpcuaKa x npoMeHa
paqyHoaoAcTBeHHx nonuTHKa

a) ,rcnpaBKe na 4yrosHoj crpaHh paltyHa 4227

4240 4249
6) urcnpaexe Ha norpaxHo.l crpaHh paLtyHa 4228

7

KoprroeaHo noqerHo crarse rexyhe
roAxHe Ha AaH 01.01. 2019

:..i".:lrralirillrirlrr:r$. i;':i.r:: :rll,in-.r.*r
.**i.i:4jii!,iil.ili|iiii :i::,r,!rr*..!i:.,
:iliiii:ili{aniti,*)\ilil*-:lrli:trl:i1.i..,
ii,illititlllqglla:;l i:1!!iii:,::1, ::;:a:i:a

a) Kopl4roBaH!4 AyroBHtl can4o pavyua (5a
+6a-66)>0 4229

4241
3.645.609

42506) xopnroaanu norpaxHI canAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4230

B,

fiponene y reKyhoj 2019 rognur.r

a) nporver Ha gyroeHoj crpaHh paqyHa 4231
4242

13.762

4251
6) npover Ha norpaNnoj crpaHh paeyHa

9

Crarse na xpajy rexyhe roAMHe
31.12. 2019

;!&*,i$,i;:irlli';r,i,1l
1r:l::*liL.i:iriha! !ir'i, al

a) 4yroeHur canAo paqyHa
(7a+Ba-Bb)>0 + z5J

4243 3.659.371 42526) norpaNnn canAo paeyHa
(76 Ba+86)>0 4234

Konaounx

AaHa 26.02.2020. roArHe

3axoncxu 3acrynHfiK

/-"<2=-..-.-.---g\ .:/-r
O6pasaq nponhcaH llpaarnurxou o caApxhHh n $opr,,lra o6pasaqa
('CnyN6enra rflacHrlK PC", 6p. 9512014 n 14412014)

h3BeurTala 3a npilBpeAHa ApyLUrBa, 3aApyre h npeAy3erHilKe

Kounonexre ocranor pe3ynrara

AOn

Yxynax Kanrran
[f(peg 16 xon 3 go
ron 15) - I(pes 1a

Kon 3 Ao ron 15)l ) 0

AOn

Fy6nrax usxag
Kanrrana [I(peg 1a
ron 3 go xon 15) -
I(pe,q 16 ron 3 go

ron 15)l 2 0

Ao6uqu nnu ry6nqra no
ocxoay XOB

pacnonoxnBHx 3a npoAaiv
15

ncnpaBKa MaTepHJanHo 3HaqaJHHX
rpeuJaKa u npoMeHa

flponeHe y nperxoAHoj 2018. rogltru
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Јавно Предузеће „Национални парк Копаоник“ је основано 23.02.1989. године на основу Одлуке 
Скупштине Социјалистичке Републике Србије као предузеће за заштиту и развој Националног 
парка Копаоник. На основу Закона о националним парковима,("Службени гласник РС" 39/93) 
основано је као Јавно предузеће у каквом је својству и данас. Предузеће обавља делатности од 
општег интереса заштите и унапређивања заштићеног подручја Националног парка Копаоник, 
сагласно одредбама: Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09.88/10,91/10 и 
14/16) и Закона о национални парковима ("Службени гласник РС" бр. 84/15).  
 
У службеном гласнику број 100 од 13. децембра 2016. године на страни 72, објављена је Одлука о 
усклађивању пословања ЈП Национални парк Копаноник са потпуном одговорнишћу, Копаоник са 
Законом о јавним предузећима. Према овој одлуци основни капитал Предузећа утврђен је на дан 
31. децембра 2015. године у износу од 3.628.178.056,26 динара. Предузеће је основано по закону о 
Националним парковима. Капитал Предузећа подељен је на уделе одређене номиналне вредности 
и уписује се у Регистар и то као право јаване својине Оснивача (заштићене вредности поверене на 
коришћење и управљање Јавном предузећу – шумско земљиште, флора и фауна Националног 
парка Копаоник у износу од 3.603.787.459,26 динара и својине Јавног предузећа на непокретним 
стварима и то у износу од 24.390.597,00 динара коју чине: управна зграда, чуварксе куће на терену, 
стан и улазне станице.  
 
По основу улагања у средствима у јавној својини, РС  стиче уделе у Јавном предузећу и права по 
основу тих удела.  
 
У тачки 8., члан 17, наведене Одлуке дефинисано је да Предузеће, у оквиру обављања својих 
делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора и то:  
 

1) буџета Републике Србије односно јединице локалне самоуправе,  
2)  накнада за коришћење заштићеног подручја,  
3) прихода остварених обављањем делатности управљања заштићеним подручјем,  
4) средства обебеђених за рализацију програма, планова и пројеката у области заштите 

природе,  
5) донација, поклона и помоћи, 
6) домаћих пројеката и програма, пројеката и прогрма Европске уније и других међународних 

пројеката, и  
7) других извора, у складу са законом.  

 
Имовина Предузећа и располагање стварима у јавној својини. Сходно наведеној одлуци 
имовину Предузећа чине право својине на непокретностима и покретним стварима, новчана 
средства, хартије од вредности, опрема и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног 
предузећа (управна зграда, чуварске куће на терену, улазне станице, службена возила и др) 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.  
 
Предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, овом одлуком и Статутом.  
Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.  
 
Органи Предузећа су: 1) Надзорни одбор, 2) директор 
 
Према члану 30 Одлкуке Предузеће треба да има Комисију за ревизију од три члана коју именује 
Надзорни одбор. Независни члан надзорног одбора је Председник комисије за ревизију. Чланови 
Комисије морају да испуне услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа. Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у 
складу са законом којим се уређује ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у 
области финансија и рачуноводства.  
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Општи акти Предузећа су:  Статут, одлуке, правилници и други акти којима се на општи начин 
уређују одређена питања. Статут је основни општи акт предзећа, а други општи акти не смеју бити 
у супротности са одредбама Статута.  
 
Заштита животне средине: Предузеће је при обављању делатности дужно да се стара о заштити 
средине у складу са законом и другим прописима.  
 
Јавност у раду: Предузеће на својој интернет страници објављује:  

1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора 
2) организациону структуру 
3) годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог 

програма, ако предузеће има конкуренцију на тржишту 
4) тромесечне ивзештаје о реализацији годишњег програма пословања 
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора 
6) друге информације од значаја за јавност.  

 
Седиште Предузећа је на Копаонику, 36354 Копаоник.  
 
Предуеће послује под називом: Јавно предузеће "Национални парк Копаноник", са потпунмом 
одговорношћу, Копаоник.  
 
Основање јавног предузећа уписано је у судски регистар Окружног привредног суда у Краљеву под 
бројем ФИ - 8973/93 од 21.09.1993. године, регистарски уложак 1-1029/00, а преведено је у 
Регистрар привредних субјеката у Агенцији за провредне регистре решењем бр. БД 67798/2005 од 
14. јула 2005. године, под матичним бројем 08359721. 
 
Оснивач Јавног предузећа је Република Србија, а права оснивача врши Влада, Београд, Немањина 
11, према одредбама Закона о националним парковима.  
 
Предузеће има својство правног лица и права, обавезе и одговорности утврђене законима, 
Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима и 
Статутом.  
 
Скраћени назив Предузећа је : ЈП "Национални парк Копаоник". 
 
Предузеће је уписано у регистар код Агенције за привредне регистре 15.05.2006. године.  
Регистарски број Предузећа је: 134866499. 
Матични број: 07359721 
Порески идентификациони број: 101274525 
 
Шифра делатности Предузећа је 9104 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита 
природних вредности. 
 
Поред примарне, Предузеће обавља и следеће делатности:  

- Газдовање шумама; 

- Заштита, гајење и унапређивање ловне и риболовне фауне; 

- Управљањем грађевинским земљиштем које му је дато на коришћење; 

- Истраживање у области заштите и развоја националног парка; 

- Презентација и популаризација природних и створених вредности националног парка. 

- Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр 
62/2013.) предузеће је разврстано у средње правно лице. 

 
Просечан број запослених у 2019. години је 52 радника. 
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Предузеће је на основу података за 2018. годину разврстано за пословну 2019. годину као средње 
правно лице. Предузеће је донело Одлуку да ће за састављање финансијских извештаја 
примењивати МСФИ за МСП. 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Основе за састављање финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји  Предузећа укључују Биланс стања на дан 31. децембра 2019. године, 
Биланс успеха и извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу,  Извештај о 
токовима готовине  и Напомене уз финансијске извештаје.  
 
Вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, 
састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врши се у 
складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева примену Закона о 
рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013), Међународних стандарда финансијског 
извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете ("Службени Гласник РС" бр. 117/2014.).  
 
Презентација финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Предузећа за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године 
презентиовани су у форми предвиђеној Законом о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 
62/2013) и Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006,119/2008, 
2/2010, 101/2012, 118/2012 и 95/2014).  
 
Износи у финансијским извештајима су исказани у хиљадама динара (РСД), то јест у валути која 
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  
 
Начело сталности пословања 
 
Приложени финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања.  
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 
Састављање финансијских извештаја извршено је у складу са општим рачуноводственим 
начелима, заснованим на мерењу по историјској вредности (набавној вредности) осим у 
случајевима када МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин који је описан у 
значајним рачуноводственим политикама,  уз наведену процену свих релевантних догађаја који 
утичу на стање имовине и обавеза на дан састављања финансијских извештаја.  
 
Основне рачуноводствене политике примењене код састављања ових финансијских извештаја 
наведене су у даљем тексту: 

 
3.1.  Правила процењивања - основне претпоставке 
 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) 
и начелу сталности пословања. 
 
Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и укључује 
се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема исплате новца у 
вези са тим пословним догађајем. 
 
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Предузеће да послује у 
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности. 
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3.2. Признавање елемената финансијских извештаја 
 
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења средстава 
будуће економске користи притицати у Предузеће и када средство има набавну вредност или цену 
коштања или вредност која може да се поуздано измери. 
 
Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске 
користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмирити 
може поуздано да измери. 
 
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са повећањем 
средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да признавање 
прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза. 
 
Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које је повезано са 
смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да 
признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем 
средстава. 
 
Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или уложена 
куповна моћ и представља нето имовину Предузећа. Из финансијског концепта капитала проистиче 
концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним монетарним јединицама - РСД. 
По овом концепту добитак је зарађен само ако финансијски (или новчани) износ нето имовине на 
крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку периода, након 
укључивања било каквих расподела власницима или доприноса власника у току године. 
  
3.3. Учинци промена курсева стране валуте 
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврдјеном 
на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути признају се по средњем курсу утврдјеном на 
Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан настанка трансакције. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у 
корист или на терет биланса успеха као добици или губици по основу курсних разлика. 
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 
прерачунате по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном 
на међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, евидентиране су 
у корист или на терет биланса успеха. 
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 
прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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Средњи курсеви најзначајнијих валута који су утврђени на међубанкарском тржишту девиза, 
примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су 
били следећи:  
 31.12.2019. 31.12.2018. 

EUR 117,5928 118,1946 
USD 104,9186 103,3893 
CHF 108,4004 104,9779 

 
3.4. Трошкови позајмљивања 
 
Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, 
изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, укључују се у 
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као 
расход периода у коме су настали. 
 

3.5. Умањење вредности нефинансијске имовине 
 
На дан сваког биланса стања, Предузеће преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне 
и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по 
основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви 
износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће проценити 
надокнадиви износ појединог средства, Предузеће процењује надокнадиви износ јединице која 
генерише новац, а којој то средство припада. 
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша.  
 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако 
средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа 
ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 
 

 3.6. Нематеријална улагања 
 
Нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће од тог улагања притицати 
економске користи и када је набавна вредност улагања поуздано мерљива, а обухватају се: 
улагања у развој, концесије, патенти, франшизе, лиценце, улагања у осталу нематеријалну 
имовину (у оквиру којих су дугорочно плаћени трошкови закупа, право коришћења државног 
земљишта). Почетно признавање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности. 
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је стављено у 
употребу. 
 
Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода, и то применом 
стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна 
вредност умањен за резидуалну вредност. 
 
Претпоставља се да је резидуална вредност нематеријалне имовине са коначним веком трајања 
нула, осим ако постоји обавеза треће стране да купи имовину на крају њеног века трајања, или ако 
постоји активно тржиште за имовину, а резидуална вредност се може утврдити позивањем на то 
тржиште и вероватно је да ће такво тржиште постојати на крају века трајања имовине.  
 
Ако није могућа поуздана процена корисног века трајања нематеријалне имовине, она се 
амортизује у периоду од десет година.  
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Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања се врши на крају 
обрачунског периода (пословне године) уколико постоје наговештаји да је дошло до значајне 
промене у односу на претходни период. 
 
3.7. Некретнине, постројења и опрема 

 
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени 
коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна вредност 
увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање 
функционалне приправности. 
 
Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији материјална средства 
која испуњавају следеће услове:  
• да је корисни век трајања дужи од годину дана и  

• да је појединачна набавна цена у време набавке средстава већа од просечне бруто зараде по 
запосленом у Републици у децембру месецу који претходи пословној години у којој је средство 
набављено.  
 
Накнадни издаци укључују се у набавну вредност уколико испуњавају критеријуме дефинисане 
параграфом 17.10 МСФИ за МСП.  
 
Накнадни издаци који не испуњавају наведен критеријум, односно који служе свакодневном или 
редовном сервисирању и одржавању НПО не улазе у вредност НПО, већ се исказују на терет 
расхода периода у којем су настали. 
 
3.8. Корисни век некретнина, постројења и опреме и амортизација 

 
Предузеће процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају сваке 
пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на 
историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и 
променама економских и индустријских фактора. 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, постројења 
и опреме на почетку године, односно на набавну вредност опреме стављене у употребу током 
године, применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз 
примену следећих стопа: 
 

Назив Корисни век Стопа у % 

   
Грађевински објекти 40 2,5% 
Намештај, пословни инвентар у 
трговини, угоститељству и туризму 
и сл.  

8 12,5 

Канцеларијска опрема 5 20% 
Моторна возила 10 10% 
Рачунарска опрема, 
телекомуникациона опрема 

5 20% 

Софтвер, лиценце и остала права 5 20% 
Остала непоменута средства 4 25% 

 
Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено 
у употребу. Амортизационе стопе се могу ревидирати сваке године ради обрачуна амортизације 
која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век  
њиховог коришћења. 
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Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа 
средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у 
билансу успеха одговарајућег периода. 
 

 3.9. Инвестиционе некретнине 
 

     Инвестиционе некретнине се држе ради зараде од закупнине. Ова имовина обухвата               
земљиште и грађевинске објекте намењене издавању у закуп. Почетно признавање инвестиционих 
некретнина се врши по набавној цени. Након почетног признавања, инвестициона некретнина се 
процењује по поштеној (фер) вредности.  

 
Након почетног признавања, инвестициона некретнина процењује се по фер вредности ако се фер 
вредност може поуздано утврдити без прекомерних трошкова и напора. Фер вредност проверава се 
на сваки датум извештавања, а промене фер вредности признају се као добитак или губитак у 
Билансу успеха. 
 
Све друге инвестиционе некретнине (код којих се фер вредност не може поуздано утврдити без 
прекомерних трошкова и напора) вреднују се по набавној вредности умањеној за акумулирану 
амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења. 
 
Укoлико се фер вредност инвестиционих некретнина не може утврдити без прекомерних трошкова 
и напора, инвестиционе некретнине се вреднују по набавној вредности умањене за износ 
кумумлиранe амортизације и износ умањења вредности поводом обезвређења. Преглед стопа и 
опредељених метода за обрачун амортизације инвестиционих некретнина дат је у Спецификацији 
која прати овај правилник.  
 
Инвестициона некретнина се прекњижава на друге облике имовине кад дође до промене њене 
намене, на основу књиговодствене исправе која доказује наведену промену. 
 
3.10. Биолошка средства 
 

Биолошка средства обухватају: шуме, вишегодишње засаде, основно стадо и биолошка средства у 
припреми. 
 

Шуме се процењују по основу природног прираста. Ефекат процене шума је приход од 
усклађивања вредности прираста. 
 
Вишегодишњи засади и основно стадо се процењују по поштеној вредности. Позитивни ефекти су 
приходи од усклађивања вредности а негативни ефекти расходи по основу обезвређења. У 
билансу вишегодишњи засад и основна стада се признају по фер вредности умањеној за трошкове 
продаје.   
 

3.11. Залихе 
 
Залихе се у моменту прибављања вреднују у висини ниже од следећих двеју вредности: 
 

 трошкови прибављања залиха или  

 процењене продајне цене умањене за трошкове довршења и продаје  


За залихе робе и материјала трошкови прибављања подразумевају: фактурну вредност и 
директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују 
фактурну вредност.  
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Фактурна вредност се утврђује на основу износа садржаног у фактури добављача. Уколико 
добављач не достави фактуту, калкулација у вези са обрачуном вредности залиха се сачињава на 
бази уговорене цене, при чему непоседовање фактуре не може да буде узрок кашњења израде 
калкулације која се сачињава пре задуживања велепродајног или малопродајног објекта робом.  
 
Зависне трошкове набавке чине следећи директни трошкови:  
 
• увозне дажбине и порези (осим износа који могу да се рефундирају, као што је претходни 

ПДВ);  
• трошкови превоза залиха, у висини испостављене фактуре превозника; у случају сопственог 

превоза сачињава се калкулација цене коштања интерног превоза која обухвата  
• амортизацију и трошкове одржавања превозног средства, зараде и друга примања 

запослених који опслужују превозно средство, гориво, осигурање и друге трошкове; ова 
цена коштања не укључује остварену добит и не треба да буде већа од уобичајене цене за 
сличан превоз;  

• манипулативни трошкови: трошкови утовара и истовара;  
• други трошкови који се могу директно приписати набавци: посреднички трошкови, 

шпедитерски трошкови, трошкови осигурања залиха у превозу, трошкови пратње 
специјалних врста залиха и слични трошкови настали у циљу довођења залиха на жељену 
локацију и у жељени облик.  

• Уколико су залихе прибављене уз могућност одложеног плаћања, њихово признавање врши 
се у висини цене залиха набављених у уобичајеним условима продаје, а разлика се 
признаје као трошак камате током периода финансирања и не укључује се у вредност 
залиха. 

 
Залихе готових производа и недовршене производње вреднују се у висини трошкова 
прибављања, односно цене коштања или у висини нето продајне цене, ако је нижа.  
 
Цену коштања чине:  
• трошкови директног материјала;  
• трошкови директног рада;  
• индиректни, односно општи производни трошкови.  
 
У вредност залиха готових производа се не укључују, већ представљају расходе периода у коме су 
настали, следећи трошкови:  
 
• општи административни трошкови,  
• трошкови амортизације и одржавања непроизводних сталних средстава,  
• трошкови камате,  
• трошкови: маркетинга, рекламе, продаје, дистрибуције и репрезентације,  
• трошкови неуобичајно великог отписа отпадног материјала, рада или других производних 
трошкова,  
• трошкови чланарина,  
• трошкови истраживања,  
• трошкови развоја, осим када се ти трошкови односе на дизајн или конструкцију предмета 
намењених продаји.  
 
Фиксни трошкови се распоређују на јединице производње само према нормираном капацитету, а 
износ насталих фиксних трошкова изнад нормираних терети трошкова период.  
 
У случају када је нето продајна цена залиха недовршене производње и готових производа нижа од 
њихове цене коштања, врши се делимичан отпис до нето продајне цене.  
 
Нето продајна цена представља процењену продајну цену, умањену за трошкове продаје и 
трошкове довршења (код недовршене производње). 
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Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем 
услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови за рад особља које директно учествују у 
пружању услуга, директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је 
ангажовање спољних експерата и сл. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног 
материјала , енергије утрошене за пружање услуге, амортизација и одржавање опреме која 
учествује у извршењу услуге, трошкови надзорног особља , које директно учествују у пружању 
услуга, директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је ангажовање 
спољних експерата и сл. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, енергије 
утрошене за пружање услуга, амортизација и одржавање опреме која учествује у извршењу услуге, 
трошкови надзорног особља и сл. 
 
За вредновање трошења залиха у производњи користи се FIFO метод (прва улазна цена- прва 
излазна цена) под претпоставком да је природан ток кретања робе идентичан физичком кретању 
робе у условима стабилног пословања.  
 
За вредновање залиха робе користи се метод просечних пондерисаних цена. 
 
3.12. Финансијски инструменти 
 

а) Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и краткорочне 
финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. Предузеће класификује финансијска 
средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности кроз биланс успеха, 
инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива за 
продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. Руководство Предузећа 
утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе, 
обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.  

 
б) Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства 
или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног 
периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује будуће готовинске исплате или 
примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је прикладно, током 
краћег периода на нето књиговодствену вредност финансијског средства или финансијске обавезе.  

 
в) Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства на 
текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако 
конвертовати у готовину и који су предмет ниског ризика од промене вредности. 
 
г) Кредити (зајмови) и потраживања 
 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања и пласмани са фиксним или 
одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту, класификују се као потраживања и 
кредити (краткорочни зајмови) и потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе ефективне 
камате, након умањења вредности по основу обезвређења. Приход од камате се признаје 
применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање 
прихода од камате не би било материјално значајно. 
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3.13. Исправка вредности потраживања  
 

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода 
преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за 
њихову наплату прошло најмање 60 дана.  
 
Индикатори вероватне ненаплативости потраживања су: кашњење купца у измиривању своје 
обавезе, блокада рачуна купца, над купцем је покренут поступак стечаја или ликвидације, приликом 
усклађивања потраживања и обавеза, купац не признаје исказано потраживање итд.  
 
Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је 
ненаплативост извесна и документована (нпр: предузеће није успео судским путем да изврши 
њихову наплату, потраживање је застарело у складу са релевантним прописима којима се уређује 
застарелост попут ЗОО, купца је немогуће лоцирати услед тога што је брисан из надлежног 
регистра и сл). 
 
Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна 
исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси 
Надзорни одбор предузећа.  
 
Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис потраживања и 
краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор предузећа. 
 
3.14. Умањења вредности финансијских средстава 
 
На дан сваког биланса стања Предузеће процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до 
умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим средстава 
исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши 
када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили након 
почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава бити 
измењени. 
 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у периоду од (60 дана) од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну исправке 
вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата отписаних 
потраживања укључује се у билансу успеха као остали приход. 
 
3.15. Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, иницијално се признају  по фер вредности примљених  средстава, 
умањене за трошкове трансакције. 
 
Након почетног признавања краткорочне обавезе се одмеравају по недисконтованом износу 
готовине или друге накнаде за коју се очекује да ће бити плаћена за измиривање обавезе.  
 
Дугорочне обавезе се одмеравају по амортизованој вредности уз примену медота ефективне 
камате.  
 
Финансијска обавеза престаје да се признаје само онда када је угашена, односно када је измирена, 
отказана или је истекла.  
 
Износ отписане обавезе признаје се као приход.  
 
Део дугорочних обавеза који доспева за плаћање у периоду од годину дана, од састављања 
финансијских извештаја, исказује се као краткорочна обавеза. 
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 Обавезе према добављачима 
 
Обавезе према добављачима су обавезе плаћања добављачу за преузету робу или примљене 
услуге у редовном току пословања. Обавезе према добављачима се класификују као текуће уколко 
доспевају за плаћање у року од 1 године или краћем (односно у оквиру редовног циклуса 
пословања уколико је дужи). У супротном, ове обавезе се исказују као дугорочне.  
 
3.16. Дугорочна резервисања 
 
Процењивање резервисања врши се на начин прописан Одељком 21 Резервисања, потенцијалне 
обавезе и потенцијална имовина. 
 
Резервисање ће бити признато када:  

• предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја;  
• је вероватно да ће се од предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом 
измирења; и  
• износ обавезе се може поуздано проценити.  

 
Предузеће треба да призна резервисање као обавезу у извештају о финансијској позицији и треба 
да призна износ резервисања као расход, осим ако други одељак МСФИ за МСП не захтева да се 
трошак призна као део набавне вредности средстава као што су залихе или некретнине, 
постројења и опрема.  
 
Предузеће треба да одмерава резервисање по најбољој процени износа потребног за измирење те 
обавезе на датум извештавања. Најбоља процена је износ који би неки субјект разумно платио да 
измири обавезу на крају извештајног периода или да је на тај датум пренесе трећој страни. 
 
Предузеће књижи на терет резервисања само оне издатке за које је резервисање првобитно 
признато.  
 
Предузеће треба да проверава резервисања на сваки датум извештавања и да их коригује како би 
одражавале тренутну најбољу процену износа који би се захтевао за измирење обавезе на датум 
извештавања. Свако кориговање претходно признатих износа треба да се признаје у добитак или 
губитак, осим уколико резервисање није првобитно признато као део набавне вредности средстава 
(видети параграф 21.5). Када се резервисање одмерава по садашњој вредности износа за који се 
очекује да се захтева за измирење обавезе, реализација дисконта треба да се призна као 
финансијски расход у добитку или губитку у периоду у којем настане. 
  
Резервисања се врши на терет расхода периода по основу:  
• резервисања за судске спорове;  
• резервисања за обнављање природних богатстава;  
• друга резервисања у складу са Одељком 21 МСФИ за МСП на основу Одлуке надлежног 
органа.  
 
Резервисања за судске спорове врше се на основу предлога, односно извештаја правне службе, 
који је састављен на основу веродостојне документације о покренутом спору, а који је усвојен од 
стране надзорног одбора.  
 
Предузеће врши резервисања у свим оним случајевима када вредност тих резервисања није 
безначајна. Сматра се да је вредност резервисања значајна уколико њихова кумулативно 
процењена вредност износи најмање 3% пословних прихода предузећа за обрачунски период 
(пословну годину) која претходи обрачунском периоду за који се уводе резервисања.  
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Резервисања по основу примања запослених  
 
Процењивање резервисања по основу примања запослених врши се на начин прописан Одељком 
28 Примања запослених.  
 
Резервисања се врши на терет расхода периода по основу:  
 
1) резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак 
2) резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију,  
3) резервисања за јубиларне награде запосленима, и  
4) резервисања за неискоришћене одморе запослених.  
 
Правно лице врши резервисања по основу примања запослених у свим оним случајевима када 
вредност тих резервисања није безначајна. Материјална значајност резервисања по основу 
примања запослених утврђује се у складу са критеријумима, односно прагом значајности. 
Појединачне одлуке за ова резервисања доноси Надзорни одбор Предузећа.  
 
Резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак врши се на основу унапред 
дефинисаног плана отпуштања друштва/предузетника. 
 
Резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију  
 
За потребе процене резервисања у недостатку поузданијих показатеља примењује се (на пример: 
референтна стопа НБС као дисконтнa стопa, која је актуелна у моменту увођења резервисања).  
 
Предузеће самостално врши свеобухватну актуарску процену потребну за израчунавање обавезе 
по основу отпремнина приликом одласка у пензију.  
 
Резервисања за јубиларне награде запосленима  
 
За потребе процене резервисања у недостатку поузданијих показатеља примењује се (на пример: 
референтна стопа НБС као дисконтнa стопa, која је актуелна у моменту увођења резервисања).  
 
Предузеће самостално врши свеобухватну актуарску процену потребну за израчунавање обавезе 
по основу јубиларних награда. 
 
3.17. Порез на добитак  
 
Обавеза за порез на добит речуноводствено се евидентира као збир текућег и одложеног пореза.  
 
Текући порез је износ обрачунатог пореза на добит за плаћање, који је утврђен у пореској пријави 
за порез на добит, у складу са пореским прописима.  
 
Вредновање текућих пореских обавеза врши се у износу који се очекује да ће бити плаћен 
надлежном пореском органу (враћен од стране пореског органа).  
 
Износ текућег пореза који није плаћен признаје се као обавеза текуће године.  
 
Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање 
признаје се као средство (потраживање). 
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3.18.  Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да плаћа 
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 
обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по 
стопама прописаним релевантним законским прописима. Предузеће је, такође, обавезно да од 
бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. 
Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 
периода на који се односе. 

Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 
периода на који се односе. 

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 
основама. 

3.19. Лизинг 
 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о лизингу на 
Предузеће преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над средствима. Сваки 
други лизинг се класификује као оперативни лизинг.  
 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања 
Предузећа у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. 
Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по 
финансијском лизингу. Средства која се држе на бази финансијског лизинга амортизују се током 
периода корисног века трајања, у зависности од тога који је од ова два периода краћи. 

 
Закупи код којих закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују 
се као оперативни лизинг. Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу признају се у 
билансу успеха равномерно као трошак током периода трајања лизинга. 

 
3.20. Приходи и расходи  

 
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом 
да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту 
испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној вредности, 
умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  
 
Уговорени приходи од услуга се признају према степену извршења. 
 
Трошкови позајмљивања се признају као расход у периоду када су настали, без обзира како се 
користе позајмљена средства. Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
3.21. Умањење вредности имовине 

 
На дан биланса стања, Предузеће врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког 
средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у 
додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да утичу на 
књиговодствену вредност односне имовине. 
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3.22.Потенцијалне обавезе 
 
Могуће је да на дан издавања ових финансијских извештаја постоје одређене околности које 
Предузећу могу донети губитак, осим оних које настају као последица једног или више будућих 
догађаја. Руководство процењује поменуте потенцијалне обавезе на основу претпоставки односно 
просуђивања. При процењивању непредвиђених губитака по основу судских и пореских поступака у 
које је укључено Предузећу, као и евентуалних потраживања односно захтева који могу довести до 
таквих поступака. Предузеће након консултација са правним и пореским саветницима процењује 
основ за ове евентуалне судске и пореске поступке односно потраживања, као и основ за накнаду 
која може бити тражена или очекивана у поменутим околностима. Уколико процена потенцијалне 
обавезе буде указала на то да материјално значајан непредвиђени губитак није вероватан, али је у 
разумној мери могућ, односно вероватан је али се не може проценити, природа потенцијалне 
обавезе, као и процена износа евентуалног губитка уколко се исти може утврдидти и материјално је 
значајан, се обелодањује.  Уколико се непредвиђени губитак не може поуздано проценити, 
руководство признаје гибитак у тренутку када му је на располагању информација која му омогућава 
да да разумну процену. Непредвиђени губитак чија је вероватноћа настанка мала се по правилу не 
обелодањује, осим уколико се не односи на гаранције, у ком случају се обелодањује и природа 
гаранције. Међутим, у одређеним околностима у којима се обелодањивање иначе не захтева 
Предузећа може да обелодани потенцијалне обавезе необичне природе која по мишљењу 
руководства и његовог правног саветника могу бити од значаја за власнике и друга лица.  
 
Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од 
губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када предузеће дође до 
нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. 
Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате. 
 
3.23. Донације 
 
Донације примљене у новцу, које покривају један обрачунски период и намена их је да покрију 
трошкове Предузећа настале у том периоду, односно намењене су за повећање прихода, одмах се 
признају као приходи у билансу успеха.  
 
Вредност средстава добијених кроз донације се иницијално евидентира као разграничени приход у 
оквиру обавеза у билансу стања, који се умањује у корист биланса успеха, у периоду када се на 
терет биланса успеха евидентирају трошкови везани за коришћење средстава примљених из 
донација.  
 
3.24. Рачуноводствене процене  
 
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа да врши процене и 
утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и 
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 претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим 
расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати 
могу да се разликују од процењених износа. 
 
3.25. Пословно окружење 
 
Тржиште Републике Србије показује поједине карактеристике растућег тржишта. Пореска, царинска 
и валутна регулатива су предмет различитих интерпретација што доприноси многим изазовима са 
којима се компаније које послују у Србији суочавају.  
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Светска економска криза, колебања на берзама и други ризици могу имати негативне последице на 
домаћи финансијски и производни сектор. Руководство Предузећа је извршило резерисања 
узимајући у обзир економску ситуацију и могуће последице на крају извештајног периода. 
Руководтво Предузећа сматра да предузима све неопходне мере како би подрао одрживост и 
развој пословања у тренутном пословном окружењу.  
 
Дужници Предузећа могу доћи у ситуацију смањене ликвидности што последично може утицати на 
њихову способност да отлаћују позајмљене износе. Погоршавање услова пословања дужника (или 
зајмопримаца) такође може утицати на планиране токове готовине као и на процену умањења 
вредности финансијских и нефинансијских средстава. У мери у којој су информације биле 
доступне, рукводство је исказало ревидиране процене очекиваних будућих токова готовине у 
процени умањења вредности.  
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4. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

   У хиљадама динара 

  
Софтвер 
и остала 

права 

 Остала 
нематеријална 

имовина 
Укупно 

Набавна вредност на почетку године 1.421  1.421 

Повећања:  261 261 

Нове набавке  261 261 

Стање на крају године 1.421 261 1.682 

Кумулирана исправка вредности на 
почетку године 1.202  1.202 

Повећања: 46  46 

Амортизација 46  46 

Стање на крају године 1.248  1.248 

Нето садашња вредност:       

31.12.2019. године 173 261 434 

31.12.2018. године 219 
 

219 

 
Нематеријална имовина, исказана на дан биланса у нето износу од 219 хиљада динара, односи се 
на програме за рачунаре на које је обрачуната амортизација по стопи од 20%.  
 
5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

У хиљадама динара 

  
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 

Остале 
некретнине, 
постројења 

и опрема 

Некретнине, 
постројења 
и опрема у 
припреми 

Аванси за 
некретнине, 
постројења 

и опрему 

Укупно 

Набавна вредност на 
почетку године 26.159 40.631 7.895 3.740 764 79.189 

Укупна повећања 4.188 17.052  18.806 (764) 39.282 
Набавка директно од 
добављача и 
активирање  4.188 17.052  18.806 (764) 39.282 

Укупна смањења 

 
6.769    6.769 

Продаја у току године 
и остало    6.769    6.769 

Набавна вредност на 
крају године 30.347 50.914 7.895 22.546 

 
111.702 

Кумулирана исправка 
вредности на почетку 
године 3.864 14.473 2.490   20.827 

Укупна повећања 1.238 1.034 362   2.634 

Амортизација и остало  1.238 1.034 362   2.634 

Укупна смањења  31    31 

Расход у току године  31    31 
Кумулирана исправка 
вредности на крају 
године 5.102 15.476 2.852   23.430 

Нето вредност:             
31. децембар 2019. 
године 25.245 35.438 5.043 22.546 

 
88.272 

31. децембар 2018. 
године 22.295 26.158 5.405 3.740 764 58.362 
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6. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

У хиљадама динара 

  Шуме Укупно 

Набавна вредност на почетку године 3.576.307 3.576.307 

Кориговано почетно стање 3.576.307 3.576.307 

Укупна повећања 859 859 

Прираст   859 859 

Набавна вредност на крају године 3.577.166 3.577.166 

      

31. децембар 2019. године 3.577.166 3.577.166 

31. децембар 2018. године 3.576.307 3.576.307 

 
Процена вредности шума се утврђује на основу тржишне цене, стручне процене и података из 
Основа газдовања шумама и то: 
 

Вредност шума у дубећем стању из интерних докумената Годишњи план газдовања шумама, за 
производњу дрвних сортимената и важећег ценовника. 
 

Укупна дрвна маса износи 2.837.412,12 м
3
 бруто. 

 

Проценат прираста дрвне масе износи 5%. 
 

Вредност шума у дубећем стању износи 14.828.483 хиљада динара. 
 

Трошкови израде и извоза износе 11.251.317 хиљада динара. 
 

Вредност шума на камионском путу износи 3.577.166 хиљада динара. 
 

Књиговодствена вредност шума износи 3.576.307 хиљада динара. 
 
Увећање вредности шума износи 859 хиљада динара. 
 
Прираст исказан у износу од  859 хиљада динара евидентиран је преко биланса успеха текуће 
године (веза Напомена бр. 28). 
 
7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

У хиљадама динара 

  
Остали дугорочни 

финансијски 
пласмани 

Укупно 

Бруто вредност на почетку године 6.972 6.972 

Кориговано почетно стање 6.972 6.972 

Укупна смањења 1.113 1.113 

Продаја и остало  1.113 1.113 

Бруто вредност на крају године 5.859 5.859 

      

Исправка вредности на почетку године 274 274 

Кориговано почетно стање 274 274 

Исправка вредности на крају године 274 274 

Нето вредност     

31.12.2019. година 5.585 5.585 

31.12.2018. година 6.698 6.698 
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Дугорочни финансијски пласмани у износу од 5.585 хиљада динара односе се дугорочне стамбене 
зајмове дате радницима на рок од 20 година. 
  
8. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
 

  
Спорна и сумњива  

потраживања 
Укупно 

Бруто стање на почетку године 12.638 12.638 

Кориговано почетно стање 12.638 12.638 

Бруто стање на крају године 13.452 13.452 

Исправка вредности на почетку године 12.638 12.638 

Кориговано почетно стање 12.638 12.638 

Укупна повећања 528 528 

Нове исправке и остало  528 528 
Исправка вредности на крају године 13.166 13.166 

31.12.2019. године 286 286 

31.12.2018. године 
   

9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 
 

  
 

У хиљадама динара 

  
2019.   2018. 

  
 

      

Одложене пореска средства: 
 

      

а) по основу резервисања 
 

305   692 

    
 

    

Стање на дан 31. децембар   305   692 

 
10. ЗАЛИХЕ  

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Готови производи 
 

2.439   1.118 

Свега готови производи и недоворшена 
производња 

 
2.439 

  
1.118 

Плаћени аванси за материјал, резервне делове и 
инвентар у земљи 

 
366 

  
27 

Плаћени аванси за робу у земљи 
  

  584 

Плаћени аванси за робу у иностранству 
  

  259 

Плаћени аванси за услуге у земљи 
 

204   

 Исправка вредности плаћених аванса 
 

(259)   

 Свега дати аванси 
 

829   870 

  
 

      

Стање на дан 31. децембар   3.268   1.988 

 
 
 
 



ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК" КОПАОНИК 

Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2019. године 

(Сви износи су изражени у  000 РСД, осим ако није другачине назначено) 

 

 
 

20 

 
 
11.  ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

    У хиљадама динара 

  Купци у земљи Укупно 

   
Бруто стање на почетку године 37.869 37.869 

Повећање 123.539 123.539 

По основу продаје 123.539 123.539 

Смањење 138.458 138.458 

По основу наплате 138.458 138.458 

Бруто стање на крају године 22.950 22.950 

Исправка вредности на почетку године 14.741 14.741 

Укупна повећања 9.581 9.581 

Нове исправке 9.581 9.581 

Укупна смањења 12.846 12.846 

Пренос у приходе 12.205 12.205 

Остало 641 641 

Исправка вредности на крају године 11.476 11.476 

Нето стање     

31.12.2019. године 11.474 11.474 

31.12.2018. године 23.128 23.128 

 
Извршена је исправка вредности потраживања која нису наплаћена у року од 60 дана од дана 
доспећа као и спорних потраживања.  
 
 
12. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

  
Потраживања од 

запослених 

Потраживањ
а за накнаде 
зарада које 

се 
рефундирају 

Потражив
ања по 
основу 
накнада 
штета 

Остала 
краткорочна 

потраживања 
Укупно 

Бруто стање на почетку 
године 263 126 501 960 1.850 

Кориговано почетно стање 263 126 501 960 1.850 

Повећање 2.194 467 43 36.379 39.083 

По основу продаје 2.194 467 43 36.379 39.083 

Смањење 2.234 507 545 25.558 28.844 

По основу наплате 2.234 507 545 25.558 28.844 

Бруто стање на крају године 223 86 (1) 11.781 12.089 

Нето стање           

31.12.2019. године 223 86 (1) 9.374 9.682 

31.12.2018. године 263 126 501 66 956 
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13. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

  
Краткорочни 

кредити и 
зајмови у земљи 

Укупно 

Бруто стање на почетку године 1.323 1.323 

Кориговано почетно стање 1.323 1.323 

Повећање 1.247 1.247 

Нови пласмани 1.247 1.247 

Смањење 1.253 1.253 

По основу наплате 1.253 1.253 

Бруто стање на крају године 1.317 1.317 

Укупно повећање 127 127 

Нове исправке 127 127 
Исправка вредности на крају године 127 127 

Нето стање     

Стање на дан 31.12.2019. године 1.190 1.190 

Стање на дан 31.12.2018. године 1.323 1.323 

 
Краткорочни кредити и зајмови у земљи у износу од 1.323 хиљада динара се односе на део 
дугорочних стамбених зајмова датим радницима који доспевају за плаћање у року од једне године.  
 
14. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

    У хиљадама динара 
   2019.   2018. 

         

Текући (пословни) рачуни  12.862   25.380 

Девизни рачун  4.339   4.420 

          

Стање на дан 31. децембар   17.201   29.800 

 

15. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Остала активна временска разграничења 
 

230   353 

  
 

      

Стање 31. децембра 
 

230   353 
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16. КАПИТАЛ 
 

  У хиљадама динара 
  2019.   2018. 

        

Државни капитал 3.591.211   3.591.211 

Свега основни капитал 3.591.211   3.591.211 

        

Нераспоређени добитак ранијих година 46.225   38.054 

Нераспоређени добитак текуће године 21.935   16.346 

Свега добитак 68.160   54.400 

        

Стање 31. децембра 3.659.371   3.645.611 

 
Промене на капиталу: 
 

а) Основни капитал 
У хиљадама динара 

 
Државни 
капитал 

Укупно 

Стање на почетку године 3.591.211 3.591.211 

Стање 31.12. текуће године 3.591.211 3.591.211 
 
Предузеће није усагласило вредност и структуру основног капитала који је исказан у пословним 
књигамa, са основним капиталом који је исказан у Одлуци о усклађивању пословања Предузећа са 
Законом о јавним предузећима, која је објављена у Службеном гласнику број 100 од 13. децембра 
2016. године, као и са основним капиталом који је регистрован у регистар Агенције за привредне 
регистре. У члану 2. ове Одлуке стоји да је  основни капитал Предузећа утврђен на дан 31. 
децембра 2015. године у износу од 3.628.178.056,26 РСД што одговара укупној имовини из биланса 
стања на дан 31.12.2015. годинем, те да је овај капитал подељен на уделе одређене номиналне 
вредности који се уписују у Регистар и то као право јавне својине Оснивача Републике Србије у 
износу од 3.603.787.459,26 РСД и својине Предузећа на непокретним стварима у износу од 
24.390.597,00 РСД. У пословним књигама Предузећа на дан биланса текуће и претходне године 
исказан је основи капитал у износу од 3.591.210,829,45 РСД, из чега проистиче неусклађеност са 
основним капиталом који је исказан у напред описаној Одлуци за износ од 36.967 хиљада динара.  
 
У регистар Агенције за привредне регистре основни капитал Предузећа је регистрован у износу од 
24.390.597 РСД.  
 
б) Нераспоређени добитак 

У хиљадама динара 

Стање на почетку године 54.400 

Повећање: 21.935 

а) по основу нето добитка текуће године 21.935 

Смањење: 8.175 

а) по основу исплате добити оснивачу 8.175 

Стање 31.12. текуће године 68.160 
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17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
У хиљадама динара 

  

Резервисања 
за трошкове 
обављања 
природних 
богатстава  

 Резервисања 
за накнаде и 

друге 
бенефиције 
запослених  

Укупно 

Стање 31.12.2018. године 24.984 7.983 32.967 

Повећања:       

Нова резервисања 11.988 2.888 14.876 

Укупно повећање 11.988 2.888 14.876 

Смањења:        
Искоришћена резервисања у току године 8.438 639 9.077 

Укупно смањење 8.438 639 9.077 

Стање 31.12.2019. године 28.534 10.232 38.766 

 
Структура резервисања за трошкове обнављања природних богатстава: 

У хиљадама динара 

        2019. 

Нова резервисања – 15% од реализације дрвних сортимената у 2019. 
години 

  
11.988 

Раније обрачунато резервисање, које ће се према плану искористити у 
наредним годинама  24.984 

Искоришћена резервисања у току године 
 

(8.438) 

Укупно       28.534 

 
Предузеће је 22.02.2018. године закључило Колективни уговор, према коме је девинисано да је 
послодавац дужан да исплати отпремнину запосленом приликом одласка у пензију у висини од три 
просечне зараде запосленог исплаћене у последњих 12 месеци, с тим што исплаћена отпремнина 
не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније за запосленог. 
Према претходном колективном уговору, Предузеће је било у обавези да исплати отпремнину у 
износу од две просечне зараде. Из тог разлога је Предузеће извршило обрачун резервисања на дан 
31.12.2018. године у висини од три просечне зараде за децембар у Републици Србији, а на дан 
31.12.2017. године у висини од две просечне зараде за децембар у Републици. 
 
Предузеће је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 20 и 30 година непрекидног рада у 
Предузећу. Предузеће је извршило обрачун резервисања за јубиларне награде на дан 31.12.2019. 
године.  
 
Предузеће је извршило Обрачун резервисања за обнављање природних богатстава из 2019. године 
на основу члана 77. и 78. Закона о шумама, на рачун 401 - Дугорочна резервисања и трошкове 
резервисања за репродукцију шума у висини 15% на реализацију дрвних сортимената која у 2019. 
години износи 79.920 хиљада динара. Укупан износ резервисања износи 11.988 хиљада динара.  
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18. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
 

    У хиљадама динара 

    2019.   2018. 

          

Примљени аванси у земљи   143   87 

     
Стање на дан 31. децембар   143   87 

 
19. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

    У хиљадама динара 

  
Обавезе према 
добављачима у 

земљи 
Укупно 

Стање на дан 31.12.2019. године 15.409 15.409 

Стање на дан 31.12.2018. године 16.123 16.123 

 

20. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

    У хиљадама динара 
   2019.   2018. 

         
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају  568 

  
329 

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог  64 

  
47 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог  157 

  
93 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца  131 

  
80 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају  0   45 

Свега обавезе по основу зарада и накнада 
зарада  920 

  
594 

Обавезе према запосленима  23   0 
Обавезе према физичким лицима за накнаде по 
уговорима  91 

  
90 

Свега остале обавезе   114   90 

          

Стање на дан 31. децембар   1.034   684 

 
21. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Обавезе за порез на додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза 

 
- 

  

879 

Стање на дан 31. децембар   .   879 
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22. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Обавезе за порез из резултата 
 

903   797 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 
набавке или на терет трошкова 

 
29 

  
2.105 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 
 

237   334 

          

Стање на дан 31. децембар   1.169   3.236 

 
23.  ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Остала пасивна временска разграничења 
 

119   239 

  
 

      

Стање на дан 31. децембар   119   239 

 
24. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

    У хиљадама динара 
  

 
2018.   2017. 

 
        

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту   67.194 

  
53.255 

    12.726   17.247 

    229   269 

Укупно приходи од продаје производа и услуга  80.149   70.771 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина  12.285 

  
11.525 

Укупно приходи од премија, субвенција, дотација  12.285   11.525 

Остали пословни приходи  60.976   38.883 

Укупно други пословни приходи   60.976   38.883 

          

Стање на дан 31. децембар   153.410   121.179 
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25. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

  
 

У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Повећање вредности залиха недовршених и 
готових производа и недовршених услуга 

 
1.321 

  

 Трошкови осталог материјала (режијског) 
 

5.651   4.290 

Трошкови резервних делова 
 

632   738 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 
 

804   262 

Укупно трошкови материјала 
 

7.087   5.290 

Трошкови горива и енергије 
 

6.262   6.090 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 
 

45.730   39.928 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 

 
7.839 

  
7.144 

Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 

 
6.374 

  
4.143 

Трошкови накнада физичким лицима по основу 
осталих уговора 

 
14 

  

 Трошкови накнада члановима органа управљања и 
надзора 

 
2.163 

  
2.153 

Остали лични расходи и накнаде 
 

2.413   3.281 

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 

 
64.533 

  
56.649 

Трошкови услуга на изради учинака 
 

13.401   11.169 

Трошкови транспортних услуга 
 

1.286   1.098 

Трошкови услуга одржавања 
 

2.185   2.877 

Трошкови закупнина 
 

1.317   1.277 

Трошкови сајмова 
 

110   172 

Трошкови рекламе и пропаганде 
 

1.222   714 

Трошкови истраживања 
 

980   

 Трошкови осталих услуга 
 

1.470   209 

Укупно трошкови производних услуга 
 

21.971   17.516 

Трошкови амортизације 
 

5.594   4.834 

Резервисања за трошкове обнављања природних 
богатстава 

 
11.988 

  
10.575 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених 

 
2.888 

  
3.063 

Укупно трошкови амортизације и резервисања 
 

14.876   13.638 

Трошкови непроизводних услуга 
 

229   470 

Трошкови репрезентације 
 

526   585 

Трошкови премија осигурања 
 

599   745 

Трошкови платног промета 
 

432   339 

Трошкови чланарина 
 

243   322 

Трошкови пореза 
 

5.706   6.938 

Остали нематеријални трошкови 
 

1.984   1.379 

Укупно нематеријални трошкови 
 

9.719   10.778 

  
 

      

Стање на дан 31. децембар 
 

128.721   115.823 
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26. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

      У хиљадама динара 
  2019.   2018. 

        

Остали финансијски приходи 535   116 

Приходи од камата (од трећих лица) 414   662 

        

Стање на дан 31. децембар 949   778 

 
27. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 
      У хиљадама динара 
  2019.   2018. 

        

Остали финансијски расходи 2   59 

Расходи камата (према трећим лицима) 3   8 

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле (према трећим лицима) 22   11 

        

Стање на дан 31. децембар 27   78 

 
28. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО 

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 

  
 

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана 

 
12.205 

  
20.290 

  
 

      

Укупно: 
 

12.205   20.290 

 
29.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО 

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 

        У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018 

  
 

      
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и 
других хартија од вредности расположивих за 
продају 

 
351   274 

Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 

 
11.199 

  
12.656 

         

Укупно:   11.550   12.930 
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Структура обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана 
У хиљадама динара 

        2019. 

Обезвређење потраживања од купаца у земљи   9.683 

Обезвређење других потраживања       1.516 

Трошкови амортизације       1.199 

 
30. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      

Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 

  

  
204 

Приходи од смањења обавеза 
  

  62 

Приходи од укидања дугорочних резервисања 
 

35   6.879 

Остали непоменути приходи 
 

434   657 

Укупно остали приходи 
 

469   7.802 

Приходи од усклађивања вредности биолошких 
средстава 

 
858 

  
713 

Укупно приходи од усклађивања вредности 
имовине   858 

  
713 

          

Стање на дан 31. децембар   1.327   8.515 

 
31. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

    У хиљадама динара 
  

 
2019.   2018. 

  
 

      
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме 

  

  
34 

Расходи по основу директних отписа потраживања 
 

94   

 Остали непоменути расходи 
 

323   409 

Укупно остали расходи 
 

417   443 

Обезвређење некретнина, постројења и опреме 
 

96   

 Укупно расходи по основу обезвређења имовине 
 

96   

           

Стање на дан 31. децембар   513   443 

 
32.  НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

    У хиљадама динара 
   2019.   2018. 

         

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година 
које нису материјално значајне  62   1.154 

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година 
које нису материјално значајне  306   931 

Нето добитак пословања које се обуставља   
 

  223 

          

Нето губитак пословања које се обуставља   244   
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33. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

а) Компоненте пореза на добитак     

  У хиљадама динара 

    2019. 

Текући порески расход   4.514 

Одложени порески расход   387 

Укупно порески расход периода   4.901 

 

б) Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице   

  У хиљадама динара 

    2019. 

Добитак пословне године   26.836 

Корекција за сталне разлике      

Усклађивање и корекција расхода и прихода у пореском билансу 3.304 

Корекција за привремене разлике     

Пореска амортизација   5.635 

Рачуноводствена амортизација   5.594 

Опорезива пословна добит   30.099 

Пореска основица   30.099 

Обрачунати порез   4.514 

Укупно утврђени обрачунати порез   4.514 

Плаћене аконтације   3.233 

Износ пореза за уплату   1.282 

 
34. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
а) Судски спорови 
 
1. На дан 31.12.2019. године не постоје судски спорови у којима се предузеће јавља као тужена 
страна. 
 
2. Предузеће води против других правних и физичких лица на дан 31.12.2019. године судске спорове 
ради наплте својих потраживања, која су дата на исправку вредности на терет биланса успеха по 
основу неизвесности њихове наплате.  
 
б) Јемства и гаранције 
 
Предузеће нема датих јемстава и гаранција.  
 
35.  НАКНАДЕ КЉУЧНОГ РУКОВОДСТВА 
 
Кључно руководство Предузећа чине Председник и 4 члана Надзорног одбора. Накнаде плаћене 
или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели која следи: 

 
У хиљадама динара  

   2019. 

Председник   546 

Чланови надзорног одбора   1.467 

Укупно:    2.013 
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36. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 
Управљање капиталом  
 
У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ очување 
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе 
власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала.  
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа преиспитују структуру капитала на годишњој 
основи.  
 
Циљеви управљања финансијским ризицима  
 
Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима и то: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Предузећа је 
усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању 
могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Предузећа. Предузећа не користи 
никакве финансијске инструменте заштите од ефектата финансијских ризика на пословање, због 
тога што такви инструменти нису у широкој употреби, а не постоји ни органозовано тржите таквих 
инструмената у Републици Србији.  
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Предузећа је изложено финансијским ризицима и у том склопу је изложено 
тржишном ризику који се јавља као: 1) девизни ризик и 2) ризик од промене каматних стопа.  
 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Предузећа девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске 
пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, 
дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из 
пословања номиниране у страној валути. 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Предузећа у страним валутама на дан 
извештавања је следећа: 
  Имовина   Обавезе 

   2019.     2018.     2019.     2018.  

                

EUR  4.339     4.420    
                

   4.339     4.420    
    

У следећој табели приказана је осетљивост Предузећа на апресијацију и депресијацију РСД за 10% 
у односу на поменуте стране валуте.  
  2019.   2018. 

  10%   -10%   10%   -10% 

                

EUR 434     (434)                    442                   (442) 

                

  434     (434)                    442                  (442) 

 
Кредитни ризик 
 

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности 
да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат 
финансијски губитак Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске 
пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима. 
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У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено да користи 
остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за 
привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у 
циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ његове 
максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком усвојеном од стране 
руководства Предузећа. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном 
годишње. 

 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном 
ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком. 
 
Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца на дан 
биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене исправке вредности, састоје се 
од великог броја потраживања, од којих највећи део чине потраживања од купаца. 
 

Ризик ликвидности 
 
Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у 
сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Предузеће управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних 
новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива финансијских средстава и доспећа 
обавеза.  

У хиљадама динара 
2019. година до 1   од 1 до 2   од 2 до 5   Укупно 

                

Дугорочни кредити 
       Обавезе из пословања  15.409    

   
   15.409  

Крат. финан. обавезе 
       Остале крат. обавезе  1.034    

   
   1.034  

      
   

    

   16.443    
   

   16.443  

                
2018. година до 1   од 1 до 2   од 2 до 5   Укупно 

Дугорочни кредити 
       Крат. финан. обавезе 
       Обавезе из пословања  16.123    

   
   16.123  

Остале крат. обавезе 684    
   

  684  

      
   

    
   16.807    

   
   16.807  

 
 
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума 
на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири (актуелни ануитетни план). 
 
Заштита животне средине 
 
Основна делатност Предузећа је очување и заштита животне средине. Предузеће врши 
резервисања за очување житовне средине која су дефинисана посебним законом и сходно томе та 
резревисања су обелодањена у Напомени 16 уз ове финансијске извештаје. Сматрамо да су 
резервисања извршена у задовољавајућој мери и да додтна резервисања нису потребна.  
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37. HATIEIIO CTATHOCTT NOCJ-IOBAFbA

QnHauctticxr ,13Beura1il cy cacraBrbeHh Ha Haqeny HacraHKa nocfloBHor Aora|laja (Haveno y3poriHocrr) ,4

HaLrery cTaIr HocTt4 nocnoBaFh,a.

[1peva Ha\]ery HacraHKa nocfloBHorAorahaja yqr4Ht.p1 nocnoBHr4x npor\4eHa v Apynrx AoraRaja ce [ph3Hajy
y MoMeHry HacraHKa (a He r<aAa ce roroBNHa rfl14 FbeH eKBilBaneHT npilMh vtnn tAcnnarv). Or,ruaHcI4jcxr,r
tl3BeLUrajt4 cacraBrbeHil Ha Haqeny HacraHKa nocfloBHor Aorahaja (ocmr',1 lzlseeuraja o roKoBrMa
roroBHHe) npyxajy raHSoprvaqrje He cauo o nocfloBHr4M npoN4eHaMa il3 nperxoAHor nepiloAa, Koje
yKrbyqyjy ficnrary il npujeM ToroBfiHe, Beh raKo|e r o o6aBe3aMa 3a Llcnnary roroBilHe y 6ypyherra
nepuoAy 14 o pecypcl4Ma Kojil npeAcraBrbajy roroeraHy xoja he 6rrr nprnrueHa y oyAyheM nepr4oAy.

OurHaHcr.rjcxra raoaeu.lrajr cy cacraBrbeH!1 noA npernocraBKoM Aa he I-lpegyoehe Aa nocnyje y
r'leorpaHilLleHoM BpeMeHCKoM neproAy il Aa he Aa HacraBH ca nocaoBatfeM H y qornepHoj 6ygyhuocrn.

38. AOTAT2AJ14 HACTAfl14 HAKOH flATyMA EhflAHCA

Oi,tHaHcrjcxr rsaerurajr cy o.qo6peHH o.qnyKoM ANpeKropa o926.02.2020 ro4uHe,

l-1r1e 6rro 3HaqajHrlx 4otaIaja HaKoH AaryMa 1vna+ca a Ao npeAaje, oAHocHo ycaajarua SrHaHcrjcrNx
,rree.rraja *o1u 6u 3axreBartr roperuraje rrr o6enoqaFbrBaFba y SraHanoajcrnv rseeurajrva.

39. YCATflAIUABAI-bE NOTPAXhBAI"bA 14 OEABE3A

t.lpeqysehe je epuulo ycarnaLUaBarse ceojrx norpaxhBaH,a H 06aBe3a ca craFbeM Ha AaH 31 . oxro6ap
2019. rogrue. Y nocrynKy ycarnauaBaFba ca nocrroBHilM narpHepvtwa, HVcy yrap[eHa rvarepN.JaaHo
ararajHa HeycarnaLUeHa norpaxrB ah,a t4 o6aBe3e.

40. AKTYEIIHA EKOHOMCKA Ct4TvAUl4JA 14 HrEH yTtlLIAJ HA nOCflOBAI-bE APy1XTBA

locroaarue t1pe4y:eha je noA yrurqajev aKryerHe rno6aflHe QNHaucrajcxe Kph3e r noropLxaHHX
llpt4BpeAHI4x ycroBa.36or ca4au:Fbe Kpr3e Ha rflo6anHoM Tpxr4lxry t4 FberoBor yrr4Llaja Ha Ha[!e rpxt4uTe,
I'Tpe4yaehe nocnyje y orexaH14M ycnoBilMa il Her3BecHhM np14BpeAHr.tM oKolHoctvtaa. Ytnqal Kph3e Ha
nocroBaFbe l-lpeqyseha rpeHyrHo Hraje voryhe y nornyHocrh npeABhAeril, re 1e s6or rora nprlcyraH
ereNreHr onu.tre Hecr4rypHocrfl. IocrosaFbe y oBaKBoj cvrya4ttjn he eepoearHo y-ru4r-larr Ha nonoxaj
ogpefeurx rpaHa AenarHocl4, t"rro ce Moxe nocpeAHo oApa3lirt4 v Ha nocnoBaFbe l-1pe4y:eha.

41. NOPECKH PV13UK

I-lopecxr nponilcr Peny6nrxe Cp6rje ce !ecro pa3nilqr4ro ryMaqe r 'tecro ce vert,ajy. Tyvaverue
nopecKrx npontlca oA crpaHe nopecKilx Bflacrrl y ogHocy Ha rpaHCaKUuje n awneaocrr.r [ipe4yaeha rvory
ce pa3rt14(oBarI oA ryMar.]eFba pyKoBoACrBa l-lpegyseha. Ycne4 roTa, HeKe rpaHcaxqrje taory 6urn
ocropeHe oA crpaHe nopecKrx Bflacrfi r t-lpeqysehy voxe 6rr[ ogpeleH AOAarHn il3Hoc nope3a, Ka3Hr4 14

KaMara rojn ivtoNe 6v'tn og vareprjanHor suavaja. lleprao4 3acrapeflocrn nopecKe o6aae:e je ner rogr4Ha,
oAiiocHo nopecKfi optaH ilMa npaBo Aa oApeAfi nfiahaFbe HehsMr4peHilx o6asesa y poKy oA neT roAr4Ha oA
Kagar Je o6aee:a Hacrara.

KonaoHr x 26.02.2020. roAil He

liiqe ogroeopHo 3a cacraBrbaH,e
,f,raHaHcrajo<nx raeeu:raj a

---21'z -- C 6 e< c,

3axoHcrr sacrynHrK

--<-_L
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vl3JABA PyKOBOACTBA O nflAHO_Brl',MA n npoLlEHil cnocoEHOCTH AA HACTABI4 cnocnoBAlbEM v cKJlAAy cA HAqEfloM crAnHocit4 y cnequorqH14M H9B9HACTA,T4MycfloBt4MA nOCnoBAt$A

Y ae:il ca aKryenHHM,qetrjaBaFbrMa Be3aHilx 3a naHAeMr,rjy covlD '1 g, y ceery ra peny6nraq vt cp6wjn VnpornaLlaBaFba BaHpe'qHor craFba y 3eMrbla, a y cKnaAy ca MelyuapogH14M craHAapAoM pee4eraje 560 -I-larHasHr gorafiaj, xojra ce 4eruasajy ,.ru1y a"rvr?'o-;;;; , MelyHapo4r,,Ir-Lrrrarp,orv pee,rsje570 (penr4npaH) - Ha.{eno crrn*ocr,,,, 
1giepxy.16r,,o nuru p..vreBabe ga je gooralaFbe o.q Hac oBef i:1ase o cnocoot-iocrra l-lpeAys eha Jft "HALIH'1HAnHH nApK KOnAOHt4Ki' KonaoHttf( (y 4aruenrIe(cly; ilpegy:ehe) ga nocnyje no npIHt]ilny craflHocrr4 y 6ygyhHocrra pee,,sujcxr,qoKa3 Ha ocHoByxora rpeoa ra N3BeAere 3aKfl']yqal< Aa nn nocroir uareprjanHo aHavajta He,3BecHocr y Be3r4 caHoBoHacrafli4M Aoraliajrrvra tAnL' ycnoBhMa y norneAy nocrolarta saHavjue cyM,*e y Be3il cacnocoouoLlt;y l-lpe4yseha Aa HacraBil nocnoBabe no HaLreny. cra,rHocr4 y AorJ-reAHoM BpeMeHcKoMnept4oAy' a Haixpahe y poKy o4 12 naeceLlil oA.AaryMa Sunancn).nrr, ,.r"rrl.i"'-rip'rrraraMo il cBecHilcMo Aa cMo oAroBopHocrt4 3a rBpAbe y 
.oBoj ns1"aau, ,gu,,rrrrocr np',Me,"eHe ocHoBe cranHocrr,lnocnoBahba:a $rNnancrJcKe h3Beurraje xojra cy cacrau^un'in, lrl^ll s).zolo rogr,,He cxo4,o roue,:: norpeoe Bau,e pe'il3N1e 4ajenao eaH,, cnegeha yBepaBaFba ra 

-t43JABv:

1' l4deumusu$osanu cMocBe pilsl4Ke ra Qarcrope KoJr4 Mory yrtAqarvlra 6ygyhe nocnoBaFbe l-lpepyseha14 l43Bplutlrl'1 crr'io cneqr$[qHy npoLlety cnoco6rLocrra'npegy.Lnu p HacraBil c nocnoBa*eM no Haqeny
;:;:H:]X v sorne4Hoj ovsvhnocrn, a najnrarue v po*v oA 12 ,""",r, ,n a"ivr" ennancujcxmx

2' Yntuqai Kpu3e ua denamuocm llpedyseha.'PasNaorptlnv cMo cBe $arrope u yrutlajHoBoHacraner(pi43He cnryaqt4e Ha 'qenarHocr xojoru ce 6aen xarue flpepysehe il cn4M y Be3fi oqeHnail cMo Aa:
c oqeKyje ce ycneuHa peaflu3aLlfiJa npilxoAa fis AenarHocrm LrlyMapcrBa, tauajyhu y Br,tAyKo.n,lqllily,gpBH!1x CoprilMeHara xoja je nflaHLlpaHa sa npogaly, 14 rpaxlry Ha rp)Kr4rury.' c' oo3''1poM Ha.pena,4BHo Ao6py fi ycneuJHy 3r4Mc*y ryprlcrrLrKy cesoHy 4o yeofier+a BaHpeAHol-craba oqe*yJe ce 4a he Hannara s*avajuor gunu j,unor npfixoAa (npuxoga og xopur-uheruasaulr'lheHor nogpyuja) 6nrN ycneurHa n Aa nehe yrposr,rrr conBeHrHocr tlpe4yseha.

(Haraarua ce Ha cneAehoj crpanra 2)
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Ha KonaoxuKy AaHa ./z- o9- 20 Zorop,.

I43JABA PYKOBOACTBA JN ''HAqI4OHAflHH NAPK KONAOHHK" KONAOHt,lK
o ilnAHoB,4MA kl nPOUEHH CnOCOSHOCTH AA HACTAB!4 C nOCnOBAt-bEM y CKnAAy CA

HAq ENOM CTATI H OCT[4 Y CN EuTOH LI H H M HOBOHACTAN il M YCIIOBNMA NOCIIOBAFbA

Hacraeax - crpaHa 2

3. Caquuunu cMo lTnauoae sa y6naxaaarue eSexara HoBoHacranNX poralaja na 6y4yhe nocnoBaFbe
tlpe4y:eha xojra ce 3aHilBaJy Ha:

* oqexyjeMo npoMeHe y no.nilrfit-lt4 ApxaBe il noApurKy 3a oqyBalbe HaLrler nocfloBaba,o OcmrypaHri cMo xog noce6Hnx ilHcn4ryr.lm.1a y cnyvajy xaracrpo$a,
o oqexyjeMo cranHy Suuaxcrajcxy noApurKy oA BflacHilKa 3a oApxaBarue rexyhe nilKBr4AHocn4,

4. klsaptuunu cMo cneu,uSuuuy npou,eHy cnoco1uocmu l-'lpegyseha ga y HoBoHacranilM ycnoB7Ma
ilacraBr4 c nccnoBalbeM no Haqefiy craflHocrr/ n pa3Morpr4flu cuo cnegehe:

, Herua unpnxaqaja ga he xpegrropur obycraenrm euuarcrajcxy noApr.rJKy,u Her,la Herart4BHt4x roKoBa ToroBHHe r3 nocnoBHilx aKruBHocrfi ca,qpxaHrlx y Srauaucujcxurvr
il3BeLUt aluma y rsilxoBr4M npojexqrajarvr a u pauujuvt nepiloAl4r\,ta,

* Cnperrlr-l,t cMo Aa u3Mr4prMo o6aaese ca euxcnNu poKoM vraje gocnehe ce npu6nr>xaea a sa xoje

t

e

ne nocroje peanHil r3rfieAil ga he 6rrm nponoHrilpaHe,
Cnper"lr-rN cMo ,qa ucnyHNMo ycnoBe h3 yroBopa o KpeAilTfiMa,
ilehe Orarra npoMeHa ycnoBa Ha6aaxe o4 go6aeruaLra u nnaharue nph ilcnopyl-.14 yMecro
yroBopeHoM poKy,

n Heuauo HaMepe 14 nflaHoBe Aa il3Bpr.xr4Mo nilKBr4Aaqmjy npelyseha unu Aa
nocnoBal-be,

" Flehe 6mu ry1wxa KJ-byvHor pyKoBoAcrBa 6es o6es6elerua 3aMeHe,

o6ycraeruo

, i-lehe 6mu ry1utxa rnaBHor rpxr4rrtra fi rflaBHoT goOasruava unil Kynqa,
o l-lerraamo nnaHoBe HI HaMepe Aa ornyuraMo paAHy cHary,
n Hehe 6NrN ne4ocrarKa TflaBHilx cNpoBriHa 3a oABilJaFbe nocnoBHor npor-leca h3 ocHoBHe

Aer]aTHOCTrl

' O6e:Oegrher',to conBeHTHocr tl rhKBr4AHocr 3a SraHancnjcxe ,1 ApxaBHe rancrrryqrajeu Henaarrlo HaMepy Aa Kpull/Mo o4pe46e il3 yroBopa o sajuoarua
* Cnperuuil cMo,qa oAroBopt4Mo Ha 3axreB Kynaua 3a Hefi3BputeHrN/ Hapyu6uHaLla,

(Haraerua ce Ha cnegehoj crpann 3)
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5' 3axnyuax pyxooodcmaa Ha ocHoBy cnpoBe.qeHux aKrrBHocril no nr4Talby nnaHoBa fi npolleHe
riacraBKa nocfloBaba y cKna.qy ca HaltenoM cTaflHOCT|4:

i-lotepilyleruo 4a je u y HoBoHacranoj curyaqraju nprr<naAa ocHoBa xoja je npilMeFbeHa sa cacraBrbaFbe
SrnaHcNjcxflx h3Bellraja Ha gan 31 .12.2019. ropmHe xoja ce 3acHr4Ba Ha npilHr-ltany cranHocrr4 y
nocfloBaFby.

CarnacHu cMo 14 cMarpaMo Aa Je cBpct4cxoAHo Aa ce oBa HaLUa lAsjaaa o$enogaHr Kao AoAaraK
H a n o rur e n a l"l a ys S r,l H a n c rajcxe u s ae u.:raj e.

Tapgu t4 oBepaBa

[-eHepanHn AhpeKrop /saxoFtcxil 3acrynHfi K

nyHo fiMe npe3r4Me r nornnc)
gp SojaH MhnoeaHoailh


