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На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним
шумама Врњачке Бање „Шуме –Гоч“ Врњачка Бања на четрдесеттрећој седници
Надзорног одбора одржаној дана 31 .07.2О19.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме
Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и

реализованих активности из програма пословања за период
01.01.2019.године до 30.06.2019.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за пери .1.2019.године до
30.06.2019.године је саставни део ове одлук/еи/

/

Достављено:
- оснивачу ;

– директору предузећа;
- Председнику НО';
– Служби за рачуноводство и финансије Зх;
· архиви.



Образац 12
Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч"

Врњачка Бања

ИЗВЕШТАЈО СТЕПЕНУ УСКЛАБЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.

Врњачка Бања, 30 јун 2019



! ОСНОВНИСТАТУСНИПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме–Гоч",Врњачка Бања

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 02.1О-гајење шума и остале шумарске Делатности
Матични број: 21211834
ПИБ: 109621098

Надлежно министарство: Министарство привреде

ДЕЛАТНОСТИ ЦИЊЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА

Општина Врњачка Бања спада у категорију средње развијених општина у РепублициСрбији. Простире се на површини од 239 км2 и састоји се од 14 насеља.У циљу обављања делатности од општег интереса, односно обезбеђивања трајног

„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања одлуком број 020–96/ 16 од 23.06.2016.године.Делатност Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање"Шуме-Гоч" Врњачка Бања утврђена је Законом о шумама (Сл. гласник РС 30/2010,93/2012 и 85/2015) и Статутом Јавног предузећа (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.02–2016 од 23.06.2016.године.

Претежна делатност :

· Гајење шума и остале шумске делатностиПоред претежне делатности, предузеће ће обављати и следеће делатности:· Лов, траперство и остале услужне делатности· Изградња путева и аутопутева· Сеча дрвећа
Сакупљање шумских плодова
Услужне делатности у вези са шумарствомГајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљакаГајење остлих вишегодишњих биљака
Гајење садног материјала



Помоћне делатности у узгоју животиња· Слатководнириболов
· Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде· Посредовање у продаји Дрвне грађе и грађевинског материјала· Друмски превоз терета
· Инжињерске делатности и техничко саветовање

Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањемПредузеће може обављати и друге делатности уз сагласност оснивача.
ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања у организационом и пословном погледу имадвоструку мисију. Прва и основна је јавна мисија предузећа, која се огледа у обавезитрајног обављања, развоја, унапређивања, заштите, очувања и повећања вредности иопште корисних фУНКЦИЈа заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будућиразвој опшине Врњачка Бања, а из ког разлога је исто примарно и основано. Очувањебиодиверзитета, заштита земљишта и вода, обнову, заштиту, негу, подизање нових шума икоришћење шума и шумског земљишта, као и друге активности за одржавање иунапређење функција шума, са посебним нагласком на заштитну функцију земљишта ивода су такође приоритети и чине део јавне мисије предузећа. Друга је привредна мисијапредузећа која се односи на обавезу предузећа да оствари позитиван финансијски резултати својим пословањем обезбеди услове за остваривање напред поменуте јавне мисијепредузећа, као и да одржава стандард запослених.У остварењу своје мисије ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања ће поступати у складу саодредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 85/2015),Закона о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Закон о заштитиживотне средине

("Сл.Гласник, бр 135/2004 36/2009, 36/2009– др закон, 72/2009–др закон, 43/2011 –одлукаУС,14/2О16) и свим осталим законима и подзаконским актима Републике Србије, уз сталнутенденцију имплементирања и позитивних решења у области Одрживог газдовања шумамаи шумским земљиштем које примењују остале земље у окружењу и на глобалном нивоу.
Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме - Гоч“Врњачка Бања има визију да се развија у правцу профитабилне и респектабилне компанијеза управљање заштитним шумама Врњачке Бање, при чему ће у свом пословању тежити каиспуњењу свих захтева које проистичу из чињенице да су шуме условно обновљив ресурс,са посебним нагласком на заштитну функцију земљишта и вода. ЈП „Шуме – Гоч“ ВрњачкаБања напред наведено намерава Да оствари увођењем низом мера.

Мере у функцији очувања и заштите шума:
1. Извршити просторну реорганизацију шума и шумских станишта у циљуодређивања приоритета заштитних функција и степена заштите, а према садашњемстању ових шума;
1. Израдити екобиолошку основу за заштитне шуме у којој ће се сагледати дејствошумских и травних екосистема. У шумама које су сврстане у узгојне групедеградираних шума где је поремећен екосистем прикупити податке о илувијалнојерозији земљишта ради извођења против ерозионих радова о сливним подручјима.У овим шумама ради обезбеђења од ерозије екобиолошким радовима смањити
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неконтролисано површинско отицање.Хидролошку функцију остварити у свим узгојним групама ових шума, а у оквирусливних подручја газдинских јединица, у којима је неопходно утврдитиповршинско, подповршинско отицање, временски и просторни распоред отицања са
празнина унутар шума врстама са тањирастим кореновим системом (буква, смрча,јела и др.. где еколошки услови дозвољавају, затим стварањем степенастеспратности од приземног до доминантног слоја» обезбедити присутност воде у
неконтролисано површинско отицање.
Водозаштитну функцију остварити у сливним подручјима која су предвиђена заводоснабдевање Врњачке Бање, узгојним мерама и мерама неге у овим шумамаобезбедити присуство шумске флоре јер је она битан фактор у погледу

противерозиону, хидролошку и водозаштитну функцију ових шума.У односу на шуме поред водотока, природних и вештачких водних акумулација

Здравствено рекреациона функција остварује се следећим мерама газдовања:
издвојити и по посебном програму уредити делове заштитних шума као паркшуме и просторе за рекреацију. При подмлађивању, обнови и нези мора се посебнопосветити пажња ивичним деловима шума. Такође, по посебном третману уредитиунутрашње рубове шуме, делове просека, пашњака и видиковце;

рекреативне улоге заштитнич шума;Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реониозације шума и шумскичстаништа, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозаштитне и здравствено –рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту јецелисходно указати на изражен конфликт водозаштитне и рекреативнефункције о чему се мора водити рачуна при реонизацији простора, установљењунаменскич целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.



Заштита шума од пожара
Праћење и заштиту шума од пожара треба интензивирати, посебно у критичниммесецима (у току лета). У ту сврх , неопходно је поставити табле обавештења и забранеложења ватре и оргаНИЗовати дежурства у циљу благовременог интервенисања.

План изградње шумских саобраћајница

путева у овој ГаЗДИНСКОЈ јединици, већ само одржавање постојеће путне мреже уфункционалном стању (9,0 Кт тракторских и 25,3 Кш тврдих камионских путева).
Одлука о зонама и појасевима санитарне заштите око изворишта и другихобјеката водоснабдевањаопштинеВрњачка Бања

ДСЛОВС!

Око свих изворишта и објеката за снабдевање водом за пиће на територијиОпштине В. Бања одређују се зоне санитарне заштите, и то:
1. Зона строгог режима (зона непосредне заштите),2. Зона ограничења (ужа зона заштите) и3. Зона надзора (шира зона заштите).Око главних цевовода успостављју се појасеви санитарне заштите чија ширина

површину са полупречником од минимум 10 111 од објекта.Зоне строгог режима око објеката служе искључиво водоснабдевању и није



Зоне ограничења успостављају се око изворишта, водозахвата и бунара у"Витојевачком пољу". Зоне ограничења означавају се таблама упозорења које постављајуорганизације које управљају водоводима – свака за свој водовод и то у раку од месеци оддана ступања на снагу ове Одлуке. Табле упозорења постављају се местимично окоутврђених зона ограничења односно на међама тих зона.

У зонама ограничења не сме се:
– пробити горњи заштитни слој,
– градити стамбене зграде, уређаји за отклањање отпадних материја,– чувати стока и живина нити ђубрити земља,– обављати било каква друга активност којом би се морао загадити водоносни слој ипогоршати квалитет воде.

У зонама ограничења забрањен је сваки приступ ради обављања активности

шумарство Општине Врњачка Бања. Забрањује се уношење у зоне ограничења течноггорива (бензин, нафта), а замена моторног уља, приступ моторних возила и вршење сваке
ПОВРШИНСКИХИ ПОДЗСМНИХвода.Зона надзора обухвата подручје које служи као сабирна површина за напајањеизворишта бунара и отворених токова. Код површинских захвата са речних токова зона јечитав речни слив. У зони надзора врши се инспекцијски надзор, спровди се санитарнирежим у складу са важећим санитарно-хигјенским прописима и спроводе се све општемере за заштиту од заразних болести. У зони надзора спроводе се и прописане законскемере комуналног уређења и заштите човекове средине.Забрањује се

1. прелаз возила, пољопривредних машина, запрега и стоке преко природнихводотока, а узводно од места водозахвата, уколико преко истих немамостова,
1. обављање свих других активности које би могле изазвати замућење водотокаи загађење филтерских постројења,2. извлачење посечене дрвне масе речним коритима природних водотока накој има су изграђени водозахвати.



укрштања.
Организације које управљају водоводом, вршиће једном годишње испирањемхипер хлорисање цевовода, каптажа, резервоара и других уређаја и објекатаводоснабдевања.

Радови на унапређењу рекреативно–туристичкогкоришћења шума

шумама дефинисано је:
„трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходнодефинисаним приоритетном основном наменом (((19) – Заштита вода (водоснабдевања)](4'

не угрожава изоришта вода “
У складу са овим посебни циљем газдовања Ј.П.“Шуме– Гоч“ планира предузимањерадњи на уређењу излетишта, трим стаза и стаза за шетњу, заштиту и уређење локалитетапосебних одлика(површина под боровницом( Г.Ј. „Гранац“, одељење 76.) и заштиту стабларетких врста дрвећа и жбуња као и стабла која се издвајају својим естетским својствима идимензијама. Ове активности су предмет посебних планова.

ОПШТИЦИЊЕВИ ГАЗДОВАЊАШУМОМ
Према важећем Закону о шумама ("Сл.гласникРС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015),шуме као добро од општег интереса уживају посебну заштиту и њима се мора газдоватитако, Да се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошкаразноврсност, способност обнављања и виталност и унапређује њихов потенцијал заублажавање климатских промена, као и њихова економска, еколошка и социјална

• Трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице

посебним основама газдовања.
Посебни циљеви газдовања шумамаПолазећи од прописаних општих циљева газдовања, а уважавајући познате

којима сходно основној намени доминира заштитна компонента у коришћењупростора ове газдинске јединице, а која се састоји у следећем:• заштита изворишта вода и водотока - 1 степена (у свим газдинским класаманаменске целине „19“, односно на простору целе гадинске јединице), узистовремену:



противерозиону заштиту земљишта,
трајну и максималну производњу техничког дрвета одговарајућег квалитета умера која не угрожава оптимално коришћење у оквиру основне (водозаштитне)намене (у свим газдинским класама наменских целина „19“, односно напростору целе газдинске јединице),
здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који неугрожава изоришта вода.

Сви набројани циљеви су по значају и интензитету трајања дугорочног карактера.У оквиру заштитних шума (водоснабдевања и противерозионих) јасно су изражениследећи функционални захтеви и то:А. Биолошки функционални захтевиВисоке шуме

а) дугорочни циљеви:

• постепено довођење састојина у оптимално стање које ће у потпуностикористити потенцијалне могућности станишта у циљу задовољењазахтева према шуми као добру од посебног значаја по свим њенимфункцијама;
• искључивање и забрана чистих, великоповршинских облика сеча каоначина и форме газдовања;
• смањивање процеса подмлађивања на минималну површину, пре свегапродужетком опходње у овим (заштитним) шумама;• формирање вишеспратних структурних облика, а у условима где је топриродно могуће посебно нега спрата зељастих и жбунастихјединки.

б) краткорочни циљеви

нега младих и средњедобних састојина; нега и обнављање разнодобних ипребирних шума извођењем групимично-оплодних и пребирних сеча у обиму који неугрожава заштитни карактер овог комплекса; попуњавање природно обновљивих деловаразодобних букових и пребирних састојина јеле и букве.Биотехнички функционални захтеви
искључити технологију производње дугачких (тешких) сортимената;машине и механизацију у процесу експлоатације свести на минималну потребнумеру;
обавезно у ТеХНОЛОГИјИ израде ШУМСКИХ СОРТИМСНЗТЗ кресати гране И ОСТЗВЛЈЗТИИХ у састојинама ПОСЛС сече;
где год станишни услови дозвољавају користити анимално извлачење дрвнихсортимената.
Технички функционални захтеви

• густину шумских комуникација свести (у односу на класична схватањаоптимелне густине) на неопходан минимум,
7



• при пројектовању и изградњи трасе шумских путева, а посебно влакамаксимално прилагођавати конфигурацији терена (праћењу изохипси),• путеве треба редовно одржавати.• Специфични функционални захтеви• превентивна заштита шума од појаве шумских штеточина ентомолошког ифитопатолошког порекла, као и од пожара,• обележавање подручја захваћеног јаком ерозијом директно на терену,• забранити пашу на целој површини газдинскејединице;Забрањена употреба хемијских средстава.У односу на специфичност намене комплекса и, у вези с тим, дефинисане циљевегаздовања шумама, планом гајења шума обухваћени су најнужнији радови којима ће сеобезбедити заштитна улога комплекса. Овим планом обухваћени су радови на обновишума, њиховој нези и поправци здравственог стања.

Мере за унапређење заштите шума састојало би се у следећем:• прогноза појаве штетних инсеката (у ту сврху потребно је да се води евиденција опојавама штетних шумских инсеката у шумским састојинама – ова хронологија јеважна за предвиђања евентуалних градација у будућности);• развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно–прогнозне службе;• стручно оспособљавање лугара и техничара за препознавање економски штетнихинсеката;
• брза реализација (извоз из шуме) израђених сортимената, посебно добијених изсанитарних сеча;
• умерено и опрезно интервенисање са циљем да се сачува биолошка и еколошкастабилност састојина;
• узгојно форсирање мешовитих састојина;• успостава шумског реда у састојинама у којима се изводе радови у складу саодредбама Правилника о шумскомреду;• проучавање генетски отпорнихјединки на појаву сушења шума.

План унапређивања стања ловне дивљачи
За ловишта ((Борјак» (01. 04. 2007 — 31. 03. 2017) и (01. 04. 2006 –31. 03. 2016).На овом месту може се констатовати да је капацитет станишта везан за бонитет:

· Дивља свињаШ бонитет — 1 грло/100 ћа у односу полова 1:1· СрнаШ бонитет – 3 грла/100 ћа у односу полова 1:1

На овом месту може се констатовати Да ће одстрел дивљачи бити у функцијизаштите и очувања свих врста које живе у овом подручју. Сва остала питања интегралносу решена у ловним основама и нећемо их понављати у овој основи.За нареддни уређајни период планирана се изградња следећих ловнихобјеката: 9 солишта, 3 хранилице за дивљу свињу, 3 хранилице за срнећу дивљачи једна висока затворена чека.



Заснивање ГИС-а обухвата следеће активности:
Прецизно дефинисање процесног модела информационог система, односно кључнихпроцеса и захтева који се пред тај систем постављају.Дефинисање главне базе/база података уз одређивање просторних ентитета,скупова података и атрибута за следеће класе података и садржаје: рељеф,геолошку и педолошку подлогу, воде, водне објекте и њихово коришћење, биљнипокривач, шуме и шумарство, животињски свет и ловство, саобраћајнице, границе,капацитете и активности управљача, посетиоце и туризам.Израда техничког решења за архивирање и приказивање линкованих ихиперлинкованих садржаја (текстуалних – скенираних или с10с прилога,фотографија, цртежа и др).

Дигитализација/векторизација релевантних садржаја и то првенствено: рељефа,водних објеката, граница заштите, административних граница, шумских јединица,саобраћајница.
· Дигитализација осталих садржаја простора, првенствено катастарских планова – сапарцелама и објектима и израда одговарајућих карата.' Избор репрезентативног дела заштићеног простора на коме ће се извршити потпунадигитализација и унос свих предвиђених података· Концепт Интернет презентације.· Уношењепланираних података у пројектоване и тестиране базе.· Стављање информационог система у функцију.

Јавно предузеће за газдовање заштитнимшумама Врњачке Бање "Шуме–Гоч" основано јеОдлуком Скупштине општине Врњачка Бања број 020–96/ 16 од 23.06.2016.године,објављена у Сл.листу Општине Врњачка Бања број 16 од 27.06.2016.године.
Предузећеје регистровано у Агенцији за привредне регистре од 15.07.2016.годинебројБД 57673/2016.



П ОБРАЗЛОЖЕЊЕПОСЛОВАЊА

Узгојни радови:
- Комплетнаприпрема земљишта за пошумљавање 2,30 ха– Вештачкопошумљавање садњом
– Санација површина пошумљавањем
– Попуњавање вештачки подигнутих
– обнављање шума
Радови на искоришћавања шума:
– производња букових трупаца у К1
- производња огревног дрвета У К |

· произвидња букових трупаца у К ||
– производња огревног дрвета лишћара у К ||
- производња огревног дрвета четинара у К ||
– трупци осталихлишћара у К ||
– трупци дуглазије и смрче на пању у К ||
– остали четинари у К ||
- трупци јеле у К ||

Радови на заштитишума:
– уклањање сувих стабала четинара
– уклањање сувих стабала лишћара
- постављање ловних стабалла

2,30 ха
1,20 ха
1,20
398,06

3894,8З т3
746,95 тз
б19,99 т3

2963,10 т3

63,82тз

29 тз
250 тз
50 тз
1472,79 т3

250 тз
750 тз
151 ком



1. БИЛАНС УСПЕХА (подаци у хиљадама)
Планирани приходи за период 01.01.-30.06.2019. године на позицији АОП 100161.450 дин., остварени приходи у наведеном периоду износе 51.154 ДИН. Остварениприходи су мањи у односу на планиране величине за 16,7 % . Услед природе делатностигде је приход предузећа условљен временским условима , то реализована величинаприхода незнатно одступа од планиране, и већ је до краја јула постигнута реализација употуности.

Пословни расходи за период О1.О1–30.06.2019 године на АОП-у 1018 планирани суу износу 61.203 дин., а остварени су у износу 51306 дин., што је у односу на план мање за16,1 % .

Предузеће је остварило негативан финансијских резултат.
Остварен је пословни губитал у износу од 150 динара, нето губитак предузећа занаведени период је 316 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА (подаци у хиљадама)
Стална имовина планирана на АОП–у 002 износи 10.746 динара, за период 01.01.–30.06.2019.године остварено је 12.204 динара.
На АОП–у 043 Обртна имовина планирано је 22.252 динара а остварено је 20.928динара. Обртну имовину чине залихе ( материјал, недовршена производња, готовипроизводи и роба) у износу од 908 динара . Одступање на Аоп-у 043 Обртна имовина уодносу на план повезана је са АОП–ом 051 и образложење одступања стоји уз наведениАОП.
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На страни обавеза Одређена одступања везана су за редовно пословање и то : АОП 0424-Дугорочна резервисања (средства за обнову-репродукцију шума) према Закону о шумама члан 77И 78 одређују начин обрачуна средстава с тим што корисник шума је дужан да обрачуна и

вредности шума , јер су средства која су била резервисана употребљена у сврху пошумљавања иповећања вредности природног богаства –шуме.
Што се тиче осталих обавеза по појединим АОП –има нема већих одступања.

3. ИЗВЕШТАЈО ТОКОВИМАГОТОВИНЕ ( подаци су дати у хиљадама динара)У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године предузеће је остварило прилив у износу
58.688 Динара, што значи да је остварило нето одлив средстава у износу од 1457 динара.Стање средстава на рачуну на дан 3006 2019.године износи 65 1Динара.

Образложење за одступање дато је уз АОП 068– јер су наведени АОП–и повезани4. ТРОШКОВИЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)
Предузеће тренутно запошљава 74 радника од чега 64 запослених је на неодређено време а10 запослених је на одређено време и све је у складу са Законом о начину одређивањамаксималног броја запослених у јавном сектору ( "СЛ.ГласникРС"број 68/2015 и 81/2016-одлука УС) За период 01.01.-30.106 исплаћене су зараде у бруто износу ( бруто П) од

5. ДИНАМИКАЗАПОСЛЕНИХ
На крају првог квартала 2019године тј на Дан 31.03.2019 године предузеће има 64запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено, што укупно износи 74запослених.

На дан 30.06.2019.године број запослених је у оквирима планираних величина запредметни квартал, односно 74 радника укупно, и то 64 запослених на неодређено и 10запослених на одређено, тако Да се број запослених креће у грницама планских величина.
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У односу на претходни квартал нема одступања , али све у складу са динамикомпредвиђеномПрограмом пословања за предметни квартал.Све напред наведено је у складу са Одлуком о максималном броју запослених.

6. КРЕТАЊЕЦЕНАПРОИЗВОДАИ УСЛУГА
Због специфичности пословања Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама

Врњачке Бање "Шуме–Гоч" није у могућности да достави цене на прописаном обрасцу аливам Достављамоцене које су усвојене од стране НО Јавног Предузећа Шуме–Гоч, И које сенису мењале у односу на предходни квартал.
Цене достављамо на Обрсцу 4.1.по угледу на исти Образац који примењује ЈП"Србијашуме"
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у Динарима)Јавно предузеће Шуме– Гоч има приходе опредељене Уговором о финансирању послова у

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Образац6.Средства за посебне намене показује да је у предметном кварталу реализација занаведене средства у односу на планирана .

9. ИЗВЕШТАЈО ИНВЕСТИЦИЈАМА
Нема промена
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прилика очекујемо позитиван финансијски резултат као и то да се одступања настала у
приходима и расходима надоместе. Предузеће је уредно сервисирало све своје обавезе ,
тако да није имало проблема са ликвидношћу, у наредном периоду очекује се такођепозитиван финансијски резултат и још позитивнији ефекти и показатељи успешногпословања предузећа.

Сви показатељи указују да Јавно предузеће "Шуме-Гоч" одржава текућу ликвидност
и нема значајних проблема у пословању.

Датум

аћчиси Печат
_ „х ч. ,х„
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Образац !

Прот)·з··'.е._— Јавно предузеће·' шуме-Гоч"ВрњачкаБањаМатични број:_212118:14

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 —30.06.2019.

у 000 динара
Индекс

Г . , .. .

Реализација План за 01'01'31'03'2019'
реализацији

рзи~1 '" “""“
ПОЗШШЈА

АОП 01.01–31.12.2018 врт—31.12.2019.
01.01. -30,06/19

Рачу"

Претходнигодина Текућа година
Реализација

01.01. 51132"
1

2
3 4 5 6 7 8ПРИХОДИИЗ РЕДОВНОГПОСЛОВАЊА

60110 65,0с1ш
6: и 63 А. пословни ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001 122.900 61.450 51.15660 1. ПРИХОДИОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002]. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицимана домаћем600 тржишту
10032. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лиш1ма на601 иностраном тржишту
10043. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицимана домаћем602 тржишту
10054. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицимана иностраном603 тржишту
1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
1007

(505 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 100811. ПРИХОДИОД ПРОДАЈЕПРОИЗВОДАИ УСЛУГА(11 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
11109 110'400 60200 48498

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним610 лицима на домаћем тржишту
10102. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним(31 1 ЛИЦИМа НЗ. иностраном ТРЖИШТУ
101 13 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима61 : на домаћем тржишту
10124. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима613 на иностраном тржишту

, 1013
614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 120'400 60200 48498515 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015Ш. ПРИХОДИОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА.ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА

2 500 1 250
1 474

64 И СЛ.
,

1016 ' ' '65 111. другипословни приходи
1017

1 ““РАСХОДИИЗ РЕДОВНОГПОСЛОВАЊА
51; д., 55, 62 „ Б. ПОСЛОВНЕ!РАСХОДИ(1019– 1020– 1621 + 1022 + 1023 + 1024 +1025 +

„2.407 61.203 има

63 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ?., 0
1018

50 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
1019 &62 11. приходи од АКТИВИРАЊА УЧИНАКА и ровв
1020 2.000 1000 '87

111. ПОВЕ'ћАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ630 ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕШ/[Х УСЛУ ГА
1021[У. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАШ/[ХА НЕДОВРШЕШ/[Х И ГОТОВИХ631 ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕХ–ШХУСЛУГА
1022

51 00101513 11. трошкови МАТЕРИЈАЛА
1023 1645" 8224 4 059511 и. трошкови горивх и ЕНЕРГИЈЕ
1024 “°“ 2350 ““

УН. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ52 _, РАСХОДИ
1025 81.181 40.590 30.1285,1 ии. трошкови производних УСЛУГА
1026 15076 7538 “ 476540 [Х. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
1027 2'000 1'000541 до 549 Х, ТРОШКОВИ ДУГОРОЧШАХ РЕЗЕРВИСАЊА
1028

55 Х], НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
1029 5.000 2.500 3 146–––—–—←_.._._„_

В. ПОСЛОВНИдОБИТАК (1001 ·– 1018) а 0
1030 493 247Г1 ПОСЛОВНИГУБИ'ТАК 1018 ·· 1001} а 0
1031

150
66 1 ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1039)

1032“, „„“, 661, 1. ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИОД ПОВЕЗАНИХЛИЦА И ОСТАЛИ663 11664 ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИ(1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033
660 1. Финансијски приходи од матичнихН зависних правнихлица 1034
661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правнихлица 10353 Приходи од учешћа у добитву придружених правних лица и заједничких665 подухвата

1036
669 4. Остали финансијски приходи

1037

,662 11. ПРИХОДИОД КАМАТА(Од ТРЕ'ћИХ ЛИЦА)
1038111. ПОЗИ'ГИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИ ПОЗИТИВНИЕФЕКТИ66311664 ВАЛУТНЕКЛАУЗУЛЕ(ПРЕМАТРЕ'ћИМЛИЦИМА)
1039

56 Т). ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 11140

, 1

56111511515621 ПРАВНИМЛИЦИМАИ ОСТАЛИФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042 +56311564 1043 + 1044 + 1045)
1041

500 ]. Финансшски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042
561 2. Финансијски расходи из односа са оста-ким повезаним правним лицима 1043

__

3. Расходи од учешћа у губигку придружених правних лица и заједничких565 подухвата
1044



!П. НЕГАТИВНЕКУРВАЛУТНЕКЛАУЗУЛ

, ДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАВИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА67и 68. псџм

683 51683
57 а 58,псвм
583 и 585 К. ОСТАЛИРАСХОН ·

Л4 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030– 1031 +1048– 1049+ 1050— 1051 +1052— 1053)ОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА1048 + 1051 – 1050 + 1053 · 1052)ОДСТВЕНЕ ПОШ/П'ИКЕ ИДА

1055 + 1086 ~·· 1057)
ГУБИТАКПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055~ 1054 + 1057 —

24 Умањена (разводњена) зарада по акцији
Дађм: 30,062019 !' Овлашћено лице:

/ /&>; ·в!.,_,_ ,



Предузеће:
Матични број:

Јавно првдузеће
—2ш1вм

"Шуме-Гоч"Врњачка Бања

Образац 1АБИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара
Група рачуна,

рачун ПланираноСтање на дан 30.06.2019. Индексстање
реализација31.12101'8. на дан
31.03.18/

Р да 31.12.2019.година
план

30.09.17

014идео019

015идео019

016идео019

4. Осталанематеријалнеимовина
5. Нематеријалнаимовинау припреми
6. Авансиза нематеридалнуимовину
П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕ0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018

ЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013+)
020, 021 и део 029. Постројења и опрема_4. Инвестнцноненекретнине

2. Грађевинскиобјекти

5. Осталенекретнине, постројења и опрема
б. Некретнине, постројења и опремау припреми

П1. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)030, 031 и део 039 1 Шуме и вишег
032 и део 039

037 и део 039

038 и део 039

04. осим 047 ЈУ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛА+ 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)040 и део 049 1, Учешћа у капиталузависнихправнихлица
04] и део 049 2. Учешћа у капитал

подухватима
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности

042 и део 049
расположиве за продајудео 043, део 044 и

део 049
део 043, део 044 и

део 049

СМАНИ 0025 + 0026 + 0027

5. Дугорочни пласманиосталим повезанимправнимлицимадео 045 и део 049 6. Дугорочни пласманиу земљи



052 и део 059

053 и део 059

054 и део 059

055 и део 059

056 и део 059

3. Потраживањапо основу продаје на робни кредит
4. Потражпања за продају по уговорима о финансијскомлизингу
5. Потраживањапо основујемства

6. Спорна и сумњивапотраживања
7. Осталадугорочна потраживања

Г. ОБР'ГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0052+0068 + 0069 + 0070)

П. ПОТРАЖИВАЈБА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 +0055 + 0056 + 0057 + 0058)

3. КУПЦИ У земљи_ ОСТНЛЗ повезана правналица
4. Купциу иностранству— остала повезана правналица

СКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕРВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАУ].КРАТКОРО'ПШ
0065 + 0066 + 0067)

5. Друштвени капитал



У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУРЕВАЛОРИЗАЈЏ/[ЈЕ НЕМАТЕРИЈАЈШЕ ШИОВИНЕ,НЕКРЕТНИ'Н , ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕИ. НЕРЕАЈШЗОВАНИ ДОБШШПО ОСНОВУ ХАР'ГИЈА 0ВРЕДНОСТИ ИДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражиласалда рачуна групе 33УН. НЕРЕАЈШЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАР'ГИЈА 0ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33

4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
5. Обавезе по основу сталнпословања намењених про



ИТИ И КАУЦИЈЕ
ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 +

матична И зависна правна лицау иностранству
3. Добављачи – остала повезана правналица у земљи

УП. ПАСИЈЗНАВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАЈШТАЛА (0412 + 0416 + 0421 –
0420– 0417— 0415— 0414–0413 — 0411 ← 0402) а 0 = (0441 + 0424 + 0442
— 0071) 2 0

Дађ'м:30.06,201 9,



свршии;

ПрелухећЈпно предузеће "Шуме–Гоч“Врњци в.п..Матичшшшш

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. години

у 000динараРепиппијп Плпи " '"·'"· ' “10630“01.0181Ј220Ш 01.01–31.12.2019.Приходи: години Текући Галина
' ''_;: а

%
:38.700

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

„. 5 „ ;.З

; Продаја нама
биолошких с

пријатнеимовине. некретнинж постројења, опреме иредстш

ријалнг. ичовине, некретнина, постројења, опремеи биолошких средстава

1 Откуп сопствених акција и удела

58 6248

", ГОТОВПНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГПЕРПОДА
НЕ КУРСНЕ РАЈЛИКЕПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУН

иЕ .,. и|ЗНА КРАЈУ 05
045 ← 3046)3043 ·3044 т 3

2300датум-30 05 2019
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Нн!–
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ПредЈавно предузеће'Шуме–Гоч"

Образац 2

Врњачка БањаМапг1211ва4

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у шшарша

реализација

01.01-31.12.2018 0101-31.12.2019.·

01.01. ·30.06/година година
Маса НЕТО Зарада (зарада "° “битку “падајући “реза " 35,485999 34.393.076 19.941471 19.508,898

доприносана теретзапосленог)Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућимпорезоми
55 404 539

. доприносимана терет запосленог)
“ '

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са прштадајућши порезоми
58 901 882

. доприносимана терет послодавца)
' ' 65,669.787 32.834.894

Број чланова управногодбора

лишити шшНакнаде трошкова на службеномпуту
80 000

5.700.ООО 5.600.000 1.554.000

Датум: 30.062019.

Овлашћенолице:
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕ'ћЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕБАЊЕ „ШУМЕ-ГОЧ“ ВРЊАЧКА
БАЊАЖике Ваљаревића бр. 1, Врњачка БањаПИБ 109621098 ; МАТБР. 21211834

ОБРАЗАЦ 4

ЦЕНОВНИК
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕ'ћА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕБАЊЕ
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ЦЕНОВНИК ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Цена на пању цена на КЗМИОНСКОМ ПУТУ

Р.бр. Назив сортимента
[91235 Шифра без ПДВ –а Са ПДВ · ом без ПДВ –а Са ПДВ · ом

1 Трупци храста лужњака
класа Р|/1 40–49 ст т3 1-2 30.229,19 36.275,00 31.429,19 37.715,00

класа [:|/2 50–59 ст т3 3-4 45.943,37 55.132,00 47.143,37 56.572,00

класа [:|/3 60–69 ст т3 5-6 53.193,38 63.832,00 54.393,38 65.272,00

класа Р1/4 2 70 ст т3 7–8 64.073,38 76.888,00 65.273,39 78.328,00

класа РН/1 40-49 ст т3 9-10 23.244,19 27.893,00 24.444,19 29.333,00

класа РН/2 50-59 ст т3 11–12 35.061,69 42.074,00 36.261 ,70 43.514,00

класа РН/З 2 600т т3 13–14 З8.690,03 46.428,00 39.890,03 47.868,00

класа К 30 ст т3 15-16 18.945,85 22.735,00 20.145,85 24.175,00

класа |/1 30–39 ст [113 17–18 15.160,85 18.193,00 16.360,85 19.633,00

класа |/2 40-49 ст т3 19-20 17.135,01 20.562,00 18.335,01 22.002,00

класа 1/3 2 50 ст [113 21-22 19.363,35 23.236,00 20.563,35 24.676,00

класа Н/1 25–39 ст т3 23-24 10.773,34 12.928,00 11.973,34 14.368,00

класа Н/2 40–49 ст тј 25–26 12.000,84 14.401 ,00 13.200,84 15.841,00

класа Н/З 2 50 ст 1113 27-28 13.603,34 16.324,00 14.803,35 17.764,00

класа !!!/1 25–39 ст т3 29-30 6.781,67 8.138,00 7.981 ,67 9.578,00

каса !!!/2 40–49 ст т3 31–32 7.600,01 9.120,00 8.800,01 10.560,00

класа |!|/3 2 50 ст т3 33–34 8.669,17 10.403,00 98691? 11.843„00

Праговска обловина >30 ст 1113 35–36 16.430,01 19.716,00 17.63001 21 .156,00

2 Трупци храста китњака
класа Р1/1 40-49 ст т3 37–38 23.941,69 28.730,00 25.141,69 30.170,00

класа Р|/2 50–59 ст 1113 39–40 35.786,70 42.944,00 36.986,70 44.384,00

класа РПЗ 2 60 ст т3 41–42 45.943,37 55.132,00 47.143,37 56.572,00

класа К 30 ст 1113 43–44 15.019,18 18.023,00 16.219,18 19.463,00

класа 1/1 30-39 ст т3 45-46 12.106,68 14.528,00 13.306,68 15.968,00

класа 1/2 40–49 ст ш3 47–48 13.469,18 16.163,00 14.669,18 17.603,00

класа 1/3 2 50 ст т3 49–50 15.250,85 18.301,00 16.450,85 19.741,00

класа Н/1 25–39 ст т3 51–52 8.380,01 10.056,00 9.580,01 11.496,00

класа Н/2 40–49 ст т3 53–54 9.360,84 11.233,00 10.560,84 12.673,00

класа Н/З 2 50ст т3 55–56 10.644,18 12.773,00 11.844,18 14.213,00

класа |||/1 25-39 ст т3 57–58 3.795,84 4.555,00 4.995,84 5.995,00

каса |||/2 40–49 ст т3 59-60 5.400,84 6.481 ,00 6.600,84 7.921 ,00

класа |||/3 2 50 ст т3 61–62 6.203,34 7.444,00 7.403,34 8.884,00

3 Трупци јасена и бреста
класа [:|/1 35-39 ст т3 63-64 20.165,85 24.199,00 21.365,85 25.639,00

класа [:|/2 40-49 ст ш3 65-66 30.545,86 36.655,00 31.745,86 38.095,00

класа Р|/3 2 50 ст т3 67-68 41 6558? 49.987,00 42.855,87 51 .427,00

класа К 2 30 ст т3 69-70 14.825,85 17.791,00 16.025,85 19.231,00

класа |/1 30-39 ст 1113 71–72 10.895,84 13.075,00 12.095,84 14.515,00

класа |/2 40—49 ст т3 73-74 12.134,18 14.561 ,00 13.334,18 16.001,00

класа 1/3 2 50 ст 1113 75-76 13.754,18 16.505,00 14.954,18 17.945,00

класа Н/1 25-39 ст т3 77–78 6.059,17 7.271,00 7.259,17 8.711,00

класа Н/2 40–49 ст т3 79–80 6.800,84 8.161 ,00 8.000,84 9.601 ,00

класа Н/З 2 50 ст т3 81-82 7.773,34 9.328,00 8.973,34 10.768,00



Р.бр. Јед. Цена на пању цена на камионском путуНазив сортимента Мере Шифра без ПДВ –а Са ПДВ · ом без ПДВ –а Са ПДВ · ом4 ←
Трупци букве

класа Р/1, (је 40–49 ст т3 83–84 11.436,68 13.724,00 12.636,68 15.164,00КласаР/2, 05 50–59 ст т3 85—86 13.958,34 16.750,00 15.158,35 18.190,00класа Р/З, (15 2 60 ст т3 87—88 14.546,68 17.456,00 15.746,68 18.896,00класа |_/1, 05 35–39 ст т3 89-90 7.826,67 9.392,00 9.026,67 10.832,00класа 1_/2, (15 40-49 ст 1113 91–92 8.753,З4 10.504,00 9.953,34 11.944,00класа из, 05 2 50 ст т3 93-94 9.961,67 11.954,00 11.161,68 13.394,00класа К/1, (15 30-39 ст тЗ 95-96 6.699,17 8.039,00 7.899,17 9.479,00класа К/2, 05 40–49 ст тЗ 97–98 7.094,17 8.513,00 8.294,17 9.953,00класа К/З, (15 250 ст т3 99-100 7.489,17 8.987,00 8.689,17 10.427,ООкласа 1/1, 05 30–39 ст т3 101-102 4.871,67 5.846,00 6.071,67 7.286,00класа 1/2, 05 40–49 ст т3 103–104 5.494,17 6.593,00 6.694,17 8.033,00класа 1/3, (15 2 50 ст т3 105–106 6.308,34 7.570,00 7.508,34 9.010,00класа 11/1, 05 25–39 ст т3 107–108 3.764,17 4.517,00 4.964,17 5.957,00класа Н/2, (215 40–49 ст т3 109—1 10 4.273,34 5,128,00 5.473,34 6.568,00класа П/З, (15250 ст т3 111–112 4.936,67 5.924,00 6.136,67 7.364,00класа [||/1, 05 25—39 ст т3 113–1 14 2.913,34 З.496,00 4.113,34 4.936,00класа !!!/2, (15 40-49 ст т3 115–1 16 3.334,17 4.001,00 4.534,17 5.441,00класа !!!/3, 05 2 50 ст т3 117–1 18 3.885,00 4.662,00 5.085,00 6.102,005 Трупци јеле,смрче и
белог бора

класа Р/1, 015 35–39 ст т3 119-120 12.12О,О1 14,544,ОО 13.320,01 15.984,00класа Р/2, 015 40—49 ст т3 121–122 13.053,34 15.664,00 14.253,34 17.104,00класа Р/З, 05 2 50 ст т3 123–124 14.050,84 16.861,00 15.250,85 18.301,00класа 1_/1, 015 35–39 ст т3 125-126 9.696,67 11.636,00 10.896,68 13.076,00класа 1_/2, (је 40–49 ст т3 127-128 10.460,01 12.552,00 11.660,01 13.992,00класа из, (15 2 50 ст т3 129–130 11.275,84 13.531,00 12.475,84 14.971,00класа 1/1, 013 30–39 ст т3 131-132 7.676,67 9.212,00 8.876,67 10.652,00класа 1/2, (15 40–49 ст т3 133–134 8.296,67 9.956,00 9.496,67 11.396,00класа 1/3, (15 2 50 ст т3 135-136 8.963,34 10.756,00 10.163,34 12.196,00класа 11/1, (213 25—39 ст 1113 137–138 6.239,17 7.487,00 7.439,17 8.927,00класа 11/2, С18 40–49 ст т3 139–140 6.760,01 8.112,00 7.960,01 9.552,00класа 11/3, (15 2 50 ст т3 141–142 7.318,34 8.782,00 8.518,34 10.222,00класа |||/1, 013 25–39 ст т3 143–144 4.955,00 5.946,00 6.155,00 7.386,00класа !!!/2, (115 40-49 ст т3 145–146 5.385,84 6.463,00 6.585,84 7.903,00класа 111/3, (15 2 50 ст т3 147–148 5.848,34 7.018,00 7.048,34 8.458.ОО6 Трупци осталих борова
класа Р/1, (15 35–39 ст т3 149–150 9.010,84 10.813,00 10.210,84 12.253,00класа Р/2, (15 40–49 ст т3 151–152 9.725,84 11.671,00 10.925,84 13.111,00класа Р/З, с15 2 50 ст т3 153–154 10.490,84 12.589,00 11.690,84 14.029,00класа |_/1, (15 35–39 ст т3 155–156 6.846,67 8.216,00 8.046,67 9.656,00класа |_/2, (15 40-49 ст т3 157–158 7.410,84 8.893,00 8.610,84 10.333,00класа из, 013 2 50 ст т3 159–160 8.014,17 9.617,00 9.214,17 11.057,00класа |/1, 05 30–39 ст т3 161–162 5.179,17 6.215,00 6.379,17 7.655,00класа 1/2, 05 40-49 ст т3 163–164 5.625,84 6.751,00 6.825,84 8.191,00класа 1/3, (15 2 50 ст 1113 165–166 6.104,17 7.325,00 7.304,17 8.765,00класа ||/1, (15 25–39 ст т3 167-168 4.285,ОО 5,142,00 5.485,00 6.582,00



Цена на пању цена на камионском путу

Р.бр. Назив сортимента Мере Шифра без ПДВ –а Са ПДВ · ом без ПДВ –а Са ПДВ – ом

класа Н/2, (15 40–49 ст т3 169–170 4.668,34 5.602,00 5.868,34 7.042,00

класа 11/3, (15 2 50 ст т3 171-172 5.080,00 6.096,00 6.280,01 7.536,00

класа |||/1, (13 25–39 ст т3 173—174 2.935,00 3.522,00 4.135,00 4.962,00

класа [||/2, (15 40–49 ст т3 175-176 3.224,17 3.869,00 4.424,17 5.309,00

класаШ/З, (15 2 50 ст т3 177–178 3.533,34 4.240,00 4.733,34 5.680,00

7 Трупци евроамеричких
топола

класа Р/1, (15 35-39 ст т3 179–180 7.069,17 8.483,00 8.269,17 9.923,00

класа Р/2, с15 40-49 ст т3 181–182 7.318,34 8.782,00 8.518,34 10.222,ОО

класа Р/З, (152 50 ст т3 183-184 7.573,34 9.088,00 8.773,34 10.528,ОО

класа Ш, (13 35–39 ст на3 185–186 5.275,84 6.331,00 6.475,84 7.771,00

класа Џ2, (13 40-49 ст т3 187–188 5.665,00 6.798,00 6.865,01 8.238,00

класа из, (18 2 50 ст т3 189-190 6.350,84 7.621,00 7.550,84 9.061,00

класа 1/1, (15 30–39 ст т3 191–192 З.624,17 4.349,00 4.824,17 5.789,00

класа 1/2, (15 40–49 ст т3 193–194 3.914,17 4.697,00 5.114,17 6.137,00

класа 1/3, (15 2 50 ст т3 195–196 4.324,17 5.189,00 5.524,17 6.629,00

класа Н/1, (15 25–39 ст т3 197-198 2.589,17 3.107,00 3.789,17 4.547,00

класа Н/2, (18 40–49 ст т3 199-200 2.969,17 3.563,00 4.169,17 5.003,00

класа 11/3. (15 2 50 ст т3 201–202 3.593,34 4.312,00 4.793,34 5.752,00

8 Трупци домаћих врба и
топола

класа Р/1, (15 35–39 ст т3 203–204 4.319,17 5.183,00 5.519,17 6.623,00

класа Р/2, с15 40–49 ст т3 205-206 4.485,84 5.383,00 5.685,84 6.823,00

класа Р/З, (15 2 50 ст т3 207-208 4.656,67 5.588,00 5.856,67 7.028,00

класа 1_/1, (15 35-39 ст т3 209-210 3.645,84 4.375,00 4.845,84 5.815,00

класа 1./2, (15 40–49 ст т3 211–212 3.938,34 4.726,00 5.138,34 6.166,00

класа ЏЗ, (13 2 50 ст т3 213–214 4.450,00 5.340,00 5.650,00 6.780,00

класа 1/1, (13 30–39 ст т3 215-216 2.570,84 3.085,00 3.770,84 4.525,00

класа |/2, (15 40-49 ст т3 217-218 2.796,67 3.356,00 3.996,67 4.796,00

класа 1/3, (15 2 50 ст т3 219–220 3.116,67 3.740,00 4.316,67 5.180,00

класа Н/1, (15 25-39 ст тз 221-222 1.895,83 2.275,00 3.095,84 3.715,00

класа Н/2, (13 40-49 ст т3 223-224 2.206,67 2.648,00 3.40667 4.088,00

класа 11/3, (15 2 50 ст т3 225–226 2.718,34 3.262,00 3.918,34 4.702,00

9 Трупци брезе
класа Р/1, (15 35–39 ст т3 227–228 4.395,00 5.274,00 5.595,00 6.714,00

класа Р/2, (15 40–49 ст т3 229–230 4.561 „67 5.474,ОО 5.761 ,67 6.914,ОО

класа Р/З, (15 2 50 ст т3 231–232 4.735,84 5.683,00 5.935,84 7.123,00

класа 1_/1, с|з 35-39 ст т3 233–234 3.520,84 4.225,00 4.720,84 5.665,00

класа Џ2, С18 40–49 ст т3 235–236 3.804,17 4.565,00 5.004,17 6.005,00

класа из, (13 2 50 ст т3 237–238 4.305,00 5.166,00 5.505,00 6.606,00

класа 1/1, с15 30–39 ст т3 239-240 2.470,00 2.964,00 3.670,00 4.404,00

класа 1/2, с15 40–49 ст 1113 241–242 2.764,17 3.317,00 3.964,17 4.757,00

класа 1/3, 05 2 50 ст т3 243–244 3.160,00 3.792,00 4.360,00 5.232,00

класа Н/1, (15 25–39 ст т3 245–246 1.714,17 2.057,00 2.914,17 3.497,ОО

класа Н/2, (15 40–49 ст 1113 247-248 2.005,00 2.406,00 3.205,00 3.846,00

класа 11/3, (15 2 50 ст т3 249–250 2.485,84 2.983,00 3.685,84 4.423,00



← Цена на пањуР.бр. Јед. цена на камионском путуНазив сортимента Мере Шифра без ПДВ –а Са ПДВ · ом без ПДВ —а Са ПДВ · ом10 Трупци јавора
класа Р/1, сте 35-39 ст т3 251-252 16.539,18 19.847,00 17.739,18 21.287,00класа Р/2, (13 40-49 ст т3 253–254 17.603,35 21.124,00 18.803,35 22.564,00класа Р/З, (15 2 50 ст 1113 255–256 19.108,35 22.930,00 20.308,35 24.370,00класа |_/1, 05 35—39 ст т3 257-258 12.468,34 14.962,00 13.668,34 16„402,ООкласа !_/2, с15 40–49 ст т3 259–260 13.288,34 15,946,ОО 14.488,34 17.386,00класа |_/З, сЈз 2 50 ст т3 261–262 14.446,68 17.336,00 15.646,68 18.776,00класа К 2 30 ст 263–264 11.620,84 13.945,00 12.820,84 15.385,00класа 1/1, 05 30-39 ст т3 265–266 9.926,67 11.912,00 11.126,68 13.352,00класа 1/2, 05 40–49 ст т3 267-268 10.595,01 12.714,00 11.795,01 14.154,00класа 1/3, да 2 50 ст т3 269-270 11.539,18 13.847,00 12.739,18 15.287,00класа Н/1, 03 25–39 ст т3 271–272 7.509,17 9.011,00 8.709,17 10.451,00класа Н/2, (13 40–49 ст т3 273–274 8.031,67 9.638,00 9.231,67 11.078,ООкласа П/З, с15 2 50 ст 1113 275-276 8.77О,01 10.524,ОО 9.970,О1 11.964,0011 Трупци домаћег и црног

ораха
класа Р/1, (15 35—39 ст 1113 277—278 21.838,35 26.206,00 23.038,35 27.646,00класа Р/2, 03 40–49 ст т3 279-280 23.219,19 27.863,00 24.419,19 29.803,00класа Р/З, (15 2 50 ст т3 281–282 25.173,35 30.208,00 26.373,35 31.648,00класа |/1, 05 30-39 ст 1113 283–284 10.895,84 13.075,00 12.095,84 14.515,00класа 1/2, (18 40–49 ст т3 285-286 11.620,84 13.945,00 12.820,84 15.385,00класа 1/3, (15 2 50 ст т3 287–288 12.645,84 15.175,00 13.845,84 16.615,00класа Н/1, (15 25–39 ст т3 289-290 7.266,67 8.720,00 8.466,67 10.160,ООкласа П/2, (15 40-49 ст т3 291–292 7.775,01 9.330,00 8.975,01 10.77О,ООкласа Н/З, (15 2 50 ст т3 293-294 8.494,17 10.19З,ОО 9.694,17 11.633,0012 Трупци воћкарица
класа Р/1, (15 35–39 ст т3 295-296 18.843,35 22.612,00 20.043,35 24.052,00класа Р/2, 05 40–49 ст 1113 297–298 20.045,02 24.054,00 21.245,02 25„494,ООкласа Р/З, (15 2 50 ст т3 299-300 21 .745,85 26.095,00 22.945,85 27.535,00класа |/1, 05 30—39 ст тЗ 301–302 9.32З,34 11.188,00 10.523,34 12.628,00класа |/2, 03 40–49 ст т3 303–304 9.954,17 11.945,00 11.154,18 13.385,00класа 1/3, (15 2 50 ст т3 305–306 10.845,84 13.015,00 12.045,84 14.455,00класа Н/1, (15 25–39 ст т3 307–308 6.901,67 8,282,00 8.101,67 9.722,00класа Н/2, (13 40–49 ст т3 309-310 7.389,17 8.867,00 8.589,17 10.307,ООкласа Н/З, 05 2 50 ст т3 311—312 8.076,67 9.692,00 9.276,67 11.132,0013 Трупци багрема
класа Р/1, 63 35–39 ст т3 313–314 8.015,84 9.619,00 9.215,84 11.059,ООкласа Р/2, 68 40–49 ст 1113 315–316 8.959,17 10,751,ОО 10.159,17 12.191,00класа Р/З, (15 2 50 ст т3 317–318 10.194,17 12.233,00 11.394,18 13.673,00класа |/1, о|з 30–39 ст т3 319–320 6.660,01 7.992,00 7.860,01 9.432,00класа |/2, 05 40–49 ст т3 321–322 7.465,01 8.958,00 8.665,01 10.398,ООкласа 1/3, (15 2 50 ст п13 323-324 8.519,17 10.223,00 9.719,17 11.663,ОО← класа Н/1, о|з 25-39 ст т3 325–326 4.848,34 5.818,00 6.048,34 7„258,00класа П/2, (15 40-49 ст т3 327–328 5.468,34 6.562,00 6.668,34 8.002,00класа Н/З, (13 2 50 ст т3 329-330 6.278,34 7.534,00 7.478,34 8.974,0014 Трупци липе и јохе
класа Р/1, 08 35–39 ст т3 331–332 12.629,18 15,155,ОО 13.829,18 16.595,00



Цена на пању цена на камионском путу
Је .

Р.бр. Назив сортимента
Маге Шифра без ПДВ -а Са ПДВ – ом без ПДВ -а Са ПДВ – ом

класа Р/2, (15 40-49 ст т3 333-334 13.044,18 15.653,00 14.244,18 17.093,00

класа Р/З, да 2 50 ст т3 335-336 13.471 ,68 16.166,00 14.671 ,68 17.606,00

класа 1_/1, с15 35–39 ст т3 337–338 8.835,84 10.603,00 10.035,84 12.043,00

класа 1_/2, 05 40–49 ст т“ 339–340 9.440,84 11.329,00 10.640,84 12.769,00

класа 1_/3,05 2 50 ст т3 341–342 10.503,З4 12,604,00 11.703,34 14.044,00

класа 1/1, 65 30–39 ст т3 343–344 5.653,34 6.784,00 6.853,34 8.224,00

класа 1/2, (15 40–49 ст т3 345-346 6.065,84 7.279,00 7.265,84 8.719,00

класа 1/3, с15 2 50 ст т3 347–348 6.646,67 7.976,00 7.846,67 9.416,00

класа Н/1, (15 25–39 ст т3 349-350 4.181 ,67 5.018,00 5.381,67 6.458,00

класа Н/2, 65 40-49 ст т3 351–352 4.721 ,67 5.666,00 5.921 ,67 7.106,00

класа 11/3, 015 2 50 ст т3 353-354 5.610,00 6.732,00 6.810,01 8.172,00

15 Трупци цера
класа Р/1, 05 35-39 ст т3 355–356 5.710,84 6.853,00 6.910,84 8.293,00

класа Р/2, (15 40–49 ст т3 357–358 6.419,17 7.703,00 7.619,17 9.143,00

класа Р/З, (15 2 50 ст т3 359-360 7.345,84 8.815,00 8.545,84 10.255,00

класа |/1, сјз 30–39 ст т3 361-362 4.245,84 5.095,00 5.445,84 6.535,00

класа 1/2, (15 40–49 ст т3 363–364 4.805,00 5.766,00 6.005,00 7.206,00

класа 1/3, (15 2 50 ст т3 365–366 5.535,00 6.642,00 6.735,01 8.082,00

класа ||/1, (15 25–39 ст т3 367-368 2.430,00 2.916,00 3.630,00 4.356,00

класа Н/2, с15 40–49 ст т3 369–370 2.801 ,67 3.362,00 4.001 ,67 4.802,00

класа Н/З, (15 2 50 ст т3 371-372 3.288,34 3.946,00 4.488,34 5.386,00

16 Трупци граба
класа Р/1, 65 35-39 ст т3 373-374 8.015,84 9.619,00 9.215,84 11.059,ОО

класа Р/2, с15 40-49 ст т3 375–376 8.959,17 10.751 ,00 10.159,17 12.191 ,00

класа Р/З, (15 2 50 ст т3 377-378 10.195,01 12.234,00 11.395,01 13.674,00

класа 1/1, 015 30–39 ст т3 379–380 5.451 „67 6.542,00 6.651 „67 7.982,00

класа 1/2, 015 40-49 ст т3 381-382 6.133,34 7.360,00 7.333,34 8.800,00

класа 1/3, (15 2 50 ст т3 383-384 7.023,34 8.428,00 8.223,34 9.868,00

класа Н/1, (15 25–39 ст т3 385–386 4.243,34 5.092,00 5.443,34 6.532,00

класа 11/2, (115 40–49 ст т3 387–388 4.801 ,67 5.762,00 6.001 ,67 7.202,ОО

класа Н/З, (15 2 50 ст т3 389–390 5.530,84 6.637,00 6.730,84 8.077,00

17 Трупци клена и кестена
класа |/1, 015 30–39 ст т3 391-392 3.759,17 4.511,00 4.959,17 5.951,00

класа 1/2, 65 40-49 ст т3 393-394 4.055,00 4.866,00 5.255,00 6.306,00

класа 1/3, 05 2 50 ст т3 395–396 4.475,84 5.371 ,00 5.675,84 6,811,ОО

класа Н/1, с15 25-39 ст т3 397-398 3.154,17 З.785,00 4.354,17 5.225,00

класа Н/2, о|5 40–49 ст т3 399–400 3.415,84 4.099,00 4.615,84 5.539,00

класа Н/З, с15 2 50 ст т3 401–402 3.785,00 4.542,00 4.985,00 5.982,00

18 Обла грађа
Рудничко дрво

Тврди лишћари (215 9–15ст,
дуж1,5–5 м т3 403-404 2.969,17 3.563,00 4.169,17 5.003,00

Тврди лишћари с15 16-250т,
дуж1,5–5 м т3 405–406 3.895,00 4.674,00 5.095,00 6.114,00

Четинари,боровина (215 9-
15ст, дуж1,5-5 м т3 407-408 2.030,83 2.437,00 3.230,84 3.877,00

Четинари,боровина (15 16-
2Ост, дуж1,5–5 м т3 409–410 2.340,00 2.808,00 3.540,00 4.248,00



Р.бр_ Јед. Цена на пању цена на камионском путуНазив сортимента Мере Шифра без ПДВ –а Са ПДВ – ом без ПДВ –а Са ПДВ · омЧетинари Ј/С из 9–1бст,
дуж1,5–5 м т3 411-412 2.360,00 2.832,00 3.560,00 4.272,00Четинари Ј/С сз 16–2Ост,
дуж1,5–5 м т3 413–414 3.813,34 4.576,00 5.013,34 6.016,0019 Танка обловина, коларска грађа

Храст (1316–25 ст |_–2 т т3 415—416 5.514,17 6.617,00 6.714,17 8.057,00Буква (је 16–25 ст |_–2 т т3 417–418 3.439,17 4.127,00 4.639,17 5.567,00Јасен (је 16-25 ст |_–2 т 1113 419-420 3.683,34 4.420,00 4.883,34 5.860,00Багрем,орах, ОТЛ с|з 16–25
ст |←–2 т т3 421–422 З.683,34 4.420,00 4.883,34 5.860,00Граб (15 16–20 ст |_–2 т 1113 423–424 1.851,67 2.222,00 3.051,67 3.662,0020 Стубови за водове

Багрем, храст и кестен
Дужина 6–7 тег. т3 427–428 7.348,34 8.818,00 8.548,34 10.258,ООДужина 8-9 тег. 1113 429–430 9.788,34 11.746,00 10.988,34 13.186,00Дужина преко10 тег. т3 431–432 11.010,01 13.212,00 12.210,01 14.652,00Четинари Ј/С и борови т3 433–434 000Дужина 6–7 тег. т3 435–436 6.520,84 7.825,00 7.720,84 9.265,00Дужина 8-9 тег. т3 437–438 7.706,67 9.248,00 8.906,67 10.688,00Дужина преко 10 тег. 1113 439–440 8.896,67 10.676,00 10.096,67 12.116,0021 Обла грађа-за кровне

конструкцше
Лишћари и четинари 1п3 441–442 5.688,34 6.826,00 6.888,34 8.266,00Борови т3 443–444 3.715,00 4.458,00 4.915,00 5.898,0022 Стубови за хмељ и

винограде
Тврди лишћари т3 445-446 2.939,17 З.527,00 4.139,17 4.967,00Четинари и борови 1113 447-448 2.825,84 3.391,00 4.025,84 4.831,00Четинари т3 449-450 З.О26,67 3.632,00 4.226,67 5.072,00Меки лишћари т3 451-452 2.114,17 2.537,00 3.314,17 З.977,0023 Јарболи и бродске мотке
Четинари 453–454 4.864,17 5.837,00 6.064,17 7.277,0024 Бунарске мотке

Јп.См; о|з 4 –12ст и – Зст т3 455–456 З.313,34 3.976,00 4.513,34 5.416,00Борови (13 4 –12ст |_ – 3
ст т3 457–458 2.364,17 2.837,00 З.564,17 4.277,0025 Коље за воћке и

винограде
Четинари и лишћари т3 459—460 4.739,17 5_687,ОО 5.939,17 7.127,0026 Техничка облица и

цепаница
Храст (15 16–25 ст |_–2 т 1113 461–462 3.074,17 3.689,00 4.274,17 5.129,00О.Т.Л ш3 463–464 3.074,17 3.689,00 4.274,17 5.129,00Четинари 1113 465-466 2.125,84 2.551,00 3.325,84 3„991,ООМеки лишћари тЗ 467-468 1.945,83 2.335,00 3.145,84 3.775,00

27 Ејзулоздрво и дрв.за дрвене

Тврди лишћари т3 469–470 2.766,67 3.320,00 3.966,67 4.760,00Четинари и меки лишћари т3 471–472 1.455,00 1.746,00 2.655,00 3.186,00



Цена на пању цена на камионском путу

Р.бр. Назив сортимента
“ЕЗ-е Шифра без ПДВ –а Са ПДВ – ом без ПДВ -а Са ПДВ – ом

28 Трупци дуглазије
класа |/1, (15 30–39 ст т3 473-474 6.428,34 7.714,00 7.628,34 9.154,00

класа |/2, (13 40-49 ст т3 475–476 6.961 „67 8.354,ОО 8.161 ,67 9.794,00

класа |/3, се 2 50 ст т3 477-478 7.533,34 9.040,00 8.733,34 10.480,00

класа ||/1, (215 25-39 ст тЗ 479-480 5.262,50 6.315,00 6.462,51 7.755,00

класа ||/2, (18 40-49 ст т3 481-482 5.714,17 6.857,00 6.914,17 8.297,00

класа ||/3, (је 2 50 ст т3 483-484 6.199,17 7.439,00 7.399,17 8.879,00

класа |||/1, с|з 25–39 ст т3 485–486 3.945,00 4.734,00 5.145,00 6.174,00

класа |||/2, (је 40–49 ст т3 487—488 4.305,00 5.166,00 5.505,00 6.606,00

класа !!!/3, (15 2 50 ст 1113 489-490 4.690,84 5.629,00 5.890,84 7.069,00

29 Обла грађа четинара
Јела, смрча, дуглазија и б.бор

с|з до 9 ст т3 491–492 1.666,67 2.000,00 2.866,67 3.440

(је 10–14 ст [113 493–494 2.500,00 3.000,00 3.700,00 4.440

(15 15–19ст т3 495-496 3.916,67 4.700,00 5.116,67 6.140

30 Обла грађа четинара
Ц.бор, ариш, остали

четинари
(15 до 9 ст т3 497–498 833,33 1.000,00 2.033,33 2.440

03 10-14 ст т3 499–500 1.416,67 1.700,00 2.616,67 3.140

с|з 15-19ст т3 501–502 2.333,34 2.800,00 3.533,34 4.240

31 Трупци бреста (сува стабла)
| – класа т3 503–504 5.000,00 6.000,00 6.200,00 7.440,00

|| – класа т3 505–506 4.166,67 5.000,00 5.366,67 6.440,00

||| – класа 1113 507-508 3.333,34 4.000,00 4.533,34 5.440,00

32 Трупци јеле смрче белог бора
дуглазуџе (сува стабла)

| класа т3 509–510 6.250,01 7.500,00 7.450,01 8.940

|| класа т3 511—512 5.000,00 6.000,00 6.200,00 7.440

||| класа 1113 513–514 3.583,34 4.300,00 4.783,34 5.740

33 Обла грађа четинара јела смрча
бели бор ДуглазиЈе (сува стабла)

(315 до 9 ст т3 515-516 1.250,00 1.500,00 2.450,00 2.940

(је 10–14 ст т3 517–518 1.833,33 2.200,00 3.033,34 3.640

(је 15-19ст т3 519–520 2.666,67 3.200,00 3.866,67 4.640

34 Огревно дрво тврдих лишћара
| класа т3 521-522 2.627,27 2.890,00 4.590,91 5.050,00

| класа прм 1.809,09 1.990,00 3.167,27 3.484,00

|| класа т3 23–524 1.945,45 2.140,00 3.909,09 4.300,00

|| класа прм 1.340,91 1.475,00 2.697,27 2.967,00

Г
Сеченица т3 525–526 1.440,00 1.584,00 3.403,64 3.744,00

Сеченица прм 791 ,82 871 ,00 1.871 ,82 2.059,00

Грањевина т3 527-528 1.065,45 1.172,00 1.210,91 3.332,00

Грањевина прм 479,09 527,00 1.362,73 1.499,00

Вишеметарскоогревно
дрво | класе т3 529-530 2.627,27 2.890,00 4.590,91 5.050,00

Вишеметарскоогревно
← дрво || класе т3 531–532 1.945,45 2.140,00 3.909,09 4.300,00



Р бр Јед' Цена на пању цена на камионском путуНазив сортимента Мере Шифра без ПДВ –а [Са ПДВ – ом без ПДВ –а ,Са ПДВ · ом35 Огревно дрво меких лишћара и четинара
| класа т3 533–534 1.600,00 1.760,00 3.418,18 3.760,00| класа прм 1.103,64 1.214,00 2.359,09 2.595,00|| класа т3 535–536 1.100,00 1.210,00 2.918,18 3.210,00|| класа прм 759,09 835,00 2.013,64 2.215,00Сеченица т3 537–538 700,00 770,00 2.518,18 2.770,00Сеченица прм 385,45 424,00 1.385,45 1.524,00Вишеметарско огревно дрво |

класе 1113 539-540 1.600,00 1.760,00 3.418,18 З.760,00Вишеметарско огревно дрво ||
класе т3 541–542 1.100,00 1.210,00 2.918,18 3.210,0036 Зтвеђзждр/во тврдих лишћара на главном

без ПДВ -а са ПДВ __ ом

| класа т3 543–544
5.772,73 6.350,00| класа прм 3.982,73 4.381,00|| класа т3 545–546
5.090,91 5,600,00|| класа прм 3.512,73 3.864,00Сеченица т3 547–548 4.585,45 5.044,00Сеченица прм 2.521,82 2.774,0037 Огревнодрво тврдих лишћара + 10% плаћање на рате

цена на пању цена на камионском путуНазив сортимента ј.мере шифра без ПДВ –а са ПДВ -– ом без ПДВ -а са ПДВ – ом| класа т3 549-550 2.890,00 3.179,00 5.050,00 5.555,00| класа прм 1.994,55 2.194,00 З.484,55 3.833,ОО|| класа т3 551–552 2.140,00 2.354,00 4.300,00 4.730,00|| класа прм 1.476,36 1.624,00 2.967,27 3.264,00Сеченица т3 553–554 1.583,64 1.742,00 3.745,45 4.120,00Сеченица прм 870,91 958,00 2.060,00 2.266,00Грањевина т3 555–556 1.171,82 1.289,00 3.331,82 3.665,00Грањевина прм 52727 '

58О,ОО 1.499,09 1.649,0038 за??? дрво тврдих лишћара на главном стоваришту +1О % плаћање
без ПДВ _а са ПДВ _ ом

| класа 1113 557–558
6.350,00 6.985,00| класа прм 4.381,82 4.820,00|| класа т3 559–560
5.600,00 6.160,00|| класа прм
3.863,64 4.250,00Сеченице т3 561-562
5.043,64 5.548,00Сеченице прм 2.773,64 3.051,00

Редукциони коефицијент: за огревно дрво 0,69; за сеченице 0,55; за шумски отпад 0,4.У случају да продајна цена по овом ценовнику за односну категорију због кретања цена у окружењу није остварива,сагласност на нижу предложену и образложену продајну цену до 10% даје Генерални директор.
Услови продаје:
1. Цене за израђене сортименте по захтеву купца се увећава за минимум 10°/о.2. Цене из овог ценовника су минималне. Генерални директор може да одобри комерцијалнепопусте,рабат и касаконтодо 10%.
3. Цене за инотржиште изражене у страној валути формирају се по средњем курсу НБС односно валутеба дан закључивања уговора.



Цене дрвних сортимената на пању за појединачнаодељења
за 2019 годину.

Редб- ОдељењеГ.Ј шифра без ПДВ–а

1.000,00 1100.00

3 29 48 49 Г “ Ш 565
1.000,00 1100,00

: з „ рачац УМСКИ ОТПЗД
прм 400500 440700

ЦЕНОВНИК КОРИШ'ћЕЊАШУМСКОГЗЕМЊИШТА

1. КОРИШ'ћЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЊИШТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА

Бани Намена земљишта Цена закупнине

за постављање привремених објеката, шатри и покретних објеката у

. сврху културних или спортских догађаја и сабора (дневна закупина)

за дрвене привремене објекте за периодични боравак лица (месечна

. закупнина)
за постављање привремених објеката: културе, здравства, 0 9 ЕЏВ/гп2

. бразовања, науке и социјалне заштите(годишња закупнина
'

0
>

4. закупнина)
за постављање објеката за сточарску производњу и пчеларство

5. ( дишња закупнина)го
за експлоатацију минералних сировина површине

зтемљишта од
00.50.00 ха, укључујући површину од 00.50.00 ха(годишња закупнина)

за експлоатацијуминералних сировина површине
зтемљишта ОД

_»

01–0

М

00

00.50.00 ха до 01.00.00 ха укључујући површину од 01.00.00 ха 3,2 ЕЏВ/т2

7. (годишња закупнина)
за експлоатацијуминералних сировина површине

зтемљишта од

01.00.00 ха до 02.00.00 ха укључујући површину од 02.00.00 ха 2,5 ЕЏК/т2

(годишња закупнина)
за експлоатацију минералних сировина површине

зтемљишта од

02.00.00 ха до 05.00.00 ха укључујући површину од 05.00.00 ха 2 ЕШЧ/т2

(годишња закупнина)
за експлоатацију минералних сировина површине

зтемљишта од

05.00.00 ха до 10.00.00 ха укључујући површину од 10.00.00 ха 1,5 ЕШЧ/т2

10. (годишња закупнина)
за експлоатацију минералних ОирОВИНЗ површинезтемљишта ОД

11
10.00.00 ха до 15.00.00 ха укључујући површину од 15.00.00 ха 1,2 ЕЏВ/гп2

(годишња закупнина)
за експлоатацију минералних сировина површинезтемљишта

од

12
15.00.00 ха до 20.00.00 ха укључујући површину од 20.00.00 ха

1 ЕЏВ/гп2

(годишња закупнина)
за експлоатацијуминералних сировина површине зтемљишта од

20.00.00 ха до 25.00.00 ха укључујући површину од 25.00.00

13. ха(годишња закупнина)
за експлоатацију минералних сировина површине зтемљишта

од

25.00.00 ха до 30.00.00 ха укључујући површину од 30.00.00 ха
14. (годишња закупнина)

за експлоатацију минералних сировина површине зтемљишта преко

15. 30.00.00 ха(годишња закупнина)

0,8 ЕЏК/т2

0,6 ЕЏН/т2

10



за регионалне електронске и радио-дифузне медије(годишња16 закупнина) шРе ни
брз]. Намена земљишта Цена закупнине_за локалне електронске и радио–дифузне медије (годишњазакупнина)%за земљишта којим газдује Јавно предузеће "ШУМЕ–ГОЧ",а на коме суизграђени објекти правних или физичких лица или га користе у сврхуобављањаделатности површине од 1ОО,00 м2 укључујући површину од10000 м2(годишња закупнина)

за земљиште којим газдује Јавно предузеће "ШУМЕ–ГОЧ", а на коме суизграђени објекти правних или физичких лица или га користе у сврхуобављањаделатности површине од 100,00м2до 1.ООО,00 м2

_х

8 ЕШЧ/т2

6 ЕЏК/т2

, а на коме суизграђени објекти правних или физичких лица или га користе у сврхуобављањаделатности површине преко 1.000 00 м2 (годишња 4 ЕЏК/т2

1,12 ЕЏН/т2

0,75 ЕЏН/т2

М

. 1.000 м2,укључујући површину од 1.000м2п–ш24. одржавање изграђених објеката површинеземљиштапреко 1.000м2н–ш5 полуминералне и изворске воде (флаширање)(месечна закупнина)ч–Шп—ш2 . канализација)— (месечна закупнина)н—ш28. гасовод) (месечна закупина)п-Ш29. неразвијеној општини (месечна закупнина)·_шнеразвијене општине (месечна закупнина)за објекте који су у функцији других видова коришћења вода (месечна
за пољопривредну производњу (повртарство, воћарство и друго) —. (годишња закупина)за спортско рекреативне делатности са уређеном инфраструкгуром и. развијеним туристичким центром (годишња закупина) 62'143'00 дин/хаза спортско рекреативне делатности без урађене инфраструктуре ублизини туристичког центра (годишња закупина) 51'786'00 дин/хаза спортско рекреативне делатности без уређене инфраструктуре иразвијеног туристичког центра (годишна закупина) 41'429'00 дИН/Хаза мобилну и стабилну телефонију површинеземљишта до 50 м2укључујући површину од 50 м2 (гоцишња закупина) 204'00 ЕЏК/т2за мобилну и стабилну телефонију површине земљишта од 50 м2 до3 . 100 м2 укључујући површину од 100 м2 (годишња закупина)за мобилну и стабилну телефонију површине земљишта преко 100 м2

91 00 ЕШЧ/т2
. (годишња закупина) '

,
за националне електронске и радио—дифузне медије,интернетповршине земљишта до 50 м2 укључујући површину од 50 м2 (годишња 171,00 ЕЏК/т2закупина)

114,00 ЕШЧ/т2

х]

од .0

&]

со&)

за националне електронске и радио–дифузне медије, интернетповршине земљишта од 50 м2 до 100 м2 укључујући површину од 100м2 (годишња закупина)
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за националне електронске и радио–дифузнемедије, интернет 76 00 БОВ/012

4 . вршине земљишта преко 100 м2 (годишња закупина)
'

по

Бани Намена земљишта Цена закупнине

за испитивање противградних ракета (годишња закупина) 2,00 ЕЏК/т2

_ за геолошка и друга истраживања Ш_}

2. КОРИШ'ћЕЊЕШУМСКОГЗЕМЊИШТА ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА

Намена земљишта Цена закупнине

за постављање подземних електичних и електроенергетских
инсталација и слично у дужини од 100 гп укључујући дужину од 100 т

)

лектроенергетских
(годишња накнада)

[

за заливање ратарских култура, воћарских и виноградарскихзасада и

плантажа у својини физичких лица (месечна закупнина)

за заливање ратарских култура, воћарских и виноградарскихзасада и

плантажа у својини правних лица ( месечна закупнина)
0,1ОЕЏК/т

ЦЕНОВНИК ЗА ЛОВ И НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ У ПОВИШТУ

| Цене одстрепа дивљачи и меса одстрељене дивљачи

Одстрел вепра у појединачном лову са трофејом:

годјни Вепар ( 805 зсгоГа |_.)

10-30000
2060000

Од 20,0 цм до 21,9 цм 51.50000
92-70000

ш преко 24,0 цм 144.200,00

м_х

+1.030,ОО/ММ
+2.ОбО,ОО/ммод

4}.

01 +3.О90,00/мм

Трофеј који има мерне елементе оцењује се по формули С1С–а. Обрачун се врши на основу средње

дужине трофеја из обрасца трофејног листа.

· Одстрел крмаче и подмлатка са бруто тежином до 50 кг = 1.030,00 дин.

- Одстрел крмаче и подмлатка са бруто тежином преко 50кг = 2.060,00 дин.

- Цена меса у кожи (без утробе) = 12400 дин по 1 кг.

Одстрел срндаћа са трофејом:

Срндаћ (Саргеојцз саргеојџе |_.)

10-30000
1545000
20.600,ОО +412,00/1 гр

41.200,00 +618,00/1 гр

тооло _ишп-
трофеј до 249,0 гр

Од 250,0 гр до 299,0 гр

Од ЗОО,О гр до 349,0 гр

Од 3500 гр до 399,0 гр
Од 400,0 гр до 449,0 гр
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Х!_ Од 45о,о гр до 499,о гр
, 108.150,00 +927,00/1 грОд 500,о гр до 549,о гр 154.5оо,оо +1.545,00/1 грШ Преко 5500 гр Шв- +3–090„00/1 Гр

откувавања, на основу бруто тежине (тежина трофеја са лобањом и горњом вилицом без сечења) изобрасца трофејног листа уз одузимање 90 гр. Уколико се наплата врши пре истека 24 часа ОДоткувавања и избељивања,бруто тежина може се умањити за 10%.

Цена одстрела срне износи 2.060,ООдин., а ланета = 1.ОЗО,ОО дин .Цена меса у кожи (без главе ,утробе и ногу) = 412,00 дин. за 1 кг.

Одстрел ситне ДИВЊЗЧИЈ

Одстрел звери:

Вук
1.

10.300,00 дин2. Шакал 3.399,ООдин3. Дивља мачка 2.060,ОО дин4. Лисица 2.060,ОО дин5. Јазавац 1.1ЗЗ,ОО дин6. Куна белица, Куна златица П 1.133,ОО дин
Одстрел крупне и ситне дивљачи ,пов из чеке, наплаћује се 20% више.

|| ене сл га лов:
Организација лова са обрадом иоцењивањем трофеја крупне дивљачи,осим .јелена европскогло ловцу и једној пријави једнократно

3 000 00 ин
1. лова

' ' д.
. . . Ж—Организацша лова по ловцу и јеДНОЈ прИЈави

дневно 600,ОО дин
. лова_Стручни пратилац / пратилац за (ино ловца) по изласку 1.ООО,ОО динТумач преводилац дневно 2.500,00 дин

дневно зоооуоо динш Коришћење трактора(корпа,приколица) дневно 4.ООО,ОО динПогонич — носач (најмање 1 на 3 ловца) дневно 2.ООО,ОО дин
дневно 1–000.00 дин9. Организација обуке ловачког пса по сату 400,00 динКоришћење

лојвЗШЗЗ/ће без струје у
дневно 1.750,00 дин

||| Цене живе дивљачи

2.Цена живе ситне дивљачи утврђује се за целу јединку, множењем цене из поглавља | –одстрели цела јединка у кожи или перју,коефицијентом2.

3.Цене живе ситне ДИВЊЗЧИ не односе се на ДИВЊЗЧ ИЗ вештаче производње.

1 00



Цене у ценовнику су без обрачунатог ПДВ–а.

Ценовник недрвних производа И закупа земљишта за друге намене

1.Гљиве

*Вргањ(Во|е'шз есшјјз)
*Лисичарка(Сатћаге11ц5сјћагјиз)

накнада за сакупљање у
дин./кг

накнада за сакупљање у

2.0стапи шумски плодови дин./кг

*Клека (Јџпјрегџз соттџпјз)
*Купина (Кџрџз џјтпопцз)
*Боровница (Х/ассјпшт тугтПцз)
*Шипурак (Коза сапјпа)
*Зова (Затрџсџз тога)
*Дрен (Согпџз таз)
*Остали плодови

Откуп и продаја гљива,остапихшумских плодова и лековитог биља

Уколико се предузеће бави откупом и продајом осталих шумских производа, откупна и продајна

цена формирају се на следећи начин:
– Откупна цена се свакодневно формира у зависнисти од тржишних услова;

· Продајна (минимална ) цена формира се тако да покрије све трошкове: откупа,кало,трошкова

дораде и паковања, као и трошкове режије из годишњег плана предузећа.

Сакупљачи који нуде гљиве,остале шумске производе
и лековито биље предузећима која се баве

газдовањемшумама ослобађају се плаћања наведених
накнада.

ШУМСКА ПАША

а ) Летња паша (дин по грлу)

Назив закупа Зона |(дин)

*Говеда преко 1/2 године[„/„,–*Теле до 1/2 године
*Коњи преко % године/*Коњи до 1/2 године/*Овце*Јагње
*Свиње преко1/2 године
*Свиње до 1/2 године

б) Цена зимске паше је за 50% мања од летње

в))Кирењесвиња старих преко 1/2 године (дин./грлу стоке)

228,00
300,00
380,00

г) Жирење свиња старих до 1/2 године (дин./грлу стоке)
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-*За слаб урод жира
*38 Средњи урод ЖИРЗ -Ш_-*За ПУН уред жира

Каменолом– Шљункара (дин / мЗ)

606,1*Фракција ||
24250*Фракција |||
242.50*Фракција |Х/

24250*Мешавина за бетон
30290*Камен за печење креча и цемента (бели) 90000*Камен за стакларе и др.
181.80*Камен меких врста за тампон (путеви)
9100*Камен тврдих врста за тампон (путеви)
181.80*Камен тврдих врста за газни слој пута 22800*Камен тврдих врста за бетонску галантерију 22800*Фасадни камен необрађени за зидање (зелени) 100000*Фасадни камен природно полуобрађерни за фасаде 240000*Каопин и глина
60600*Хумус
60600

Цене из овог ценовника су без пореза на додатну вредност.
ЦЕНЕ УСЛУГА У ШУМАРСТВУ (РАДНЕ МАШИНЕ, ВОЗИПА)

3.802,24
4.250,00
7.396,48

3.802,24
369,60

М

.

ОО

_Лада нива са даском

_Рад радника

Приказане цене су без урачунатогпдв–а.

А

01

СЛ

ЦЕНЕ УСЛУГА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ(ЧИШ'ћЕЊЕ СНЕГА НА УЛИЦАМА ИПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА)
-

3-80224
Рад машине БУЛДОЗЕР ТГ 110

7.396,48“_–ШРад радника

М

90

Ј;

.01

3.802,24
369,60

Приказане цене су без урачунатогпдв-а.
ЦЕНЕ УСЛУГА У ШУМАМА СОПСТВЕНИКА (приватним шумама)

1.000,ОО динара

Накнада трошкова за жигосање
сматрају шумом дрвета са површина које се не

15



Накнада трошкова ванредног изласка на терен ради дознаке у
}

шумама сопственика, за захтеве за дознаку који су поднети у 1 100 00 динара
}

периоду од 01. маја до 31. децембра године у којој се подноси
' '

захтев __,________,__–——––––

Приказане цене су без урачунатог пдв-а.

ЦЕНОВНИК ДРВНЕ ГРАТ'ЈЕ И ГРА'ћЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

“ја,—д?
НАЗИВ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЦЕНА БЕЗ ПДВ–А ЦЕНА СА ПДВ–ОМ##!!!/И„Чамова даска ИН 2Отт 14.467,00 17.360,00

Чамова даска ШН 25тт 15.500,00 18.600,00

Чамова даска ШН ЗОтт 16.533,00 19.840,00

Чамова даска ПН! 50тт 17.567,00 21 .080,00

Чамова даска ШН 8Отт 20.667,00 24.800,00

Јелови елементи (штафне) ИН 5х8 17.567,00 21 .080,00

Јелови елементи ИН 3х5 16.533,00 19.840,00

Јелови елементи ШН 10х10 2( 20.667,00 24.800,00

Јелови елементи ШН 10х12 2( 20.667,00 24.800,00

Јелови елементи ШН 12х12 2( 20.667,00 24.800,00

Јелови елементи ИН 14х14 24 20.667,00 24.800,00

Букова даска 25/30 ШН 16.533,00 19.840,00

Букова даска |/|Н 50 17.567,00 21.080,00

Даске осталих лишћара (липа, јасен, јавор) 17.567,00 21 .080,00 ,–
Радни сат столара

550,00 660,00

клупа од полуоблица 2.300,00 2.760,00

Корпа за смеће без улошка
6.250,00 7.500,00

Корпа за смеће са улошком
8.ЗЗЗ,ОО 1О.ООО,ОО

Клупа парковска са одливцима
12.500,00 15.000,00

Жардињера мања без улошка 6.667,00 8.000,00!!!–__,— “„“!Жардињера већа без улошка
8.333,ОО 1О.ООО,ОО

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама
← уме–Гоч“ Врњачка Бања
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Предузеће:Јцнн0 предузеће Шуме–Гоч", ВрњачкаБања

Образац5

Матичниброј: 21211534

СУБВЕНЦИЈЕИ ОСТАЛИПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година
18.20“ Планирано

Пренет из буџета
Реализовано

Неугрошено

Осгали приходи из
2500000буџета"

у динарима

' знос неутрошених
средстава из ранијих

година
(у односу на претходну)|!|%|План за период 01.01–31.!2.2019. текућа година01.01.д031.034

01.01.11030406.
01.014д030,09.

01.01.д031.12.
Остали приходи избуџета'

1.875000
2.500.000

у динарима

реализација 01.01.–31.03./
план

01.01.–31.03.

У динаримаПериод од 01.01. до 30.06.2017.

Остали приходи избуџета“
1.250.000

856.287

Период од 01.01. до 30.09.2019_.

реализација 01.01.-30.06./
план

01,01.-30.06.

у динарима

реализација 01.01.←31.12./
план

01,01.—31.12.“_ пренето из бунт
нђтшено__—Остали приходи и:

буџет“

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субве '

' кон ' С .

датумвоовзош
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Предузеће:
Матични б←

Јавно предузеће “

романом
ШумаГоч" Брњица Бањи

Образац 9

31.12.20184
(претходна
година)

Врста средстава (текући рачун,благајна. девизни рачун.
Назив банкеакредитиви..)шлема–мштети“_–Шлем/шетштети“_—“_–шушш–—тишдионши

Дати—(„30406 2019.
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Предузеће:
Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања

Образац 11

Матични број:
21211834

БРУТО ПОТРАЖИВАЊАЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕПРОИЗВОДЕ, РОБУ

И УСЛУГЕ ИДАТЕ АВАНСЕИДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
30.06.19

Група рачуна, рачун

део 232, део 234, део 238 и део 239

у 000 динараИсправка Нетовредности (код. 4–5)

3. Продити производи, роба и услуге и дати аванси(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)

роизводи, роба и услуге и дати авансифизичким лицима

део 15, део 159, део 016, део 019, део028, део 029, део 038, део 039, део

1 628

део 053, део 055, део 059, део 200,

'

202, део 204, део 206 и део 209

054, 056, део 059, 21, 22 4. Другапотраживања(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)4.1. Потраживања од физичких лица

део 054, део 056, део 059, део 220, 221,део 228 идео 229
део 054, део 056, део 059, део 21, део220, део 228 и део 229
део 054, део 056, део 059, део 21, део220, део 228 и део 229

594

део 056 део 059, део 220, 222 део 223 4 4 П

897

део 224, део 225, део 228 и део 229део | ·) део • ·, део •, део , Део

.

223, део 224, део 225, део 228 и део 45. Потраживања одЈединица локалне самоуправе
·

део •
, део • •, део • , део ,део220, део 224, део 225, део 226, део 228 4.6. Остала потраживања

9130
651

Д „ /7 /;
770

Датум:30,06.2019.

Овлашћено лице: Х/Д[Ш%


