РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Национални парк Тара“,
Бајина Башта за 2021. годину
МИШЉЕЊЕ

Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

ОТКРИВЕНА НЕПРАВИЛНОСТ

Предузеће није извршило одговарајуће процене у складу са захтевима Међународног рачуноводственог
стандарда МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, јер није вршило преиспитивање преосталог корисног
века употребе путева и саобраћајница у шуми, постројења и опреме која су и даље у употреби, а немају
исказану садашњу вредност. Укупна набавна вредност наведене имовине која нема исказану садашњу вредност
на дан биланса стања износи 119.476 хиљада динара.
Скретање пажње
Износ основног капитала исказан у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године од
7.949.672 хиљаде динара који обухвата државни капитал у износу од 7.937.323 хиљаде динара и
износ основног капитала од 8.151.671 хиљаду динара који је одређен у оснивачком акту
Предузећа и који је уписан у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре
нису међусобно усаглашени.
Остала питања
На подручју Националног парка Тара још нису створени услови за наплату накнаде од стране Предузећа за
коришћење заштићеног подручја за употребу возила на моторни погон на заштићеном подручју и за посету
заштићеном подручју, његовим деловима и објектима која је прописана Законом о накнадама за коришћење
јавних добара и Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара. На основу
члана 110 овог Закона приходи остварени од накнаде за коришћење Националног парка Тара припадају
Предузећу као управљачу. Постоји више улаза у заштићено подручје са магистралних и локалних путева, више
села са стално насељеним становништвом (Јасиковице, Заовине, Јагоштица и Растиште), као и туристичке зоне
унутар парка (Калуђерске Баре, Шљивовица, Митровац, Крња Јела, Ослуша, Соколина и Перућац), а не постоје
места контроле уласка посетиоца, товара и моторних возила у заштићено подручје. До дана вршења ревизије
још нису изграђене све планиране улазне капије, а у току је поступак добијања грађевинске дозволе.

Број датих препорука
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Стална имовина

Интерна финансијска
контрола

Јавно предузеће „Национални парк Тара“,
Бајина Башта је у обавези да у року од 90
дана достави одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама.

