Образац 12

Број: 02/19
Датум: .01.2019.
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Кнеза Милоша бр.20
11000 Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Резерват Увац д.о.о.
Седиште: Трг војводе Петра Бојовића бр.3, 31320 Нова Варош
Претежна делатност: 9104- Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита
природних вредности
Матични број:20236493
ПИБ:104781633
Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊA

Друштво са ограниченом одговорношћу Резерват Увац из Нове Вароши (У даљем тексту
Друштво) је основано одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број
110/06) у децембру 2006. године и управљач је над Специјалним резерватом природе
Увац, као и корисник рибарског подручја СРП Увац.
Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу Резерват Увац за 2018.
годину урађен је у складу са Смерницама за израду годишњег прoграма пословања за
2018. годину из Закључка 05 Број: 023-10241/2017 који је Влада усвојила 26.октобра 2017.
године. Програм пословања полази од основног управљачког акта Програма управљања
СРП „Увац“, односно од Плана управљања СРП Увац за период од 2013. до 2022. године.,
које је донела Влада на седници одржаној 17. новембра 2016. године ( 05 број: 02310876/2016).
Основна делатност Друштва усмерена је на заштиту, очување и унапређење стања
заштићеног подручја. Програмом се утврђују конкретне активности и задаци пословања
Друштва за 2018. годину, ради спровођења и унапређења основне делатности Друштва и
стварања одговарајућих услова за организационо и кадровско оспособљавање у функцији
спровођења заштите и развоја природних и створених вредности Специјалног резервата
природе Увац. Овим Програмом су утврђени и задаци из оквира других делатности које
обавља Друштво ради унапређивања стања природних и створених вредности резервата.
Сви циљеви и задаци усклађени су са предвиђеним обимом финансијских средстава, као и
материјалном претпоставком реализације постављених циљева и задатака. Програм је по
основној структури и садржини урађен према упутствима из Смерница за израду
годишњег прoграма пословања.
Годишњи Програм пословања за 2018. годину, је усвојен и на исти је Влада дала
сагласност, 05 Број: 023-3521/2018, од 19.04.2018. године.
Годишњи Програм управљања за 2018. годину је усвојен и на исти је Министарсво
заштите животне средине дало сагласност, број: 353-02-1141/2017-04, од 23.01.2018.
године.
Резерват Увац д.о.о., на 31.12.2018. године, има укупно једанаест запослених лица: четири
лица запослена у управи/администрацији (директор, руководилац чуварске
службе/управник рибарског подручја, саветник за нормативно – правне послове,
књиговођа), четири чувара заштићеног подручја, једног рибочувара, један помоћни радник
и један секретар Друштва.
Услед сплета околности и правовремене интервенције полицијских инспектора
Полицијске станице Нова Варош, два чувара заштићеног подручја и један рибочувар су
ухапшена, а после 48-часовног притвора и признања кривичног дела и осуђена. Наиме,
запослени Горан Бјелановић, Небојша Радишић и Марко Обућина учинили су, у
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саизвршилаштву, поменуто кривично дело, што је потврђено правноснажном пресудом
Вишег суда у Краљеву, Посебно одељење за сузбијање корупције, број Спк-По4 81/18 од
09.11.2018. године, којом су осуђени. Поменута лица добила су Решење о отказу уговора о
раду, и од 01.12.2018.године нису на списку запослених.
Чуварско-надзорну службу и послове из ове области обавља пет лица, запослених у
сталном радном односу. Три лица су ангажована по Уговору о привременим и
повременим пословима. Она су такође обављала послове чуварско-надзорне службе .
Уговори закључени са овим лицима су истекли 31. децембра 2018. године. Чуварски
надзор се организује и уз помоћ волонтера.
Друштво је и у 2018. години конкурисало за средства од Националне службе за
запошљавање на име јавних радова. Ова средства су реализована за накнаде лицима
(ангажовано је девет лица) за обављен посао по Уговору о привременим и повременим
пословима, на трошкове организовања и спровођења конкретних активности (јавни радови
– чишћење резервата, уређење простора – пешачке стазе, видиковци,..).
Програмом је планирано запошљавање три лица, од тога два рибочувара и једно лице би
обављало послове управника резервата, у потпуности у складу са Правилником о
условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја. Недостатак запослених
рибочувара је проблем који се преноси из годину у годину и ствара велике проблеме у
очувању рибарског подручја.
За запошљавање истих је тражена сагласност у складу са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС 68/15“), Законом о буџетском
систему („Сл.гл.РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,
142/14 и 68/15-др.закон“) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС
113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15“). Планирано запошљавање није реализовано јер
нисмо добили сагласност за запошљавање нових радника. Током године добили смо
сагласност Комисије за запошљавање 51 Број: 112-6805/2018, од 27.07.2018. године, за
ангажовање два лица по Уговору о привремено повременим пословима.
Још крајем 2017. године извршен је ремонт возног парка а завршен је и ремонт пловног
парка (пескарење и фарбање чамаца) и израда клупа и патоса. Друштво располаже са
укупно шест теренских возила и два путничка возила. Изузев аута који је набављен 2017.
године остала возила су прилично стара и израубована, изискују значајна финансијска
средства за поправку. Резерват Увац д.о.о. поседује још и укупно једанаест пловила: три
катамарана и осам чамаца са ванбродским моторима. Сва возила и пловила су
регистрована, вршимо редовно амортизацију материјално-техничких средстава.

Поред недостатка радне снаге, постигнути су добри резултати рада и реализоване су све
планиране активности које су искључиво зависиле од рада запослених.
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Потребно је још и нагласити да се Друштво нашло пред низом непредвиђених
проблема које управа друштва није могла сама да реши. Наиме, управа друштва суочила
се са проблемима за чије решавање је потражила помоћ од: Министарства заштите
животне средине, Министарства рада, Министарства финансија, Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава.
Резерват Увац д.о.о. се обраћао за решавање следећих проблема:
- исплата зарада запослених,
- недостатак запослених рибочувара,чувара природе,
ограничавање броја посетилаца на Увачком (Сјеничком) језеру
(најоптерећенијем делу заштићеног подручја од стране посетилаца/туриста),
додела права употребе сопственог пловила за обављање панорамског
разгледања или крстарења Увачким (Сјеничким) језером, а везаних за
инсистирање (па и ангажовање појединих чувара) да у току припадајућих им
слободних дана у радној недељи возе чамце код правних лица која пружају
услуге превоза путника у туристичке сврхе на Увачком језеру, у заштићеном
подручју.
Резерват Увац д.о.о., односно запослени у привредном друштву, су реализовали
планиране циљеве из области заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења
заштићеног подручја.
Постигнути су добри резултати, посебно вредни на пољу очувања и даљег снажење
популације белоглавог супа, али и других врста птица (оринтолози друштва за заштиту и
проучавање птица Србије, тј. поједини чланови овог удружења су током појединачног
обиласка подручја констатовали још две нове врсте које су настаниле Специјални резерват
''Увац'' ) и других животиња, посебно риба (истраживање карактеристика популације сома
(Silurus glanis) у Увачком језеру). Обезбеђен мир и сигурност, као и одличан рад
хранилишта ''Манастирина'' , а што је предуслов да се на подручје резервата врати, тј.
задржи и успешно размножи црни лешинар (''суп старешина'' - Aegypius monachus). Ово је
чињеница од изузетног значаја, како за сам Специјални резерват "Увац", тако и за
орнитологију Србије и овог дела Европе уопште.
Раније набављене и постављене камере са соларним плочама и акумулаторима за
снимање мрестилишта и гнезда белоглавог супа у многоме су помогле чуварској служби у
очувању повереног подручја.
Резерват Увац д.о.о
редовно контролишу Републички инспектор за рибарство,
Републички инспектор за заштиту животне средине, Републички грађевински инспектор,
Републички комунални инспектор. Сви поменути инспектори су констатовали да нема
неправилности у раду чуварске службе Резерват Увац д.о.о.. Републички ветеринарски
инспектор је Решењем број 270-323-3139/18-05 од 14.08.2018. године, наложио да се
превоз угинулих животиња врши у складу са одредбама Правилника о начину
разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла,
ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и
уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене
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контроле и самоконтроле, као и условима хигијене хране животињског порекла
(“Сл.гласник РС број 31/11”), односно да превоз споредних производа животињског
порекла обавња возилима која би била обезбеђена од спољних утицаја и из којих би било
спречено цурење материјала. По обавези, набавили смо наведено превозно средство за
обављање ове врсте делатности. У обавези смо вођења прописаних евиденција о настанку
и промету споредних производа животињског порекла.
Ветеринарска установа „Напредак“ из Ћуприје врши преузимање остатака лешева са
хранилишта Манастирина.
Чувари, помоћни радници, волонтери Резерват Увац д.о.о. су током целе године, чистили
приобља Увачког, Златарског и Радоињског језера, све притоке, непосредну околину и
прилазне путеве. Услед великих падавина, притоке наносе велике количине разноразног
отпада - пластичних кеса, пластичних флаша, лименки, осталог отпада. Резерват Увац
д.о.о сваке године чисти цело подручје СРП ''Увац'', а исти се простире на близу 8000 ha,
као и непосредну околину и прилазне путеве.
Једна од великих акција чишћења Увачког (Сјеничког) језера од пет амбалаже и осталог
механичког отпада организована је 11. априла на дан заштите природе када је са обале, уз
помоћ и сарадњу са удружењима из Сјенице, изнето преко 150 великих џакова за смеће.
Поред ове акције чишћења језера организована је и још једна, у иницијативи приватника
који врше вожњу туриста чамцима по Увачком језеру, и овом приликом је изнето још око
80 џакова смећа. Већ, 29. и 30. септембра спроведена је акција чишћења у сарадњи са
организацијом Србија за младе. Акција је трајала два дана. У првом дану се чистило
приобаље реке Вапе и Грабовице, а други дан акција се одвијала на обалама Златарског
језера. Осим очигледног учинка у стотинама џакова прикупљеног смећа, акција је имала за
циљ и поруку и локалном становништву и посетиоцима да смеће не бацају непрописно.
Проблем са отпадом је очигледан и присутан годинама и потребно је трајно решење.
Неопходно је стално радити на едукацији становништа, посебно ученика основних и
средњих школа, када је заштита и очување природе у питању.
У оквиру задатка обележавање заштићеног подручја, радило се на одржавању статусних
табли и граничних ознака Специјалног резервата природе ''Увац'', као и Рибарског
подручја Специјалног резервата природе ''Увац''. Спроведена је активност одржавања
једног броја статусних табли и обновљене су избледеле граничне ознаке специјалног
резервата природе и рибарског подручја .
Према инструкцијама Завода за заштиту природе Србије, са GPS извршено је трасирање
стазе у селу Лопиже која се простире од моста на Дружинићима до видиковца Равни крш.
Од поменуте установе добијени су услови заштите природе за уређење исте. Чим су
временске прилике то омогућиле завршено је монтирање нових едукативних табли на
локалитету Растоке и на прилазном путу ка волијерама.
Када је у питању приказивање вредности резервата, њихова интерпретација и промоција,
спроведене активности се односе на стално медијско приказивање (дневне новине,
часописи, магазини, радио, телевизија,) напора, резултата и успеха на очувању и
унапређењу стања заштићеног подручја, његовог коришћења, као и проблема и тешкоћа
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који прате заштиту. Све активности из области презентације заштићеног подручја
пропраћене су на званичном сајту друштва.
Активно смо учествовали на научним и стручним скуповима, семинарима и
манифестацијама као и организовању сличних активности на простору Резервата Увац.
Резерват Увац д.о.о. је у фебруару 2018. године учествовао на Сајму туризма у Београду,
скупа са Туристичко – спортским центром ''Златар'' из Нове Вароши, а сви скупа на
великом промотивном штанду Туристичке регије ''Западна Србија''. Овом приликом су
успешно промовисане вредности и лепоте СРП ''Увац'' и посетиоцима сајма дељен
промотивни материјал. Штанд резервата је традиционално био веома добро посећен, како
од стране грађанства, али и представника министарстава, завода, медијских кућа, бројних
јавних личности. Резерват Увац д.о.о. је учествовао, један дан, на Nisville Jazz Festival-у, у
Нишу. Том приликом смо бројним посетиоцима фестивала ''приближили'' Увац.
О активностима Резерват Увац д.о.о. у пар наврата су писали штампани и електронски
медији.
Резервату Увац д.о.о. је додељен сертификат, којим се потврђује да се Друштво налази у
групи предузећа са најбољом бонитетном оценом у Србији. Бонитетна оцена за 2018.
годину је А+, додељена од стране Company Wall d.o.o.
Центар за истраживање мишљења клијената је Резервату Увац д.о.о. доделио признање
фирме од поверења за 2018. годину.
Кључни послови у области управљања посетиоцима реализовани су кроз разговоре на
састанцима у ресорном Министарству и Заводу за заштиту природе Србије. Наиме,
тражило се решења и услови од Завода за заштиту природе Србије, који ће дефинисати
начин посете, број посетилаца и обилсака СРП „Увац“, нарочито Увачког (Сјеничког)
језера и Ледене пећине.
Један од горућих проблема односи се на ограничење броја посетилаца на Увачком
(Сјеничком) језеру, најоптерећенијем делу заштићеног подручја од стране посетилаца.
Резерват Увац д.о.о, управљач заштићеним подручјем, свестан могућих последица, услед
повећаног притиска на заштићено подручје од стране посетилаца, је у 2017. години донео
Програм управљања посетиоцима у Специјалном резервату природе ''Увац''. Стручњаци
Завода за заштиту природе Србије су мишљења да и ова ограничења нису довољна и да је
потребно додатно појачати мере ограничења. Тим поводом у више наврата су од поменуте
установе тражени услови заштите природе за мере ограничења броја посетилаца. Завод
није донео Решење о условима под којим се може организовати туристички обилазак
вожњом чамцем Увачким (Сјеничким) језером. Већ 4. априла је одржан састанак у
просторијама Министарства заштите животне средине, а коме су присуствовали
представници Министарства заштите животне средине, представници Завода и
представници Резерват ''Увац''д.о.о.. После овог састанка управљач Резерват ''Увац''д.о.о.
је од Завода добио Решење о условима заштите природе за коришћење чамаца на
заштићеном подручју СРП ''Увац'' које је додатно закомпликовало решавање овог
проблема.
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Свакодневно су обављани послови заштите белоглавог супа и осталих врста лешинара тј.
прихрана белоглавог супа и црног лешинара. Чуварска служба резервата је сваког дана
присутна на терену, прати и контролише популацију белоглавог супа која је настањена на
овом подручју. Једна од важнијих активности чувара је изношење хране на хранилиште
Манастирина. Обезбеђивање довољне количине хране је основни задатак чуварске
службе. Тренутно немамо проблема са обезбеђивањем потребне количине хране за рад
хранилишта.
У месецу августу, из београдског зоолошког врта у волијеру у СРП „Увац“ пренета је
јединка белоглавог супа. У волијери су, до опоравка, биле смештене још две јединке
белоглавог супа. Стручне службе Института за биолошка истраживања „Синиша
Станковић“ и Фонда за заштиту птица грабљивица, са управљачем заштићеног подручја,
спровеле су активности везане за обележавање све три јединке сателитским одашиљачем.
01.09.2018. године, на Дан лешинара, птице су пуштене у природу.
Чуварска служба је почетком године, извршила први мониторинг гнезда белоглавог супа.
Ову активност смо реализовали тако што смо организовали појачан чуварски надзор у
време гнежђења. Моноторинг гнезда је извршен заједно са стручним службама надлежних
институција. Према њиховим запажањима, јаја су снела 72 пара.
Другим мониторингом и маркирањем младунаца утврђено је да на подручју резервата има
117 младунаца белоглавог супа.
И на хранилиште за медведе се редовно износи храна. Исхрана медведа се у већој мери
састоји од хране биљног порекла (кукуруз, жито, јабуке, крушке...), а у мањој мери од
хране животињског порекла, односно меса. Храну животињског порекла, односно месо,
„имамо“ обезбеђену (угинула стока, превасходно са подручја Златиборског округа,
кланични отпад).

1. БИЛАНС УСПЕХА
Друштво се већим делом финансира из средстава ресорног Министарства. За 2018. годину
Програмом пословања планирало је средства у износу од 16.590.000,00 динара. Одобрена
су средства у износу од 8.920.000,00 динара, иста су пренета у целости.
Осим средстава из Буџета, други значајан извор прихода чине накнаде за коришћење
заштићеног природног добра. Ове накнаде плаћају предузећа, привредна друштва и друга
правна лица, предузетници и грађани, који користе погодности подручја Специјалног
резервата природе „Увац“ или својом делатношћу, односно радњама, наносе штету
природним вредностима заштићеног подручја.
Друштво још приходује од продаје дозвола за рекреативни риболов, од продаје улазница
у Резерват, од продаје улазница у Ледену пећину, од превоза туриста чамцима. Приходи
које Друштво остварује обављањем наведених делатности варирају, сходно општој
економској ситуацији и захтевима тржишта, као и од климатских прилика. Приходи који
нису предвидиви су донације и средства од ''одштетног'' ценовника за прекршиоце у
рибарству.
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Расходи Друштва у 2018. години, се односе углавном на трошкове зарада, накнада
члановима Скупштине и осталих личних трошкова запослених као и трошкове горива за
возила и пловила. Други значајнији трошкови су везани за обављање свакодневних
активности (трошкови резервних делова тј. амортизације основних средстава и алата за
рад).
Пословање Друштва изискује трошкове закупа простора, затим трошкове грејања,
комуналних и осталих услуга, режијског материјала.
Трошкови учешћа на сајму туризма, рекламе и пропаганде, репрезентације и
спонзорстава.
Ванредни трошак крајем 2018. године је исплата запосленом по тужби за одштету
приликом повреде на раду крајем 2013. године.
Током 2018. године чуварска служба Заштићеног подручја је поднела Тужбу на начин
обрачуна и износ исплаћених зарада, а на адресу Резерват Увац д.о.о. На тужбу је
Друштво реаговало ангажујући адвоката.
Увидом у табелу Биланса успеха, приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту су у нижи од планираних Програмом. Наиме, туристичка сезона, која је по
одлуци Завода за заштиту природе почела тек у мају месецу, а могла је бити реализована и
раније судећи по броју заинтересованих посетилаца. Интересовање посетилаца је било
значајно током целе сезоне, али им нисмо могли пружити туристичке услуге, због
ограничења броја посетилаза у Заштићеном подручју. Све то је утицало да реализовани
приходи буду нижи од планираних.
Уговор о суфинансирању је потписан 11. јуна 2018. године под бројем 401-00-582/18-04 .
Средства у износу од 8.920.000,00 динара су пренета у целости. Одобрена средства
субвенција су нижа од планираних, па су реализовани приходи на овој позицији нижи од
планираних Програмом.
Крајем године јавила се потреба за пренаменом уговорених средстава, па је потписан
Анекс уговора о суфинансирању број 401-00-582/18-04 од 18. децембра 2018. године.
Средства одобрена за мониторинг белоглавог супа пренамењена су за набавку опреме за
чуварску службу. Чуварска служба је опремљена са једним телескопом, једним дневно
ноћним двогледом са снимачем и једном преносном лед лампом са акумулатором.
Набављена опрема користиће чуварској служби за бољу контролу у Специјалном
резервату ''Увац'', као и за савремени мониторинг колоније белоглавих супова и других
врста животиња.
Други пословни приходи су непредвидиви а односе се на накнаде по различитим основама
за коришћење СРП Увац. Конкретно, ови приходи се односе на закуп покретних и
непокретних средстава.
Реализовани расходи су нижи од планираних, тачније, трошкови материјала, трошкови
горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада, осталих личних расхода и производни
трошкови. Нематеријални трошкови су виши од планираних тј. они трошкови који се
односе на исплату одштете по тужби.
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Разлог реализације нешто нижих трошкова од планираних, је свакако рационализација
трошкова тј. смањење расхода по основу обављања сопствене делатности.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су нижи од планираних јер
нисмо реализовали запошљавање лица које смо планирали Програмом, а на крају године
број запослених се и смањио.
Позиција трошкови амортизације је празна, јер је у току редовни годишњи попис и
амортизација основних средасава још није исказана.
На позицији трошкова дугорочних резервисања планирана су резервисања за трошкове у
гарантном року. У 2018. години није било таквих трошкова.
Разлика реализованих прихода и расхода показује пословни добитак, као што је и
планирано Програмом. Друштво је остварило добитак пре опорезивања у износу од
2.069.737,50 динара. Процењена нето добит износи 2.013.737,50 динар, што је ниже од
планираног из разлога што су и реализовани пословни приходи нижи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА
Крајем 2017. године, пописна комисија је, а уз сагласност Скупштине Друштва,
извршила ревалоризацију основних средстава. Утврђена је набавна вредност према
тржишној вредности за ту врсту и тип опреме као и отписана вредност према процени
досадашњег времена коришћења, годишње амортизационе стопе и преосталог века
коришћења. Нека од основних средстава која се користе дужи низ година и која су у
власништву Друштва, књижена су на позицији „остали капитал“, а све ради заштите
имовине Друштва.
Увидом у табелу Биланса стања, износ на позицији постројења и опрема је виши из
горе наведених разлога, али и згог набавке планиране опреме. Током 2018. године
набављен је непропусни контејнер за пренос угинулих животиња, набављене су две рампе,
уређен је пристан пред Леденом пећином..
Део ненаплаћених потраживања су редовни обвезници накнада који касне за по
један месец. Други део ненаплаћених потраживања се односе на редовно пословање тј.
дуговања од купаца дозвола за риболов, дуговања пружаоца услуга превоза путника.
Већи део ненаплаћених потраживања односи се на обвезнике чија су дуговања дата
на принудну наплату Привредном суду у Чачку и у Београду. Дуговање СПДА ''Еколоџик''
је у значајном износу (1.200.000,00 динара), а повериоц је у стечају, тако да још нисмо
успели да извршимо наплату потраживања која смо планирали.
Резерват Увац д.о.о. редовно измирује своје обавезе према привредним субјектима
у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („СЛ. Гласник РС“, број 119/12). Неизмирена дуговања (добављачи у
земљи) се односе на рачуне који су доспели на крају извештајног периода.
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Средства на позицији готовински еквиваленти и готовина су знатно виша од
планираних из разлога што пристигла потраживања и обавезе нису измирена крајем
извештајног периода. Краткорочне обавезе се односе на уобичајене обавезе за исплату
зарада запосленима, накнаде члановима Скупштине. Затим, плаћања обавеза за накнаде за
коришћење рибарског подручја, пореза на додату вредност, накнаде по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Друштво по својој статистичкој "величини" спада у мало предузеће те не
располаже токовима готовог новца, стога је табела извештаја о новчаним токовима празна.
4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Зараде запослених се обрачунавају поштујући Закон о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава. („Службени гласник РС“, број 116/14).
Основица за обрачун и исплату плата умањена је за 10%. Разлика измећу укупног
износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу члана 5. став 1.
овог закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног
износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са
урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца, уплаћује се на рачун
прописан за уплату јавних прихода Републике Србије.
Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурањен („Службени гласник РС“, број 95/2018) укинута је обавеза плаћања доприноса
за осигурање за случај незапослености на терет послодавца, по стопи од 0,75%. Ова
обавеза је примењена код обрацуна зараде за децембар месец.
На основу члана 112. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17) Влада Републике Србије је донела Одлуку о
висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2019. године. Одлука је
објављена у „Службеном гласнику РС“, број 69/18 од 14. септембра 2018. године.
Према овој Одлуци, минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за период јануар-децембар 2019. године износи 155,30 динара
(НЕТО), по радном часу.
Проблем који управа Друштва не може да реши без сагласности Министарстава
рада и Министарства финансија је проблем обрачуна и исплате зарада запослених. Наиме,
од јануара 2018. године прописана је минимална цена радног сата у нето износу од 143,00
динара. Друштво има проблем у исплати зарада запосленима, тј. обрачуну зарада код
појединих запослених. Њихова зарада је нижа од минималне прописане зараде за дати
месец. Како су зараде у јавним предузећима „замрзнуте“ тако управа друштва овај
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проблем не може самостално да реши. На овај проблем надовезао се и још један проблем.
Запослени чувари и рибочувари су тужили фирму сматрајући да су оштећени приликом
обрачуна зарада.
Током целе 2018. године Друштво је запосленима обрачунавало зараду по
минималној цени рада 159,4 (БРУТО), што је далеко испод прописане минималне цене
рада.
Увидом у коначни обрачун, укупна маса за зараде запослених није већа од износа
утврђеног Законом о максималној заради у јавном сектору, а у складу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС“,број 15/2016) и са чланом 5. Уредбе о начину и
контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14).
У табели трошкова запослених, маса нето и бруто зарада запослених није прешла
планиране масе зарада.
Накнаде члановима Скупштине Друштва су нешто више од планираних јер је
накнада једном члану Скупштине сада виша јер је исти лице које није осигурано по
другом основу, тј . као незапосленом уплаћују се доприноси у већем износу.
Закључком Владе РС именован је нови председник скупштине гдин. Бранко Бјелић
(некадашњи директор Резерват Увац д.о.о.).
Због обима посла на терену и недостатка запослених у чуварској служби (овај проблем се
преноси из годину у годину и ствара велике проблеме у очувању заштићеног подручја)
ангажована су, а уз сагласност Комисије за запошљавање 51 Број: 112-6805/2018, од
27.07.2018. године, два лица по Уговору о привременим и повременим пословима.
Планирани износ накнада за лица ангажована по овом уговору није био довољан.
Наиме, потребни радници за обављање ових послова нису прихватили да раде по
планираним износима накнада, а како сагласност за ново запошљавање нисмо добили, а
имали смо обезбеђена сопствена средства, то је уговорен износ накнаде који прелази
планиране оквире.
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Број запослених у Друштву на дан 31.12.2018. године је једанаест. Тројици
запослених уручен је отказ уговора о раду.
Током 2018. године, планирано је запошљавање три лица. Прослеђени су дописи
надлежним институцијама (Министарствима, Комисији), сагласност за ново запошљавање
нисмо добили.
Једанаест запослених је у радном односу на неодређено време. Три лица су ангажована по
Уговору о привременим и повременим пословима. Уговори са ова три лица су истекла са
31.12.2018. године.
На основу члана 3. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени
гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) и члана 2. Одлуке о
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образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање, а на предлог Министарства заштите животне средине, Друштво је добило
сагласност 51 Број: 112-6805/2018, од 27.07.2018 године.
Једно лице је већ било ангажовано по овом уговору, а за два лица смо добили горе
поменуту сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава.
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У табели Кретање цена производа и услуга, могу се видети све накнаде као и
њихови износи прописани Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП
“Увац“ („Службени гласник РС“,број 50/14). Цену дозволе за рекреативни риболов
одредило је Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
За 2018. годину износ који је планиран из средстава за субвенције је 16.590.000,00
динара.
Уговор о суфинансирању са надлежним министарством је потписан 11. јуна 2018.
године под бројем 401-00-582/18-04. Одобрена средства у износу од 8.920.000,00 динара
пренета су у целости. Реализована су средства у износу од 8.905.618,00 динара. Разлику од
14.382,00 динара уплатили смо у буџет Републике Србије као неутрошена средства
субвенционисања.
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Позиције у табели Средства за посебне намене су у оквиру планираних Програмом
пословања.
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Програмом Пословања за 2018. годину нису планирана инвестициона улагања,
стога је табела Извештај о инвестицијама празна.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Током 2018 године, Резерват Увац д.о.о., односно сви запослени у Друштву су и
поред потешкоћа у организацији рада са којима се управа друштва суочава, добро
обављали свој посао, односно своје послове и задатке на заштити и унапређењу
свеукупног стања на заштићеном подручју Специјалног резервата природе ''Увац'', у
складу са законима и подзаконским актима која третирају ову област. Чуварска служба
резервата је сваког дана била присутна на терену, пратила је и контролисала да ли се
активности на заштићеном подручју обављају у складу са законима и другим важећим
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актима, да ли се угрожава биљни и животињски свет и да ли се угрожавају и нарушавају
други чиниоци животне средине, да ли се риболов обавља у складу са Законом о заштити
и одрживом коришћењу рибљег фонда, да ли има проблема са ''дивљом'' градњом на
подручју резервата, итд.
Управа Друштва суочила се са низом проблема за чије решавање је потражила
помоћ од: Министарства заштите животне средине, Министарства рада, Министарства
финансија, Министарства привреде, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава..
Током последње две - три године, тачније од акције рушења, дошло је до помака у
борби против бесправних градитеља. Наиме, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфрастуктуре, тј. инспекцијска служба истог извршила је рушење 15 бесправно
изграђених објеката на теритотији СРП „Увац“. Овим потезом тренутно је била стопирана
изградња нових објеката.
Резерват Увац д.о.о., односно сви запослени у Друштву, су се трудили и залагали
да испуне све циљеве заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења заштићеног
подручја СРП ''Увац'', а који су као такви дефинисани и предвиђени Програмом пословања
за 2018. годину. Постигнути су добри резултати на пољу очувања и даљег снажења
популације белоглавог супа, али и других врста птица и других животиња. Обезбеђен мир
и сигурност, одличан рад хранилишта ''Манастирина'' су условили да се на подручје
резервата врати црни лешинар (''суп старешина'' - Aegypius monachus). Ово је чињеница од
великог значаја, како за сам СРП "Увац", тако и за орнитологију овог дела Европе уопште.
Проблеми у раду управљача су и даље, отпадне воде из Сјенице, Кокиног Брода и
Радоиње, посебно из Сјенице јер се ради о највећем насељу на притокама увачких језера,
односно рибарског подручја СРП ''Увац'', бесправна градња, као и релативно ''новији''
проблем, а то је све чешћа појава сушења шума, превасходно због појаве шумске
штеточине – поткорњака.
Резерват Увац д.о.о. је чинио и чини све што је у његовој снази и моћи да очува и
спречи загађење животне средине, односно свих чинилаца исте, пре свега воде.
Свакако, настављамо у истом правцу и у времену које долази, почевши од 2019.
године. Настављамо и да се ''боримо'' са проблемима који су оптерећивали и који
оптерећују наш рад, као што смо то чинили и до сада, а највећи су: отпадне воде,
бесправна градња и комунални отпад, као и проблем присутан у последњих годину-две, а
то је превелики ''притисак'' посетилаца, мишљење је Завода за заштиту природе Србије, на
Увачко језеро, превасходно кањон истог и Ледену пећину (која је део Ушачког пећинског
система).
Резерват Увац д.о.о.
___________________________
Миљка Дучић, В.Д. директора
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