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ЈП „Србијашуме“
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ O ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД И ИНФОРМАТОРУ

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” Београд, Булевар Михајла
Пупина 113 (у даљем тексту: Јавно предузеће „Србијашуме”)
Агенције за привредне регистре Београд,
Решење ДБ 3327/2005 од 28.02.2005. године.
Подаци о претходној регистрацији
Број регистарског улошка: 1-20624-00
Трговински суд: Трговински суд у Београду
ПИБ: 100002820
Број текућег рачуна:

160-8863-65
105-4597-03

Матични број: 07754183
Претежна делатност: 02.10 – Гајење шума и остале шумарске делатности
Подаци о оснивачу:
Оснивач: Скупштина Републике Србије – Одлука бр. ПР. 101 од 19. јула 1991.
године.
Средства којим располаже Јавно предузеће “Србијашуме” су у државној својини.
Органи управљања Јавног предузећа “Србијашуме” су Надзорни одбор и Директор.
Надзорни одбор Јавног предузећа “Србијашуме” има пет чланова.
Један члан надзорног одбора именују се од представника Јавног предузећа
“Србијашуме”.
Радом Јавног предузећа “Србијашуме” руководи директор.
Одговорна лица: Драган Дубљанин, мастер шумарства, Вера Јовановић, дипл. инж.
шумарства, Сектор за развој и стратешко планирање.
Датум објављивања (првог информатора): 25. април 2006. године
Подаци о доступности информатора: www.srbijasume.rs.
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ЈП „Србијашуме“

ЈП „Србијашуме”
Булевар Михаила Пупина 113
Тел: 011/711-50-26
711-50-27;711-50-28
Факс: 011/711-50-29
е-mail: kabinet@srbijasume.rs
___________________________________________________________
ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (“Службени гласник РС”,бр. 120/2004), од горе наведеног органа захтевам:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Навести
што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације.)
У ___________, дана ____ 200_ год.
Име и презиме подносиоца захтева
Адреса
Други подаци за контакт
Потпис
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ЈП „Србијашуме“

Овлашћено лице
Вршилац дужности директора ЈП “Србијашуме”, Игор Брауновић на основу чл. 49
став 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја (''Сл. гласник РС'',
бр.120/04) именовао је:
Дубљанин Драгана, да успоставља односе са средствима јавног информисања ЈП
“Србијашуме”, као овлашћено лице за решавање о захтевима за слободан приступ
информација од јавног значаја из делокруга ЈП “Србијашуме”.

Лице за заштиту података о личности
Вршилац дужности директора ЈП “Србијашуме”, Игор Брауновић на основу чл. 56
Закона о заштити података о личности (''Сл. гласник РС'', бр. 87/2018) одредио је Дубљанин
Драгана, мастер шумарства, за лице за заштиту података о личности ЈП “Србијашуме”.
Контакт подаци: 011/311 50 27, kabinet@srbijasume.rs, dragan.dubljanin@srbijasume.rs
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 2021. ГОДИНА

ЈП „Србијашуме“
Надзорни
одбор
Директор

Генерална
дирекција
Јединица за
интерну
ревизију

Служба
унутрашње
контроле

Служба за
контролу
јавних
набавки

Сектори стр.
послова (7)
Извршни
директори

ЈП „Србијашуме“

Шумска
газдинства (17)
)
Шумске
управе (67)

Биро за план. и
пројек. у
шумарству

Заштитна рад.
и заш. на раду
„Србијашуме“

Косовско-мет.
газдинства (6+1)
Косовско-мет.
управе (19)

Радне
јединице (17)

5
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

ЈП „Србијашуме“

ЈП „Србијашуме“ (шумска газдинства, шумске управе, радне јединице)
ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ШГ „ВРАЊЕ“
ВРАЊЕ

ШУ
ВРАЊЕ

ШУ
СУРДУЛИЦА

ШГ „ШУМА“
ЛЕСКОВАЦ

ШУ
ВУЧЈЕ

ШУ
ЛЕБАНЕ

ШГ “ПИРОТ“
ПИРОТ

ШУ
ПИРОТ

ШУ
БАБУШНИЦА

ШГ „НИШ“
НИШ

ШУ
ВЛАД. ХАН
ШУ
ПРЕДЕЈАНЕ

ШУ
НИШ – БЕЛА ПАЛАНКА
ШУ
БЛАЦЕ

ШГ „ТИМ.ШУМЕ“
БОЉЕВАЦ

ШУ
БОЉЕВАЦ

ШГ „СЕВ. КУЧАЈ“
КУЧЕВО

ШУ
КУЧЕВО

ШУ
МАЈДАНПЕК

ШУ
ЖАГУБИЦА

ШГ „ЈУЖ. КУЧАЈ“
ДЕСПОТОВАЦ

ШУ
ЋУПРИЈА

ШУ
ДЕСПОТОВАЦ

ШУ
ПАРАЋИН

ШГ „РАСИНА“
КРУШЕВАЦ

ШУ
КРУШЕВАЦ

ШГ „СТОЛОВИ“
КРАЉЕВО

ШУ
КРАЉЕВО

ШУ
БОГУТОВАЦ

ШГ „ШУМАР."
РАШКА

ШУ
РАШКА

Ш У НОВИ
ПАЗАР

ШУ
ПРОКУПЉЕ
ШУ
КЛАД.

ШУ
БРУС

ШГ „ГОЛИЈА“
ИВАЊИЦА

ШУ
ГОЛИЈСКА РЕКА

РЈ ПАРК ПРИРОДЕ
„РАДАН“

ШУ
СОКОБАЊА

ШУ
КУРШУМЛИЈА

ШУ
КРАГУЈЕВАЦ

ШУ
Ц. ТРАВА

РЈ ПП
СТАРА ПЛАНИНА

ШГ „ТОПЛИЦА“
КУРШУМЛИЈА

ШГ „КРАГУЈ.“
КРАГУЈЕВАЦ

ШУ
МЕДВЕЂА

ШУ
ВЛАСОТИНЦЕ

ШУ
АЛЕКСИНАЦ

ШУ
БОР

ШУ
БУЈАНОВАЦ

ШУ
БОСИЛЕГРАД

РЈ ЗА МЕХАН. И
ИЗГР.П.

ШУ
КЊАЖЕВАЦ

ШУ
НЕГОТИН

ШУ
Д. МИЛ.

РЈ ЗА
МЕХАН. И
ИЗГР.П.

РЈ ЗА
ОЗЕЛ. И
РАСАД.П
Р.

ШУ
ПОЖАРЕВАЦ
ШУ
ЈАГОДИНА

ШУ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
ШУ
УШЋЕ

ШУ
ЗАЈЕЧАР

ШУ
РАЖАЊ
РЈ ЗА ГРАЂ. И
ИЗГР. ПУТ.

ШУ
ТУТИН

ШУ
ТРСТЕНИК
РЈ ЗА РАСАД.
ПР.

РЈ ПАРК. ПР. ГОЛИЈА И
РЕЗ. БИОС. ГОЛИЈА-СТУДЕНИЦА

ШУ
Г. МИЛАНОВАЦ
ШУ
ДЕВИЋИ

ШУ
ИВАЊИЦА

ШУ
ЧАЧАК

ШУ
СЈЕНИЦА

РЈ ЗА УГОСТИТ. И
ТУРИЗАМ-ОСТ. РЕС.

РЈ ЗА МЕХАН.
И ИЗГР.П.
.

ШГ „УЖИЦЕ“
УЖИЦЕ

ШУ
УЖИЦЕ

ШУ
ЗЛАТИБОР

ШУ
КОСЈЕРИЋ-ПОЖЕГА

ШГ „ПРИЈЕПОЉЕ“
ПРИЈЕПОЉЕ

ШУ
ПРИЈЕПОЉЕ

ШУ
ПРИБОЈ

ШУ
НОВА ВАРОШ

ШГ „БОРАЊА“
ЛОЗНИЦА

ШУ
М. ЗВОРНИК

ШУ
КРУПАЊ

ШУ
ШАБАЦ

ШГ „БЕОГРАД“
БЕОГРАД

ШУ
ЗЕМУН

ШГ
(17)

ШУ
ЛИПОВИЦА

ШУ
(67)

ШУ
РИТ

ШУ
ВАЉЕВО
ШУ
АВАЛА

РЈ ЦЕН. ЗА РЕП.
МАТ.ШУМ.ДРВ.

РЈ ОБРАДА
ДРВЕТА

РЈ ПАРК ПРИРОДЕ
„ЗЛАТИБОР

РЈ ЗА МЕХАН. И
ИЗГР.П.
ШУ
СМЕДЕРЕВО

РЈ ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО

РЈ ЗА ОЗЕЛ. И
РАСАД.. ПР.

РЈ
(17)
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РЈ
ШУМСКИ
ПЛОДОВИ

ЈП „Србијашуме“
ДИРЕКТОР
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА 2021.

СЕКТОР ЗА
ШУМАРСТВО, И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

КАБИНЕТ
ДИРЕКТОРА

ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ

СЛУЖБА УНУТРАШЊЕ
КОНТРОЛЕ

СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ
ЈАВНИХ НАБАВКИ

СЕКТОР ЗА
ЛОВСТВО,
РИБАРСТВО И
ТУРИЗАМ

СЕКТОР ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ШУМА И ОСТАЛЕ
РЕСУРСЕ

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
И СТРАТЕШКО
ПЛАНИРАЊЕ

СЕКТОР ЗА
ФИНАНАНСИЈЕ И
РАЧУНОВОДСТВО

СЕКТОР ЗА
КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

Одељење за генофонд
и расадничку произ.

Одељење
за ловство

Одељење за
коришћење шума и
остале ресурсе

Одељење
за развој

Одељење
за финан. и рaс.

Одељење
за спровођење
јавних набавки

Одељење
за гајење шума

Одељење за
рибарство и
туризам

Одељење за систем
квалитета

Одељење за
рачуноводство

Одељење за
заштиту шума и ЗПД

Одељење за
туристичке услуге

Одељење за
инвестиције

Одељење за
мониторинг,
расподелу и
правдање
буџетских и
осталих
наменских
средстава

Одељење за заштиту
животне средине
Одељење за планир.
газдовања шумама
Одељење
за приватне шуме

Одељење
за путеве
Одељење за
механизацију
Одељење за
безбедност и
здравље на раду и
заштиту објеката од
пожара

Одељење за
људске ресурсе
Одељење за
план и анализу
Одељење
за нформатику
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Одељење
за продају
Одељење
за спољну
трговину и
маркетинг
Одељење
за планирање,
надзор и праћење
реализације
јавних набавки

ПРАВНИ
СЕКТОР

Одељење
за правне послове
Одељење
за опште послове
Одељење за
управљање и
располагање
непокретностима
Одељење за
техничка питања
управљања и
располагања
непокретностима

ЈП „Србијашуме“
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ је организовано у три
нивоа:
Генерална дирекција,
Делови предузећа - шумска газдинства (17) и други делови предузећа (2)
Радне јединице - шумске управе (67) и остале радне јединице (17).
Генерална дирекција се бави стратегијским пословима. Њену организациону
структуру чине сектори и одељења.
Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја, то су профитни
центри, а њихову организациону структуру чине службе.
Шумске управе су основне јединице планирања и организовања послова
газдовања шумама. Најниже организационе јединице су шумски ревири и у оквиру
ових реони.
Поред шумских газдинстава у саставу предузећа постоје и следећи делови
предузећа: Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица
и заштита на раду „Србијашуме“.
Од 1999. године на територији АП Косова и Метохије шуме су у надлежности
УНМИК-а (20,3% шума).
Табела 1. Организационе јединице, имена и звања руководилаца
Р.бр.
I
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ЈП “Србијашуме”
Генерална дирекција
Кабинет директора Предузећа
Јединица за интерну ревизију
Служба унутрашње контроле
Служба за контролу јавних набавки
Сектор за шумарство и заштиту
животне средине
Одељење за генофонд и
расадничку производњу
Одељење за гајење шума
Одељење за заштиту шума и ЗПД
Одељење за заштиту животне средине
Одељење за планирање и газдовање
шумама
Одељење за приватне шуме
Сектор за ловство, рибарство и
туризам
Одељење за ловство
Одељење за рибарство

Име и презиме

Звање

Игор Брауновић
Нада Тодоровић
Драган Златојевић
Жана Зајовић

в.д. Директора
Руководилац јед.
Директор службе

Јеша Ерчић

Извршни директор

Борис Ивановић

Руководилац одељ.

др Звонимир Баковић
Дејан Милетић

Руководилац одељ.
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.

Божидар Миловановић

Руководилац одељ.

др Владимир Васић

Руководилац одељ.

Славиша Несторовић

Извршни директор

Новаковић Ненад
Петар Нећак

Руководилац одељ.
Руководилац одељ.

Руководилац службе
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ЈП „Србијашуме“
Р.бр.
7.

8.

9.

10.

11.

II
1
2

ЈП “Србијашуме”
Одељење за туристичке услуге
Сектор за коришћење шума и остале
ресурсе
Одељење за коришћење шума и остале
ресурсе
Одељење за путеве
Одељење за механизацију
Одељење за безбедност и здравље на
раду и заштиту објеката од пожара
Сектор за развој и
стратешко планирање
Одељење за развој
Одељење за план и анализу
Одељење за информатику
Одељење за систем квалитета
Одељење за инвестиције
Одељење за људске ресурсе
Сектор за финансије и рачуноводство
Одељење за финансије и расподелу
Одељење за рачуноводство
Одељење за мониторинг, расподелу и
правдање буџетских и осталих
наменских средстава
Сектор за комерцијалне послове
Одељење за спровођење јавних набавки
Одељење за продају
Одељење за спољну трговину и
марктинг
Одељење за планирање, надзор и
праћење реализације јавних набавки
Правни сектор
Одељење за правне послове
Одељење за опште послове
Одељење за управљање и располагање
непокретностима
Одељење
за
техничка
питања
управљања
и
располагања
непокретностима
Делови предузећа
ШГ “Врање” Врање
ШГ “Шума” Лесковац

Име и презиме
Виктор Вукајловић

Звање
Руководилац одељ.

Тихомир Мурић

Извршни директор

Зоран Момић

Руководилац одељ.

Милан Раденовић
Сретко Јакшић

Руководилац одељ.
Руководилац одељ.

Раде Петровић

Руководилац одељ.

Жаклина Лучић

Извршни директор

Вера Јовановић
Немања Словић
Љиљана Лишанин
Зоран Тинтор
Тања Дамјановић
Дејан Мирковић
Игор Ивковић
Славица Цветковић

Руководилац одељ.
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.
Извршни директор
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.

Тијана Лазовић

Руководилац одељ.

Јован Чорбић
Ивана Драгојевић
Даница Марсенић

Извршни директор
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.

Александра Стојковић

Руководилац одељ.

Перо Шешум

Руководилац одељ.

Ђурица Михаљчић
Весна Ивановић
Виолета Станковић

Извршни директор
Руководилац одељ.
Руководилац одељ.

Душан Јаковљевић

Руководилац одељ.

Јована Раца

Руководилац одељ.

Никола Новковић
Саша Коцић

Директор
Директор
9
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ЈП „Србијашуме“
Р.бр.
ЈП “Србијашуме”
3
ШГ “Пирот” Пирот
4
ШГ “Ниш” Ниш

Име и презиме
Петровић Игор
Небојша Миховиловић
Добривоје
Милисављевић
Зоран Величковић
Игор Секулић
Иван Јелић
Сениша Јовановић
Драган Рељић
Ђуро Воларац
Ненад Живковић
Недељковић Предраг
Славиша Радосављевић
Горан Токовић
Милан Стојановић
Владан Живадиновић

5

ШГ “Топлица” Куршумлија

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац
ШГ “Северни Кучај” Кучево
ШГ “Јужни Кучај” Деспотовац
ШГ “Расина” Крушевац
ШГ “Столови” Краљево
ШГ “Шумарство” Рашка
ШГ “Крагујевац” Крагујевац
ШГ “Голија” Ивањица
ШГ “Ужице” Ужице
ШГ “Пријепоље” Пријепоље
ШГ “Борања” Лозница
ШГ “Београд” Београд
ШГ “Ибар” Лепосавић
Биро за планирање и пројектовање у
Брано Вамовић
шумарству
Заштитна радионица и заштита на раду
Ненад Премовић
Србијашуме

19
20

Радно време Јавног
7.00:15.00 часова

предузећа

за

газдовање

Звање
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор

шумама

“Србијашуме”:
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ЈП „Србијашуме“

Број запослених у ЈП „Србијашуме”
Стање на дан 15.03.2021. године
Табела 2. Број запослених у ЈП „Србијашуме“

Ред. бр.

ЈП “Србијашуме”

Број
извршилаца

2

3

1

А.
Б.
(Б1+Б2)
Б.1.
1.

Генерална дирекција

277

Делови предузећа

2.881

2.

Шумска газдинства
“Врање” Врање
Дирекција дела предузећа
Врање
Бујановац
Босилеград
Владичин Хан
Сурдулица
“Шума” Лесковац

2.834
188
34
55
20
13
34
32
176

3.

Дирекција дела предузећа
Вучје
Лебане
Предејане
Власотинце
Медвеђа
Црна Трава
“Пирот” Пирот

51
27
22
25
16
21
14
92

Дирекција дела предузећа
Пирот
Бабушница
РЈ ПП „Стара планина”
“Ниш” Ниш
Дирекција дела предузећа
Сокобања
Алексинац
Ниш-Бела Паланка

33
48
10
1
125
31
27
41
26

“Топлица” Куршумлија
Дирекција дела предузећа
Куршумлија

182
39
56

4.

5.
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ЈП „Србијашуме“

Ред. бр.

6.

ЈП “Србијашуме”

Број
извршилаца

Прокупље
Блаце
РЈ за механизацију и изградњу путева
“Тимочке шуме” Бољевац
Дирекција дела предузећа
Бољевац
Књажевац
Зајечар
Неготин
Доњи Милановац
Кладово
Бор
РЈ за механизацију и изградњу путева
РЈ за озелењавање и расадничку производњу
РЈ Шумски плодови

7.

8.

9.

10.

42
16
29
207
67
42
18
8
9
13
9
20
17
4
/

“Северни Кучај” Кучево
Дирекција дела предузећа
Кучево
Мајданпек
Жагубица
Пожаревац
“Јужни Кучај” Деспотовац
Дирекција дела предузећа
Ћуприја

183
50
46
30
28
29
134
34
27

Деспотовац
Параћин
Јагодина
“Расина” Крушевац
Дирекција дела предузећа
Александровац
Крушевац
Брус

32
22
19
212
50
20
69
38

Трстеник
Ражањ
“Столови” Краљево
Дирекција дела предузећа

13
22
141
37
12
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ЈП „Србијашуме“

Ред. бр.

11.

12.

ЈП “Србијашуме”

Број
извршилаца

Краљево
Богутовац
Ушће
РЈ за грађевинарство и изградњу путева
РЈ за расадничку производњу
“Шумарство” Рашка
Дирекција дела предузећа
Тутин
Рашка
Нови Пазар
РЈ Парк природе Голија и Резерват биосфере Голија-Студ.
“Крагујевац” Крагујевац
Дирекција дела предузећа
Крагујевац
Горњи Милановац

41
20
25
15
3
130
34
42
34
19
1
82
21
32
29

13.

“Голија” Ивањица
Дирекција дела предузећа
Ивањица
Голијска река
Девићи
Чачак
Сјеница
РЈ за механизацију и изградњу путева
РЈ за угоститељство и туризам-остали ресурси

225
42
40
29
24
26
26
38
/

14.

“Ужице” Ужице
Дирекција дела предузећа
Ужице
Златибор
Косјерић
РЈ центар за репродуктивни материјал шумског дрвећа Пожега
РЈ „Обрада дрвета”
РЈ „Парк природе“ Златибор

126
38
22
15
21

“Пријепоље” Пријепоље
Дирекција дела предузећа
Пријепоље

179
49
57

15.

10
12
8
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ЈП „Србијашуме“

Ред. бр.

16.

17.

Б.2.

ЈП “Србијашуме”

Број
извршилаца

Прибој
Нова Варош
“Борања” Лозница
Дирекција дела предузећа
Ваљево
Шабац

42
31
204
49
38
32

Крупањ
Мали Зворник
РЈ за механизацију и изградњу путева
“Београд” Београд
Дирекција дела предузећа
Авала
Липовица
Земун
Рит

23
36
26
248
79
24
20
16
52

Смедерево
РЈ за угоститељство и туризам
РЈ за озелењавање и расадничку производњу

4
21
32

Остали делови предузећа
Заштитна радионица
Биро за планирање и пројектовање у шумарству

47
15
32

Б.3.

136
Радници са Косова
Лепосавић
УКУПНО А+Б+Б.3.

43
93
3.294
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ЈП „Србијашуме“

Информатор - адресар ЈП „Србијашуме“ (стање на дан 11.08.2021. године)
Табела 3. Информатор – адресар ЈП „Србијашуме“
Р. бр.

Назив дела предузећа

Организациона јединица

Адреса

Презиме и име
руководиоца

1

2

3

4

5

1

Генерална дирекција

2

Генерална дирекција

3

Генерална дирекција

4

Генерална дирекција

5

Генерална дирекција

6

Генерална дирекција

7

Генерална дирекција

8

Генерална дирекција

9

Генерална дирекција

10

Генерална дирекција

11

Генерална дирекција

12
13

в. д. Директора

Булевар Михајла Пупина 113

Брауновић Игор

Булевар Михајла Пупина 113

Тодоровић Нада

Булевар Михајла Пупина 113

Златојевић Драган

Булевар Михајла Пупина 113

Зајовић Жана

Булевар Михајла Пупина 113

Ерчић Јеша

Булевар Михајла Пупина 113

Несторовић Славиша

Булевар Михајла Пупина 113

Мурић Тихомир

Булевар Михајла Пупина 113

Лучић Жаклина

Булевар Михајла Пупина 113

Мирковић Дејан

Булевар Михајла Пупина 113

Чорбић Јован

Правни сектор

Булевар Михајла Пупина 113

Михаљчић Ђурица

ШГ “Београд” Београд

Дирекција

Кнеза Милоша 55

Живадиновић Владан

ШГ “Београд” Београд

ШУ Авала

Авалска 79, Бели поток

Рајковић Саша

Јединица
за
интерну
ревизију
Служба
унутрашње
контроле
Служба за контролу јавних
набавки
Сектор за шумарство и
заштиту животне средине
Сектор
за
ловство,
рибарство и туризам
Сектор за коришћење шума
и остале ресурсе
Сектор
за
развој
и
стратешко планирање
Сектор за финансије и
рачуноводство
Сектор за комерцијалне
послове

15
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

Телефон

Факс

6

7

011/711-50-27;
711-50-28
011/711-50-24;
711-50-26
011/711-50-24;
711-50-26
011/711-50-24;
711-50-26
011/711-27-70; 71134-10
011/711-50-37;
711-30-91
011/711-50-38;
711-11-53
011/711-50-37;
711-30-91
011/711-50-36;
711-22-69
011/711-50-34;
711-21-73
011/711-22-78;
711-17-07
011/361-1083;
361-1618;361-457
011/3906-626; 3906619

011/711-50-29
011/711-50-29
011/711-50-29
011/711-50-29
011/711-85-13
011/711-25-33
011/711-85-13
011/711-25-33
011/711-22-69
011/711-21-73
011/711-25-33
011/361-1887

ЈП „Србијашуме“
Р. бр.

Назив дела предузећа

Организациона јединица

Презиме и име
руководиоца

Адреса

14

ШГ “Београд” Београд

ШУ Земун

Прогар, Владе
Каменог бб

15

ШГ “Београд” Београд

ШУ Рит

Црвенка бб, Борча

Раковић Драган

16

ШГ “Београд” Београд

ШУ Липовица

27 Нова 4а, Барајево

Алексић Немања

011/8427-161; 8427256
011/3329-722; 3329721
011/830-03-72

17

ШГ “Београд” Београд

Омладинска 1, Смедерево

Шормаз Александра

026/619-409

18

ШГ “Београд” Београд

Топчидер

Ковачевић Зоран

011/266-36-26

19

ШГ “Београд” Београд
ШГ “Тимочке шуме”
Бољевац

ШУ Смедерево
РЈ за озелењавање
расадничку производњу
РЈ за угоститељство

Пере Велимировића 1

Качавенда Ђуро

011/266-13-44

Дирекција

Драгише Петровића 5

Величковић Зоран

030/463-443;
463-442
030/463-381;
463-891
030/425-570;
423-173; 426-990
019/731-009

20

и

Обрадовића

Телефон

Исајев Душан

21

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

ШУ Бољевац

Драгише Петровића 43

Масловарић Мирослав

22

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

ШУ Бор

Бошко Бухе 10

Лазаревић Иван

23

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

ШУ Књажевац

Цара Душана 28

Милојевић Предраг

24

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

ШУ Зајечар

4. Јула бб

Јолџић Борислав

25

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

ШУ Неготин

Генерала Галебете 2

Гогић Зоран

26

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

ШУ Кладово

Обилићева 5

27

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

28

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

29

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

31

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац
ШГ “Јужни Кучај”
Деспотовац
ШГ “Јужни Кучај”
Деспотовац

ШУ Доњи Милановац
РЈ за механизацију
изградњу путева
РЈ за озелењавање
расадничку производњу
РЈ Шумски плодови

32
33

и
и

Факс

030/63-441
030/63-891

019/443-722

Гогић Зоран

019/422-811
019/548-088;
548-619
019/801-611

Радничка бб

Јаношевић Саша

030/86-029

030/86-335

Наде Динић бб, Бор

Томић Дража

030/434-645

Шарбановац, Бор

Милошевић Силвија

064 856 3447

Змијанац бб, Бољевац

030 63 449

Дирекција

Моравска 14

Иван Јелић

035/611-662;
611-886; 611-712

ШУ Деспотовац

Мирослава Здравковића
Ресавца

Ђорђевић Иван

035/611-012
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019/801-369

035/611-737

ЈП „Србијашуме“
Р. бр.
34
35
36

Назив дела предузећа
ШГ “Јужни Кучај”
Деспотовац
ШГ “Јужни Кучај”
Деспотовац
ШГ “Јужни Кучај”
Деспотовац

Организациона јединица

Презиме и име
руководиоца

Адреса

Телефон

ШУ Ћуприја

Капетана Коче 5/3

Коњевић Небојша

035/474-776

ШУ Параћин

Саве Ковачевић 1а 4/1

Николић Гордан

ШУ Јагодина

Краља Петра I 4/1

Ристић Ненад

035/563-611;
573-357
035/229-273;
229-638
032/663-321;
662-253; 662-558
032/663-321;
662-253
032/837-526

37

ШГ “Голија” Ивањица

Дирекција

Вењамина Маринковића 139

Недељковић Предраг

38

ШГ “Голија” Ивањица

ШУ Ивањица

Вењамина Маринковића 139

Златић Иван

39

ШГ “Голија” Ивањица

ШУ Голијска Река

Беле воде

Марић Младомир

40

ШГ “Голија” Ивањица

ШУ Девићи

Вионица

Васовић Слободан

41

ШГ “Голија” Ивањица

ШУ Чачак

Кнеза Милоша 2

Белошевић Драган

42

ШГ “Голија” Ивањица

ШУ Сјеница

Милорада Јовановића бб

Пешић Миљан

43

ШГ “Голија” Ивањица

Вењамина Маринковића 139

Крсмановић Богосав

44

ШГ “Голија” Ивањица

Вењамина Маринковића 139

Андрић Татјана

Дирекција

Косовска 13

Живковић Ненад

ШУ Крагујевац

Косовска 13

Терзић Милош

РЈ за механизацију
изградњу путева
РЈ за угоститељство
туризам-остали ресурси

и
и

032/661-710
032/837-526

034/332-453

47

ШГ “Крагујевац” Крагујевац

ШУ Горњи Милановац

Хајдук Вељкова 3

Ђуровић Зорица

48

ШГ “Столови” Краљево

Дирекција

Индустријска 28

Рељић Драган

49

ШГ “Столови” Краљево

ШУ Краљево

Доситејева 13б

Драмићанин Стојан

50

ШГ “Столови” Краљево

ШУ Богутовац

Богутовац

Божић Ненад

034/384-374
032/710-840;
711-221
036/392-963;
392-961
036/392-963;
392-961
036/826-006

51

ШГ “Столови” Краљево

ШУ Ушће

7. јула 4

Бојовић Властимир

036/831-032
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032/661-710

032/837-707

46

17

035/221-913

032/837-707
032/222-310;
228-046; 228-049
020/741-314;
741-263
032/663-321;
662-253; 662-558
032/663-321;
662-253; 662-558
034/381-424;
381-423

ШГ “Крагујевац”
Крагујевац
ШГ “Крагујевац” Крагујевац

45

Факс

032/228-046

034/381-424

032/710-840
036/311-681
036/319-541

ЈП „Србијашуме“
Р. бр.

Назив дела предузећа

Организациона јединица

Презиме и име
руководиоца

Адреса

РЈ
за
расадничку
Излетничка
производњу
РЈ за грађевинарство и
Кидрићева 5/3, Краљево
изградњу путева

Телефон

52

ШГ “Столови” Краљево

53

ШГ “Столови” Краљево

54

ШГ “Расина” Крушевац

Дирекција

Балканска 18

Јовановић Сениша

55

ШГ “Расина” Крушевац

ШУ Крушевац

Косанчићева 54

Живанчевић Зоран

56

ШГ “Расина” Крушевац

ШУ Брус

Јосифа Панчића 2

Ђурђевић Саша

57

ШГ “Расина” Крушевац

ШУ Александровац

29. Новембра 142

58

ШГ “Расина” Крушевац

ШУ Трстеник

Радоја Крсића 82

Милосављевић Милан
Дробњак Игор

59

ШУ Ражањ

Партизанска 32

Ивезић Владимир

037/841-119

037/840-108

Дирекција

Трг Вељка Дугошевића 26

Игор Секулић

012/852-171;
851-978; 851-911

012/852-171

61

ШГ “Расина” Крушевац
ШГ “Северни Кучај”
Кучево
ШГ “Северни Кучај” Кучево

ШУ Кучево

Трг Вељка Дугошевића 26

Пешић Зоран

012/852-171

62

ШГ “Северни Кучај” Кучево

ШУ Мајданпек

Карађорђева 24

Милошевић Јасна

63

ШГ “Северни Кучај” Кучево

ШУ Жагубица

Партизанска 36

Шћопуловић Стојадин

64

ШГ “Северни Кучај” Кучево

ШУ Пожаревац

Моше Пијаде 14

Животић-Стевановић Маја

65

ШГ “Топлица” Куршумлија

Дирекција

Вука Караџића бб

Милисављевић Добривоје

66

ШГ “Топлица” Куршумлија

ШУ Куршумлија

Бањска 23

Илић Мирослав

030/581-020
012/443-225;
443-432
012/222-986;
511-327
027/381-325;
381-317
027/380-470

67

ШГ “Топлица” Куршумлија

ШУ Прокупље

21. Српске дивизије бб

Павловић Иван

68

ШГ “Топлица” Куршумлија

ШУ Блаце

Радоша Јовановића Сеље 78

Симић Ружица

69

ШГ “Топлица” Куршумлија

Палих бораца бб, Куршумлија

Бојовић Бојан

027/380-124

70

ШГ “Шума” Лесковац

Делиградска 1

Коцић Саша

016/243-034;

60

РЈ за механизацију
изградњу путева
Дирекција

и

Ојданић Милка

036/371-426

Алавук Љубомир

036/392-963

Факс
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О37/438-263;
420-750; 420-751
037/21-688; 29-551
037/825-106;
827-334
037/752-272

036/392-961
037/420-750

037/825-178
037/754-909

037/711-820;
710-016

027/321-709
027/371-721;
371-265

012/211-327
027/381-325
027/381-385
027/322-767

016/255-947

ЈП „Србијашуме“
Р. бр.

Назив дела предузећа

Организациона јединица

Презиме и име
руководиоца

Адреса

Телефон

Факс

213-593

71

ШГ “Шума” Лесковац

ШУ Предејане

Петровић Јован

ШУ Црна Трава

Предејане
Вучје
Косте Стаменковића бб
Лебане
Медвеђа
Јабланичка 103
Власотинце
Рашачки пут бб
Црна Трава

72

ШГ “Шума” Лесковац

ШУ Вучје

73

ШГ “Шума” Лесковац

ШУ Лебане

74

ШГ “Шума” Лесковац

ШУ Медвеђа

75

ШГ “Шума” Лесковац

ШУ Власотинце

76

ШГ “Шума” Лесковац

77

ШГ “Шума” Лесковац

РЈ Парк природе „Радан“

Делиградска 1

Ђорђевић Предраг

78

ШГ “Ибар” Лепосавић

Дирекција

24. новембра бб

79

ШГ “Ибар” Лепосавић

ШУ Лепосавић

24. новембра бб

Вукојевић Миле

80

ШГ “Ибар” Лепосавић

ШУ Зубин Поток

Солунских добровољаца бб

Утвић Саша

81

ШГ “Борања” Лозница

Дирекција

Саве Ковачевића 2

Стојановић Милан

82

ШГ “Борања” Лозница

ШУ Мали Зворник

Краља Петра I

Костић Жељко

83

ШГ “Борања” Лозница

ШУ Крупањ

Владе Зечевића бб

Штефика Драгослав

84

ШГ “Борања” Лозница

ШУ Шабац

Господар Јевремова 3/1

Ољачић Срђан

85

ШГ “Борања” Лозница

ШУ Ваљево

Поп Лукина 10

Живић Срђан

86

ШГ “Борања” Лозница

РЈ за механизацију и
изградњу путева

Краља Петра I, Мали Зворник

Ћосић Славиша

015/471-905

87

ШГ “Ниш” Ниш

Дирекција

Првомајска 4 б

Миховиловић Небојша

88

ШГ “Ниш” Ниш

ШУ Ниш-Бела Паланка

Првомајска 4 б

Виденовић Милан

018/520-043;
246-074; 254-886
018/254-798;
520-026

016/885-132

Станковић Иван

016/843-517

Подунавац Стево

016/891-040

Лепојевић Дејан

016/871-113

Златковић Никола

016/811-152
016/243-034;
213-593
028/83-528; 83-058
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016/836-124

028/83-187
028/460-027;
461-029
015/876-047;
876-046
015/471-905;
471-322
015/681-114
015/345-322;
345-337
014/221-237;
232-653

016/255-947
028/83-058

015/876-046

015/345-322

015/471-322
018/46-074

ЈП „Србијашуме“
Р. бр.

Назив дела предузећа

Организациона јединица

Презиме и име
руководиоца

Адреса

Телефон

Факс

018/800-360;
800-361; 804-439
018/830-431
010/332-474;
332-475; 313-801
010/332-931;
332-474
010/685-196

010/332-474

Ђорђевић Дарко

010/332-474

010/332-475

Владимира Перића Валтера 155

Токовић Горан

033/713-650;
713-651

033/713-651

ШУ Пријепоље

Владимира Перића Валтера 155

Цмиљановић Милан

033/713-650

ШГ “Пријепоље” Пријепоље

ШУ Прибој

Драгољуба Савића 5

Томић Александар

033/51-096; 55-577

033/54-345

98

ШГ “Пријепоље” Пријепоље

ШУ Нова Варош

Светог Саве бб

Шалипур Александар

99

ШГ “Шумарство” Рашка

Дирекција

Милуна Ивановића 9

Воларац Ђуро

036/736-252

100

ШГ “Шумарство” Рашка

ШУ Рашка

Милуна Ивановића 9

Турншек Антонио

033/61-775
036/736-252;
736-049
036/736-767

101

ШГ “Шумарство” Рашка

ШУ Нови Пазар

7. Јула 46

Саитовић Мерсад

020/313-533

020/313-533

102

ШГ “Шумарство” Рашка

ШУ Тутин

III санџачка бб

Алић Смаил

020/811-507

020/87-188

103

ШГ “Шумарство” Рашка

РЈ ПП Голија и резерват
биосфере Голија-Студеница

Милуна Ивановића 9, Рашка

Раде Вранић

036/736-767

104

ШГ “Ужице” Ужице

Дирекција

Трг Николе Пашића 40

Радосављевић Славиша

105

ШГ “Ужице” Ужице

ШУ Ужице

Трг Николе Пашића 40

Тодоровић Драгиша

106

ШГ “Ужице” Ужице

ШУ Косјерић-Пожега

Олге Грбић 2

Станковић Предраг

107

ШГ “Ужице” Ужице
ШГ “Ужице” Ужице

Јеврејско брдо 62
Милана Миланковића бб.
Пожега

Мићевић Дарко

108

ШУ Златибор
РЈ за Семенарство,
расадничку производњу и

031/516-133;
521-585; 514-655
031/516-147
031/781-276;
781-635
031/841-278

Предраг Тасић

031/811-435

89

ШГ “Ниш” Ниш

ШУ Алексинац

Драгчета Миловановића 2

Тешевић Марко

90

ШГ “Ниш” Ниш

ШУ Сокобања

Врелска 10 или 1

Стевановић Слободан

91

ШГ “Пирот” Пирот

Дирекција

Српских владара 6

Петровић Игор

92

ШГ “Пирот” Пирот

ШУ Пирот

Српских владара 6

Костић Миљан

93

ШГ “Пирот” Пирот

ШУ Бабушница

Саше Ивковића 6

94

РЈ ПП Стара Планина

Стара Планина

Дирекција

96

ШГ “Пирот” Пирот
ШГ “Пријепоље”
Пријепоље
ШГ “Пријепоље” Пријепоље

97

95

20
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

010/313-803

031/519-478

ЈП „Србијашуме“
Р. бр.

Назив дела предузећа

Организациона јединица

Презиме и име
руководиоца

Адреса

Телефон

Факс

хортикултуру-Пожега
109

ШГ “Ужице” Ужице

РЈ Обрада дрвета

Николе Пашића 40, Ужице

Јевтић Милан

110

ШГ “Врање” Врање

Дирекција

Лоле Рибара 18

Новковић Никола

111

ШГ “Врање” Врање

ШУ Врање

Маричка бб

Стаменковић Љубиша

031/516-133
017/422-228;
421-610
017/32-143; 24-961

112

ШГ “Врање” Врање

ШУ Бујановац

Карађорђева бб

Марковић Александар

017/651-880

113

ШГ “Врање” Врање

ШУ Босилеград

Георги Димитрова бб

Стаменов Васил

017/877-100

114

ШГ “Врање” Врање

ШУ Сурдулица

Дубрава бб

Банковић Мирољуб

115

ШГ “Врање” Врање

ШУ Владичин Хан

Градимира Михаиловић 1а

Ђорђевић Ненад

116

Заштитна радионица

Дирекција

Булевар Михајла Пупина 113

Премовић Ненад

017/815-230
017/473-161;
473-837
011/711-23-67

117

Заштитна радионица
Биро за планирање и
пројектовање у шумарству

РЈ Трговина

Булевар Михајла Пупина 113

Дирекција

Бирчанинова 30, Београд

118

017/422-228

011/711-23-67

011/711-23-67

Вамовић Брано
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031/519-478

011/26-46-288

011/ 26-46-288

ЈП „Србијашуме“
Табела 4. Информатор – email адресе ЈП „Србијашуме“
Ред. Број
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
II
1
2
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Презиме и име
Кабинет Директора
Игор Брауновић
Никола Соврлић
Александар Воркапић
Наташа Манојловић
Др Братислав Кисин
Мр Александар Илић
Миленко Чеврљаковић
Дејан Митровић
Сузана Милићевић
Бранислав Илчић
Ранко Шикања
Звонимир Цветковић
Зоран Максимовић
Марија Терзић
Љиљана Бујић
Светлана Бацковић
Ревија Шуме
Јединица за интерну ревизију
Нада Тодоровић
Живан Антонијевић
Служба за контролу јавних набавки
Жана Зајовић
Маја Јанковић
Вања Вујичић
Ивана Дрндарски Дујак
Сектор за шумарство и заш. ж. сред.
Јеша Ерчић
Гордана Јанчић
Војислав Јанковић
Ненад Марковић
Мирјана Стингић
Јелена Јездимировић
Борис Ивановић
Звонимир Баковић
Дејан Милетић
Божидар Миловановић

Е-маил
kabinet@srbijasume.rs
igor.braunovic@srbijasume.rs
nikola.sovrlic@srbijasume.rs
aleksandar.vorkapic@srbijasume.rs
natasa.manojlovic@srbijasume.rs
bratislavkisin@srbijasume.rs
aleksandar.ilic@srbijasume.rs
milenko.cevrljakovic@srbijasume.rs
dejan.mitrovic@srbijasume.rs
suzana.milicevic@srbijasume.rs
branislav.ilcic@srbijasume.rs
ranko.sikanja@srbijasume.rs
zvonimir.cvetkovic@srbijasume.rs
zoran.maksimovic@srbijasume.rs
marija.terzic@srbijasume.rs
ljiljana.bujic@srbijasume.rs
svetlana.backovic@srbijasume.rs
revijasume@srbijasume.rs
nada.todorovic@srbijasume.rs
zivan.antonijevic@srbijasume.rs
zana.stupar@srbijasume.rs
maja.jankovic@srbijasume.rs
vanja.vujicic@srbijasume.rs
ivana.drndarski@srbijasume.rs
sumarstvo@srbijasume.rs
jesa.ercic@srbijasume.rs
gordana.jancic@srbijasume.rs
vojislav.jankovic@srbijasume.rs
nenad.markovic@srbijasume.rs
mira.stingic@srbijasume.rs
jelena.jezdimirovic@srbijasume.rs
boris.ivanovic@srbijasume.rs
zvonimir.bakovic@srbijasume.rs
dejan.miletic@srbijasume.rs
bozidar.milanovic@srbijasume.rs
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Ред. Број
11
12
13
14
15
V
1
2
3
4
5
6
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Презиме и име
Љиљана Вамовић
Биљана Делибашић
Милена Денић
Милован Ковачевић
Драгица Николић
Сектор за ловство, рибарство и тур.
Славиша Несторовић
Ненад Новаковић
Петар Нећак
Ивана Станковић
Предраг Главоњић
Небојша Дачић
Сектор за коришћење ш. и ост. рес.
Тихомир Мурић
Горан Драгојловић
Чедо Илић
Зоран Даворја
Милан Опсеница
Богдан Стефановић
Сретко Јакшић
Раде Петровић
Сектор за развој и стратешко пл.
Жаклина Лучић
Драган Дубљанин
Милорад Слијепчевић
Вера Јовановић
Немања Словић
Зоран Тинтор
Љиљана Лишанин
Јован Богданов
Тања Дамјановић
Александра Стаменковић
Александар-Саша Поповић
Љиљана Самаиловић
Слађана Ристић
Мирјана Дивац
Снежана Илић
Зорана Минић

Е-маил
ljiljana.vanovic@srbijasume.rs
biljana.delibasic@srbijasume.rs
milena.denic@srbijasume.rs
milovan.kovacevic@srbijasume.rs
dragica.nikolic@srbijasume.rs
lovstvo@srbijasume.rs
slavisa.nestorovic@srbijasume.rs
nenad.novakovic@srbijasume.rs
petar.necak@srbijasume.rs
ivana.stankovic@srbijasume.rs
predrag.glavonic@srbijasume.rs
nebojsa.dacic@srbijasume.rs
koriscenje@srbijasume.rs
tihomir.muric@srbijasume.rs
goran.dragolovic@srbijasume.rs
Cedo.ilic@srbijasume.rs
zoran.davorija@srbijasume.rs
milan.opsenica@srbijasume.rs
bogdan.stefanovic@srbijasume.rs
sretko.jaksic@srbijasume.rs
rade.petrovic@srbijasume.rs
razvoj@srbijasume.rs
zaklina.lucic@srbijasume.rs
dragan.dubljanin@srbijasume.rs
milorad.slijepcevic@srbijasume.rs
vera.jovanovic@srbijasume.rs
nemanja.slovic@srbijasume.rs
zoran.tintor@srbijasume.rs
ljiljana.lisanin@srbijasume.rs
jovan.bogdanov@srbijasume.rs
tanja.damjanovic@srbijasume.rs
aleksandra.stamenkovic@srbijasume.rs
аleksandar.popovic@srbijasume.rs
ljiljana.samailovic@srbijasume.rs
sladjana.ristic@srbijasume.rs
mirjana.divac@srbijasume.rs
snezana.ilic@srbijasume.rs
zorana.minic@srbijasume.rs
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Ред. Број
17
18
19
20
VIII
1
2
3
4
5
6
7
IX
1
2
3
4
5
6
X
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Презиме и име
Димитрије Баковић
Драгица Вукић
Јања Недељковић
Владимир Павловић
Сектор за финансије и рачуновод.
Дејан Мирковић
Ступар Биљана
Душанка Николић
Славица Цветковић
Игор Ивковић
Наташа Зеленовић
Тијана Лазовић
Сектор за комерцијалне послове
Чорбић Јован
Јована Тепавац
Хајдер Милица
Шешум Перо
Стојковић Александра
Ивана Драгојевић
Сектор за правне послове
Ђурица Михаљчић
Ружица Ерцег
Весна Ивановић
Јована Раца
ШГ „Београд“Београд
Владан Живадиновић
ШГ “Северни Кучај“ Кучево
Игор Секулић
ШГ “Тимочке Шуме“ Бољевац
Зоран Величковић
ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац
Иван Јелић
ШГ „Крагујевац“ Крагујевац
Ненад Живковић
ШГ „Борања“Лозница
ШГ „Ужице“ Ужице
ШГ „Пријепоље“ Пријепоље
ШГ „Ивањица“ Ивањица

Е-маил
dimitrije.bakovic@srbijasume.rs
dragica.vukic@srbijasume.rs
janja.nedeljkovic@srbijasume.rs
vladimir.popovic@srbijasume.rs
finansije@srbijasume.rs
dmirkovic@srbijasume.rs
biljana.stupar@srbijasume.rs
dusanka.nikolic@srbijasume.rs
slavica.cvetkovic@srbijasume.rs
igor.ivkovic@srbijasume.rs
natasa.yelenovic@srbijasume.rs
tijana.lazovic@srbijasume.rs
komercijala@srbijasume.rs
jovan.corbic@srbijasume.rs
jovana.antic@srbijasume.rs
milica.hajder@srbijasume.rs
pero.sesum@srbijasume.rs
aleksandra.stojkovic@srbijasume.rs
ivana.dragojevic@srbijasume.rs
pravniposlovi@srbijasume.rs
djmihaljcic@srbijasume.rs
ruzica.erceg@srbijasume.rs
vesna.ivanovic@srbijasume.rs
jovana.raca@srbijasume.rs
sgbeograd@srbijasume.rs
vladan.zivadinovic@srbijasume.rs
sgkucevo@srbijasume.rs
igor.sekulic@srbijasume.rs
sgboljevac@srbijasume.rs
zoran.velickovic@srbijasume.rs
sgdespotovac@srbijasume.rs
ivan.jelic@srbijasume.rs
sgkragujevac@srbijasume.rs
nenad.zivkovic@srbijasume.rs
sgloznica@srbijasume.rs
sguzice@srbijasume.rs
sgprijepolje@srbijasume.rs
sgivanjica@srbijasume.rs
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Ред. Број
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Презиме и име
ШГ „Шумарство“ Рашка
Ђуро Воларац
ШГ „Столови“ Краљево
Драган Рељић
ШГ „Расина“ Крушевац
Сениша Јовановић
ШГ „Топлица“ Куршумлија
Добривоје Милисављевић
ШГ „Ниш“ Ниш
Небојша Миховиловић
ШГ „Пирот“ Пирот
Игор Петровић
ШГ „Шума“ Лесковац

Е-маил
sgrska@srbijasume.rs
djuro.volarac@srbijasume.rs
sgkraljevo@srbijasume.rs
dragan.reljic@srbijasume.rs
sgkrusevac@srbijasume.rs
senisa.jovanovic@srbijasume.rs
sgkursumlija@srbijasume.rs

ШГ „Врање“ Врање
Никола Новковић
Биро за планирање и пројектовање у
шумарству
Брано Вамовић
Заштитна радионица и заштита на
раду „Србијашуме“
Ненад Премовић
ШГ „Ибар“ Лепосавић

sgvranje@srbijasume.rs
nikola.novkovic@srbijasume.rs

sgnis@srbijasume.rs
sgpirot@srbijasume.rs
igor.petrovic@srbijasume.rs
sgleskovac@srbijasume.rs

brano.vamovic@srbijasume.rs

nenad.premovic@srbijasume.rs
sgleposavic@srbijasume.rs
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3. РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА – ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ
Табела 5. Руководство предузећа – овлашћења и дужности
Ред.
ЈП “Србијашуме”
Име и презиме
Бр.
I

Функција

Генерална дирекција
Кабинет

Игор Брауновић

Јединица за интерну ревизију

Нада Тодоровић

Служба унутрашње контроле

Драган Златојевић

Служба за контролу јавних набавки

Жана Зајовић

Сектор за шумарство и заштиту животне
Јеша Ерчић
средине
Сектор за ловство, рибарство и туризам

Славиша Несторовић

Сектор за коришћење шума и остале
Тихомир Мурић
ресурсе
Сектор за развој и
Жаклина Лучић
стратешко планирање
Сектор за финансије и рачуноводство

Дејан Мирковић

Сектор за комерцијалне послове

Јован Чорбић

Правни сектор

Ђурица Михаљчић

в. Д. Директора
Руководилац
јединице
Директор
Руководилац
службе
Извршни
директор
Извршни
директор
Извршни
директор
Извршни
директор
Извршни
директор
Извршни
директор
Извршни
директор

II

Делови предузећа

1

ШГ “Врање” Врање

Никола Новковић

Директор

2

ШГ “Шума” Лесковац

Саша Коцић

Директор

3

ШГ “Пирот” Пирот

Петровић Игор

Директор

4

ШГ “Ниш” Ниш

Небојша Миховиловић

Директор

5

ШГ “Топлица” Куршумлија

Добривоје Милисављевић

Директор

6

ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

Зоран Величковић

Директор

7

ШГ “Северни Кучај” Кучево

Игор Секулић

Директор

8

ШГ “Јужни Кучај” Деспотовац

Иван Јелић

Директор

9

ШГ “Расина” Крушевац

Сениша Јовановић

Директор

10

ШГ “Столови” Краљево

Драган Рељић

Директор

11

ШГ “Шумарство” Рашка

Воларац Ђуро

Директор

12

ШГ “Крагујевац” Крагујевац

Ненад Живковић

Директор

13

ШГ “Голија” Ивањица

Предраг Недељковић

Директор

14

ШГ “Ужице” Ужице

Славиша Радосављевић

15

ШГ “Пријепоље” Пријепоље

Горан Токовић

16

ШГ “Борања” Лозница

Милан Стојановић

Директор
Заменик
директора
Директор
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Ред.
Бр.

ЈП “Србијашуме”

Име и презиме

17

ШГ “Београд” Београд

18

ШГ „Ибар“ Лепосавић
Биро за планирање и пројектовање у
Брано Вамовић
шумарству
Заштитна радионица и заштита на раду
Ненад Премовић
„Србијашуме“

19
20

Владан Живадиновић

Функција
Директор
Директор
Директор
Директор
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А. ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА

I Кабинет генералног директора
Директор Јавног предузећа за газдовање шумама “Србијашуме” обавља послове
предвиђене Законом, Статутом и општим актима Предузећа.

II Сектор за шумарство и заштиту животне средине
Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине
руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање
свих послова из делокруга Сектора,
учествује у дефинисању јединствене политике и концепције развоја Предузећа,
предлаже и организује концепт и начин рада у области шумарства и другим
делатностима Сектора и Служби у деловима Предузећа,
учествује у изради програма истраживачко развојног рада, иновацији знања и
његовој реализацији,
сарађује са министарствима, научним институцијама и другим органима и
организацијама у циљу извршавања и спровођења пословне политике Предузећа и
извршавања планова из области шумарства, ловства и заштите природе,
усавршава се у оквиру струке,
обавља и друге послове по налогу директора Предузећа,
за свој рад одговоран је директору Предузећа.
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III Сектор за ловство, рибарство и туризам
Извршни директор Сектора за ловство, рибарство и туризам
руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање
свих послова из делокруга Сектора;
учествује у дефинисању јединствене политике и концепције развоја Предузећа у
пословима из делокруга Сектора;
предлаже и спроводи усвојену пословну политику Предузећа у пословима из
делокруга Сектора;
предлаже и организује концепт и начин рада у области ловства, рибарства и
туризма из делокруга Сектора и Служби у деловима Предузећа;
учествује у изради програма истраживачко развојног рада, иновацији знања и
његовој реализацији;
сарађује са министарствима, факултетима, научним институцијама и другим
институцијама, организацијама и органима у циљу извршавања и спровођења
пословне политике Предузећа и извршавања планова из области ловства, рибарства
и туризма;
усавршава се у оквиру струке;
обавља и друге послове по налогу директора Предузећа;
за свој рад одговоран је директору Предузећа.

IV Сектор за коришћење шума и осталих ресурса
Извршни директор Сектора за коришћење шума и осталих ресурса
руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање
свих послова из делокруга Сектора,
учествује у конципирању предлога плана производње Предузећа,
руководи и организује извршење планова производње главних шумских производа,
пројектовања и изградње путева, набавке ХТЗ и обавља друге послове из делокруга
послова Сектора, у складу са утврђеном пословном политиком и планским
документима Предузећа,
врши анализу рада у циљу праћења успешности пословања шумских газдинстава из
области коришћења шума, путева и механизације,
организује примену јединствених норми рада у циљу уједначавања услова рада и
стимулативног награђивања,
предлаже мере за ефикасно пословање у складу са пословном политиком
Предузећа,
учествује у изради и реализацији програма истрживачко-развојног рада и иновацији
знања и његовој реализацији,
усавршава се у оквиру струке,
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обавља и друге послове по налогу директора Предузећа,
за свој рад одговоран је директору Предузећа.

V Сектор за развој и стратешко планирање
Извршни директор Сектора за развој и стратешко планирање
руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање
свих послова из делокруга Сектора,
организује и координира рад на пословима развоја (развој организације предузећа и
његових делова и развој делатности - шумарство, ловство, заштита природе и
животне средине, маркетинг и друго),
руководи и организује рад на изради дугорочних стратегија и планова у шумарству,
ловству и заштити природе,
организује и координира рад са научним и образовним институцијама,
организује и координира рад на изради производно-финансијског плана, плана
инвестиција и друго,
организује рад у области информатике и система квалитета,
организује и координира послове на научно-истраживачком раду, усавршавању
кадрова и издавачкој делатности,
сарађује са надлежним министарствима,
усавршава се у оквиру струке,
обавља и друге послове по налогу директора Предузећа,
за свој рад одговоран је директору Предузећа.

VI Сектор за финансије и рачуноводство
Извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство
руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање
свих послова из делокруга Сектора;
даје смернице и упутства код употребе средстава на текућим рачунима делова
Предузећа;
даје смернице при изради годишњег производно-финансијског плана, финансијских
планова, периодичног и годишњег рачуна, анализа, извештаја;
врши послове налогодавца за располагање средствима на текућим рачунима
Предузећа, издвојеним, девизним и другим рачунима Предузећа;
овлашћен је да у име и за рачун Предузећа потписује уговоре са банкама и другим
финансијским организацијама за узимање кредита;
усавршава се у оквиру струке;
30
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

ЈП „Србијашуме“
обавља и друге послове по налогу директора Предузећа;
за свој рад одговоран је директору Предузећа.

VII Сектор за комерцијалне послове
Извршни директор Сектора за комерцијалне послове
руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање
свих послова из делокруга Сектора,
обједињује и организује обављање послова продаје на домаћем тржишту, набавке
сировина, репроматеријала, опреме и друго, и послове извоза и увоза,
организује рад на припремању предлога годишњег плана пословања у области
промета роба и услуга, а након усвајања од стране надлежног органа, прати и
предлаже мере за успешно извршење планова,
прати законске прописе у области промета роба и услуга, пореза, и слично и стара
се о њиховом спровођењу,
спроводи политику цена и даје предлоге за промену цена,
обавља послове на сачињавању и закључивању комерцијалних уговора и одговара
за њихову целисходност са становишта интереса Предузећа и реализацију,
сарађује са извршним директором Сектора за финансије и рачуноводство по
питању наплате потраживања и плаћања финансијских обавеза,
учествује у дефинисању пословне политике Предузећа у области комерцијалних
послова,
усавршава се у оквиру струке,
обавља и друге послове по налогу директора Предузећа,
за свој рад одговоран је директору Предузећа.

VIII Правни сектор
Извршни директор правног сектора
руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање
свих послова из делокруга Сектора,
учествује у дефинисању јединствене политике и концепције развоја Предузећа у
пословима из делокруга Сектора,
креира и спроводи пословну политику Предузећа у пословима из делокруга
Сектора,
стара се о спровођењу закона, Статута и других прописа и општих аката Предузећа,
учествује у изради општих аката Предузећа,
предлаже концепт организације и рационалног начина рада Правног сектора,
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укључујући и правне послове у деловима Предузећа,
сарађује са министарствима, научним институцијама и другим органима и
организацијама у циљу извршавања и спровођења пословне политике Предузећа и
извршавања послова из делокруга Сектора,
предлаже начин остваривања основних и приоритетних опредељења из закона,
других прописа и општих аката Предузећа,
врши непосредан надзор и контролу рада правника у Генералној дирекцији и
деловима Предузећа, у делу који се односи на стручност, законитост и заштиту
интереса Предузећа,
усавршава се у оквиру струке,
обавља и друге послове по налогу директора Предузећа,
за свој рад одговоран је директору Предузећа.
Б. ДЕЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА
Директор дела предузећа
руководи, организује и координира рад у делу предузећа,
води пословање у делу предузећа,
спроводи пословну политику предузећа,
стара се о примени и спровођењу Закона, Статута, других прописа и општих аката
предузећа,
заступа део предузећа пред судовима и другим органима, закључује уговоре за део
предузећа,
даје предлоге за инвестициона улагања и инвестиционо и текуће одржавање,
уз сагласност директора Предузећа доноси одлуке о пријему радника и престанку
радног односа,
изриче дисциплинске мере у складу са општим актом предузећа, одлучује о давању
и узимању непокретности у закуп,
усавршавање у оквиру струке,
обавља и друге послове у складу са Законом, општим актом предузећа и налогу
директора Предузећа, за свој рад одговара директору Предузећа.
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4. ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СРБИЈАШУМЕ”
Рад Јавног предузећа “Србијашуме” је јаван. О свом раду Јавно предузеће
“Србијашуме” обавештава јавност преко средстава јавног информисања (саопштења,
интервјуи) и на други прикладан начин (интернет презентација, Ревија “Србијашуме” и
сл.), а запослени који су овлашћени за припрему информација и података везаних за
обавештавање јавности одговорни су за њихову тачност и благовременост.
Поднеске за Јавно предузеће “Србијашуме” правна и физичка лица предају у
писарници у Генералној дирекцији, у улици Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд.
Увид у стање сваког предмета странка може извршити на број телефона 011/711-2278 и 011/711-22-07.
Пријем странака врши се сваким даном у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Најчешће тражене информације од јавног значаја односе се на достављање
обавештења да ли Јавно предузеће “Србијашуме” поседује одређену информацију, као и
на захтев за достављање фотокопије докумената којима располаже Јавно предузеће
“Србијашуме”, које су настале у раду или у вези са радом министарстава, као што су
закључени уговори са медијским компанијама или агенцијама које се баве пословима
закупа рекламног простора, као и на податке о утрошеним средствима за те намене,
информације у вези са јавним набавкама.
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Законом о шумама (“Службени гласник РС” бр. 30/2010, бр. 93/2012 и 89/2015.) уређује се
очување, заштита, планирање, гајење и коришћење шума, располагање шумама и шумским
земљиштем, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за шуме и
шумско земљиште.
Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала шума и
њихових функција и подизањем нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости,
просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици су делатности од општег
интереса. Чланом 3. Закона о шумама прописано је да се овим законом обезбеђују услови
за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем као добром од општег интереса, на
начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова производна способност,
биолошка разноврсност, способност обнављања и виталности и унапређује њихов
потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова економска, еколошка и
социјална функција, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Преглед послова које организационе јединице обављају
Генерална дирекција – кључне активности
Израђује Пословну политику за читаво јавно предузеће, за све делатности.
Разматра и предлаже Управном одбору на усвајање годишњи план пословања за
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сваки део предузећа и за цело јавно предузеће (са натуралним и финансијским
делом).
У склопу годишњег плана пословања посебно се разматра и усваја план
инвестиција за сваки део предузећа и за предузеће у целини.
Спроводи поступак јавних набавки добара и услуга за све делове предузећа.
Спроводи активности са ресорним министарством, као и потребне контакте са
осталим министарствима из Владе РС.
Конкурише код Владе за одређене видове рада из области гајења и заштите шума
које суфинансира држава.
Креира политику цена свих производа шумарства, ловства, осталих шумских
производа, закупа и предлаже Управном одбору на усвајање.
Уговара продају највреднијих производа шумарства и уговара закупе на подручју
читавог предузећа.
Спроводи политику развоја предузећа кроз организацију стручних семинара,
састанака, предавања, издавања стручних часописа и др.
Прати извршење годишњег плана пословања свих делова предузећа по свим
делатностима и утиче на та извршења.
Контролише спровођења пословне политике на терену.
Прати ток новчаних средстава у свим деловима и води рачуна о ликвидности
предузећа.
Спроводи најоптималнију организацију предузећа кроз потребан број шумских
газдинстава, шумских управа, сектора, одељења, као и потребан број извршилаца у
Генералној дирекцији и свим деловима предузећа.
Врши именовање најодговорнијих менаџера у Генаралној дирекцији и Шумским
газдинствима и води кадровску политику предузећа.
Ради периодичне (тромесечне, шестомесечне, деветомесечне и годишње) анализе
пословања предузећа са израдом биланса успешности за сваки поједини део
предузећа.
Доноси све нормативне акте потребне за функционисање предузећа.
Заступа предузеће пред судом у свим споровима који се односе на Генералну
дирекцију и већим споровима који су везани за Шумска газдинства.
Доноси одлуке о висини зарада.
Шумско газдинство – кључне активности
Сумирајући предлоге Шумских управа, Шумско газдинство ради предлог
годишњег плана пословања и шаље га на разматрање и усвајање у Генералну
дирекцију.
Израђује предлог плана инвестиција и шаље га на разматрање и усвајање у
Генералну дирекцију.
Израђује предлог плана јавних набавки и шаље на разматрање и усвајање у
Генералну дирекцију, где Генерална дирекција врши обједињавање и расписивање
тендера за набавку добара и услуга.
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Из годишњег плана пословања издваја одређене видове рада и шаље у Генералну
дирекцију као предлог радова са којима ће се конкурисати за суфинансирање код
државе.
После спроведеног поступка јавних набавки, за одређене услуге и добра приступа
уговарању услуга и набавци добара.
Уговара продају одређених производа из шумарства, ловства и осталих шумских
делатности.
Прати и контролише извршење годишњег плана пословања свих шумских управа и
радних јединица.
Прати наплату испоручених производа, свакодневно, води рачуна о свим
приливима новчаних средстава (наплата) и врши плаћање свих доспелих обавеза.
Води рачуна о властитој ликвидности.
Сумира извештаје шумских управа и на бази њих извештава Генералну дирекцију о
извршењу годишњег плана пословања.
Ради периодични и годишњи обрачун пословања и шаље га у Генералну дирекцију
на обједињавање.
На бази усвојене систематизације врши распоређивање радника на њихова радна
места у Шумском газдинству и шумским управама и са њима склапа уговоре о
раду, спроводи остале нормативне акте.
Заступа Шумско газдинство и шумске управе пред судом у споровима који се воде
у вези шумског газдинства и шумских управа.
Шумска управа – кључне активности
На основу усвојених планских докумената (шумска основа, ловна основа), шумска
управа ради предлог годишњег плана пословања. План се ради посебно за свако
одељење и збирно за газдинску јединицу, односно и за шумску управу.
Израђује годишње извођачке планове за све радове који ће се изводити
годишњем плану пословања, план ловства, ЗПД-а, ПШ, грађевинарства.

по

Израђује предлог плана инвестиција и шаље га на разматрање у шумско газдинство.
Израђује предлог плана јавних набавки, добара и услуга и шаље их на разматрање у
ШГ.
После усвајања плана пословања приступа извођењу планираних радова по
предвиђеној динамици.
Извештава ШГ о извршењу радова по свим делатностима.
Врши редовне и ванредне контроле свих ревира и реона.
Води се евиденција извршених радова по свим делатностима и све остале
евиденције.
Доставља предлоге у ШГ за покретање пријава за вођење судских спорова, као и
предлоге за награђивање и кажњавање одговорних радника.
На крају пословне године врши раздужење изведених радова у предвиђене планске
документе.
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Присуствује при разматрању и усвајању свих планских докумената (посебне основе
за газдовање шумама, опште основе, ловне основе, програми за ЗПД).
Стара се о имовини (покретној и непокретној) и врши годишњи попис имовине по
количини и квалитету.

Објашњење о њиховим међусобним односима
Организациона шема је показала да предузеће функционише преко три главна
нивоа. На сваком нивоу се доносе одређене одлуке и у процесу одлучивања хијерархија је
јасно изражена која, да би систем функционисао мора да се поштује.
Генерална дирекција – највиши ниво у процесу доношења одлука, доноси одлуке
од битног значаја за фирму:
Преко Надзорног одбора доноси и усваја све планске документе, одлуке и
нормативна акта који су потребни за редовно функционисање предузећа. За свој
рад одговарају Влади РС.
Директор Јавног предузећа, користећи овлашћења која има и која му је дала Влада
РС, именује главни менаџмент предузећа чији је задатак да спроводе пословну
политику предузећа и остваре најбоље могуће резултате у свом раду. За свој рад
менаџери предузећа (извршни директори и директори делова предузећа) одговарају
директору Јавног предузећа.
Директор доноси одлуке за пријем у радни однос свих радника предузећа.
Шумско газдинство
Кључна одоговорност у процесу доношења одлука је обавеза шумског газдинства и
директора шумског газдинства да обезбеде функционисање пословања свих шумских
управа, свих својих делова заједно како би тај део предузећа био јак профитни центар.
ШГ предлаже Генералној дирекцији, односно управном одбору све акте и планске
документе на усвајање.
Одлуке које доноси ШГ су решења за одређене врсте радова, решења за коришћење
годишњих одмора, одлуке за стимулативно награђивање радника или одлуке за
кажњавање радника у складу са нормативним актима предузећа.
Шумска управа
Кључна одговорност је избор објеката у функцији остварења плана пословања да
би се обезбедила трајност пословања шумског газдинства.
Одговорност шумске управе у процесу доношења одлука је одговорност за израду
пројектне документације.
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Списак прописа које Јавно предузеће “Србијашуме” примењује:
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(“Службени гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 15/2016),
Закон о шумама (“Службени гласник РС” бр. 30/2010, бр. 93/2012 и бр. 89/2015),
Закон о јавној својини (“Службени гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013. и 105/2014),
Закон о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС” бр. 18/2010),
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Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (“Службени гласник РС”
бр. 39/2009, 128/2014),
Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/2004),
Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (“Службени гласник РС” бр.
54/93, 35/94, 43/94, 135/2004, 18/2005, 45/2005 и 101/2005),
Закон о заштити биља од болести и штеточина (“Службени гласник РС” бр. 14/84,
24/85, 6/89, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005),
Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно
отпремнице, условима, начину и року жигосања посеченог дрвета (“Службени
гласник РС” бр. 95/92 и 54/2000),
Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини
дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге
шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама (“Службени гласник
РС” бр. 65/2011 и 47/2012),
Правилник за рад и поступање у вршењу стручних послова у шумама у приватној
својини (Број: 8/2009-7 од 17. XII 2009. и 17/2011-5 од 24. II 2011.).
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ЈП „СРБИЈАШУМЕ” ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Газдовање шумама сопственика
На основу члана 71. Закона о шумама (“Службени гласник РС” бр. 30/2010,
93/2012, 89/2015 и 95/2018 – др. закон) Јавно предузеће “Србијашуме” обавља стручно саветодавне послове у шумама сопственика за које се доноси програм газдовања шумама
(шуме у власништву физичких лица).

Издавање публикација
Јавно предузеће “Србијашуме” издаје Ревију “Шуме” – ревију за рад и пословну
сарадњу, маркетинг и интегрално газдовање шумама.
Ревију “Шуме” можете преузети са сајта Предузећа:
https://srbijasume.rs/pres-centar/casopis-revija-sume/

Пружање информација од јавног значаја
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(“Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима
располаже Јавно предузеће “Србијашуме”, а који су настали у раду или у вези са радом
Предузећа, доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности.
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Јавно предузеће „Србијашуме“ поједине стручно-саветодавне послове у шумама
сопственика врши на основу поднетих захтева (дознака стабала за сечу, жигосање
посеченог дрвета и издавање пропратница-документ који прати дрво у промету).
На основу захтева за дознаку стабала за сечу у шумама сопственика (подноси се на
обрасцу ШС-4) Јавно предузеће „Србијашуме“ врши дознаку стабала за сечу у овим
шумама. Сопственик шума или лице које он овласти, захтев за дознаку стабала за сечу у
шумама сопственика, подноси на обрасцу ШС-4 надлежној шумској управи, на територији
на којој се шума налази.
Дознака у шумама сопственика може да се врши само у присуству сопственика
шума или лица које он овласти. У шумама овог својинског облика, дознака се врши само
ако сопственик шуме пружи доказ о власништву и на лицу места покаже границе своје
шуме.
Ако сопственик шуме после извршене дознаке стабала за сечу захтева доношење
решења о одобрењу сече Јавно предузеће „Србијашуме” доноси решење у року од 7 дана
од дана подношења захтева.
Ради заштите од противправног коришћења, посечено дрво, па и дрво из шума
сопственика, не сме се стављати у промет (куповати, продавати, поклањати, складиштити
и превозити средствима намењеним за транспорт) док се не жигоше шумским жигом и не
изда пропратница. Прометом се не сматра привлачење, изношење или извожење дрвета од
места сече до камионског пута.
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Да би се извршило жигосање дрвета које потиче из шуме, непходно је поднети
захтев за жигосање, у писаној форми или усменим путем. За дрво које не потиче из шуме
такође је неопходно подношење захтева за жигосање у писаној форми. Захтев за жигосање
у писаној форми се подноси на обрасцу ШС-6.
За дрво посечено у шуми или дрво које је посечено ван шуме, а које је жигосано
шумским жигом, издаје се пропратница сопственику шуме или власнику дрвета ван шуме.
Образац пропратнице прописан је подзаконским актом. Ако се ради о количини дрвета
која се може утоварити у једно моторно возило, стручно лице може издати пропратницу
приликом жигосања. Ако се превози количина која не може стати у једно возило,
пропратница се издаје накнадно, за сваки превоз посебно.
Јавно предузеће „Србијашуме” пружа сопственицима шума и друге услуге које се
односе на газдовање шумама сопственика.
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Јaвно предузеће „Србијашуме“, Београд

Образац ШС-4

Захтев
за дознаку стабала за сечу у шумама сопственика
Шумско газдинство ________________________________
Шумска управа

________________________________

Општина

________________________________

Подносим захтев да Јавно предузеће „Србијашуме“, Шумско газдинство
__________________ изврши одабирање и обележавање стабала за сечу (дознаку) у
шуми чији сам сопственик, у складу са планским документима у шумарству за 20____.
годину на следећим катастарским парцелама, и то:

Катастарска
општина

Место звано

Број
катастарске
парцеле

Површина
(ha)

Врста
дрвећа

Количина
дрвне
запремине
(m3)

Напред наведене податке уноси овлашћено лице Јавног предузећа
„Србијашуме“, на основу података у Листу непокретности број ________ или на
основу другог правног акта (уговор, решење и друго) овереног код надлежног органа.

Сопственик шуме/земљишта
_____________________________
(име и презиме)
___________________________
(адреса)
_____________________________
(својеручни потпис сопственика)
У _________________________
___________20___. године
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Јaвно предузеће „Србијашуме“, Београд

Образац ШС-6

Захтев
за жигосање посеченог дрвета

Шумско газдинство ________________________________
Шумска управа

________________________________

Општина

________________________________

У својству сопственика шуме/земљишта, извршио сам сечу стабала на
катастарској парцели број ___________ место звано ____________________________ у
катастарској општини ______________________ и подносим захтев за жигосање
посеченог дрвета.
Накнаду за посечено дрво платио сам дана ____________ 20___. године, о
чему као доказ прилажем један примерак уплатнице.

Сопственик шуме/земљишта
_____________________________
(име и презиме)
___________________________
(адреса)
_____________________________
(својеручни потпис сопственика)
У _________________________
___________20___. године
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Преглед података о пруженим услугама за 2020. годину можете погледати на
сајту Предузећа:
http://www.srbijasume.rs/pdf/Godizvslob2020.pdf
Преглед података о пруженим услугама за 2019. годину можете погледати на
сајту Предузећа:
http://www.srbijasume.rs/pdf/Godizvslob2019.pdf
Преглед података о пруженим услугама за 2018. годину можете погледати на
сајту Предузећа:
http://www.srbijasume.rs/pdf/Godizvslob2018.pdf
Преглед података о пруженим услугама за 2017. годину можете погледати на
сајту Предузећа:
http://www.srbijasume.rs/pdf/Godizvslob2017.pdf
Преглед података о пруженим услугама за 2016. годину можете погледати на
сајту Предузећа:
http://www.srbijasume.rs/pdf/Godizvslob2016.pdf
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Табела 6. Планирани и остварени приходи за 2020.
Рачун

Позиција

6+

ПРИХО ДИ

60 +

ПРИХО ДИ О Д ПРО ДАЈЕ РО БЕ

600

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима на домаћем тржишту

601

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима на иностраном тржишту

602

Приход од продаје робе осталим повезаним правним
лицима на домаћем тржишту

603

Приход од продаје робе осталим повезаним правним
лицима на иностраном тржишту

604

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

605

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

61 +

О стварено
2019.

у дин.
План
2020.

О стварено
2020.

8.805.919.134 8.301.371.801 8.848.385.605
15.955.823

О ст. 2020./ О ст. 2020./
О ст. 2019. План 2020.
%
%
100,5

106,6

26.660.000

12.487.815

78,3

46,8

26.660.000

12.487.815

79,0

46,8

ПРИХО ДИ О Д ПРО ДАЈЕ ПРО ИЗВО ДА И УСЛУГА

7.736.638.966 7.697.294.443 8.013.659.911

103,6

104,1

614 +

ПРИХО ДИ О Д ПРО ДАЈЕ ПРО ИЗВО ДА И УСЛУГА
НА ДО МАЋЕМ ТРЖИШТУ

7.736.536.210 7.697.294.443 8.012.905.236

103,6

104,1

6140+

Приходи од продаје производа на домаћем тржишту

6.977.719.331 6.867.170.634 7.292.320.364

104,5

106,2

61400

Приходи од продаје дрвних производа

6.336.635.321 6.236.018.403 6.550.402.110

103,4

105,0

61401

Приходи од продаје семена садница и садница

55.125.184

68.139.776

52.397.838

95,1

76,9

61402

Приходи од продаје производа ловства

16.851.574

28.708.632

16.357.071

97,1

57,0

61403

Приходи од продаје производа фазанерије

4.464.543

2.902.500

5.090.238

114,0

175,4

61404

Приходи од продаје пољопривредних производа

347.782

5.772.000

1.777.171

61405

Приходи од продаје шумских плодова

61406

Приходи од продаје прехрамбених производа

148.210

15.807.613

3.838.438

2.409.749

30,8

62,8
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61407

Приходи од продаје дрвне грађе

7.071.579

61408

Приходи од продаје дрвне галантерије

3.530.280

19.020.000

61409

Приходи од продаје производа на мало (аналитички по
продавницама)

549.854.630

6141+

Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту

61410

11.818.680

167,1

506.609.323

652.067.507

118,6

128,7

742.726.556

830.123.809

720.584.872

97,0

86,8

Приходи од туризма

20.080.573

18.608.539

8.106.852

40,4

43,6

61411

Приходи од продаје угоститељских услуга

15.775.211

30.285.920

14.354.596

91,0

47,4

61412

Приходи од услуга остале помоћне делатности

105.021.846

120.362.446

105.081.621

100,1

87,3

61413

Приходи од услуга у приватним шумама

130.143.739

137.963.910

120.638.912

92,7

87,4

61414

Приходи од услуга заштите заштићених подручја

280.322.527

317.854.760

287.899.897

102,7

90,6

61415

Приходи од услуга ловства

44.598.384

27.681.858

38.665.979

86,7

139,7

61416

Приходи од услуга хортикултурног инжењеринга

87.286.277

117.528.894

86.926.864

99,6

74,0

61417

Приходи од услуга Бироа за пројектовање

61418

Приходи од услуга у рибарству

59.497.999

59.837.482

58.910.151

99,0

98,5

61430

Приходи од буџета за државне шуме

16.090.322

615

Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту

64 +

ПРИХО ДИ О Д ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДО ТАЦИЈА И СЛ.

204.752.149

233.142.756

194.955.608

95,2

83,6

640

Приходи од премија,субвенција,дотација,регреса,комп. и
повраћаја пореских дажбина

146.211.849

141.590.098

111.171.493

76,0

78,5

641

Приходи по основу условљених донација

58.540.299

91.552.658

83.784.115

143,1

91,5

65 +

ДРУГИ ПО СЛО ВНИ ПРИХО ДИ

380.171.185

213.001.844

291.593.911

76,7

136,9

650

Приходи од закупнина

286.743.860

118.288.228

184.361.095

64,3

155,9

651

Приходи од чланарина

652

Приходи од тантијема и лиценцних накнада

659

Остали пословни приходи

93.427.325

94.713.616

107.232.816

114,8

113,2

66 +

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХО ДИ

61.394.695

64.722.547

45.355.416

73,9

70,1

660

Финансијски приходи од матичних и зависних правних
лица

661

Финансијски приходи од осталих повезаних правних
лица

662

Приходи од камата

58,1

663

Позитивне курсне разлике

664

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле

665

Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и
заједничких улагања

669

Остали финансијски приходи

102.757

754.675

150.000
5.679.215

43.469

40.819.780

23.709.022

60,8

1.976.104

859.154

43,5

161.534

6.780

4,2

39.014.947

20.242.109

18.073.552

20.736.992

102,4

114,7
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67 +

О СТАЛИ ПРИХО ДИ

670

Добици од продаје нематеријалних
улагања,некретнина,постројења и опреме

671

Добици од продаје биолошких средстава

672

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од
вредности

673

Добици од продаје материјала

674

Вишкови

675

Наплаћена отписана потраживања

676

Приходи по осн.ефек.угов.заштите од ризика која не
испуњ.услове да се иск.у окв

677

Приходи од смањења обавеза

678

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних
резервисања

679

Остали непоменути приходи

68 +

ПРИХО ДИ О Д УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНО СТИ
ИМО ВИНЕ

680

Приход од усклађивања вредности биолошких средстава

681

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних
улагања

682

Приходи од усклађивања вредности некретнина,
постројења и опреме

683

Приходи од усклађ.вредн.дугороч.финан. пласмана и
хар.од вредн. Располож.за прод

684

Приходи од усклађивања вредности залиха

685

Приходи од усклађивања вредности потраживања и
краткорочних финансијских пласм

689

Приходи од усклађивања вредности остале имовине

69 +

ДО БИТАК ПО СЛО ВАЊА КО ЈЕ СЕ О БУСТАВЉА
И ПРЕНО С ИМО ВИНЕ

690

Добитак пословања које се обуставља

691

Приходи од промена ефеката рачуноводствених
политика и исправка грешака ранијих

692

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

699

Пренос прихода

301.694.708

29.789.711

203.657.311

67,5

28.305.110

2.717.272

3.283.262

11,6

1.041.152

113,8

120,8

4.500.000

915.040

450.003
1.924.777

1.800.000

3.098.134

55.653

70.000

3.744

161,0

172,1

6,7

5,3

1.406.364

6.936.734

186.724.600

141.552.523

75,8

82.363.163

20.702.439

47.291.760

57,4

105.311.608

36.760.500

76.380.511

72,5

50.039.621

8.040.500

67.157.229

134,2

23.515.944

20.000.000

178.962

12.099

0,8

0,9

28,6

103,4

26.820

254.255
31.489.690

8.720.000

9.017.500

10.195.586

30.493.753

10.195.586

30.493.753
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Табела 7. Планирани и остварени расходи за 2020.
у дин.
Рачун

Позиција

5+

РАСХО ДИ

50 +

НАБАВНА ВРЕДНО СТ ПРО ДАТЕ РО БЕ

500

Набавка робе

501

Набавна вредност продате робе

502

Набавна вредност продатих некретнина
прибављених ради продаје

62 +

ПРИХО ДИ О Д АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И
РО БЕ

620

Приходи од активирања и потрошње робе за
сопствене потребе

621

О стварено
2019.

План
2020.

О стварено
2020.

О ст. 2020./
О ст. 2019.
%

О ст. 2020./
План 2020.
%

7.994.181.856

7.876.978.185

8.229.514.610

102,9

104,5

14.090.993

12.926.000

10.316.943

73,2

79,8

14.090.993

12.926.000

10.316.943

73,2

79,8

387.906.306

365.557.545

342.835.543

88,4

93,8

880.036

4.764.117

129.265

14,7

2,7

Приходи од активирања и потрошње производа и
услуга за сопствене потребе

387.026.270

360.793.429

342.706.278

88,5

95,0

63 +

ПРО МЕНА ВРЕДНО СТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

12.932.436

165.632.010

64.586.616

630

Повећање вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга

51.296.992

223.756.872

38.517.568

75,1

17,2

631

Смањење вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга

64.229.428

58.124.862

103.104.184

160,5

177,4

51 +

ТРО ШКО ВИ МАТЕРИЈАЛA

802.502.703

806.454.928

764.116.151

95,2

94,8

511 +

ТРО ШКО ВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ

133.093.721

157.262.522

159.111.813

119,5

101,2

512 +

ТРО ШКО ВИ О СТАЛО Г МАТЕРИЈАЛА

88.329.734

91.345.051

80.011.169

90,6

87,6

513 +

ТРО ШКО ВИ ГО РИВА И ЕНЕРГИЈЕ

482.805.863

464.604.593

435.494.594

90,2

93,7

514 +

Трошкови резервних делова

96.710.932

93.242.763

89.177.721

92,2

95,6

320.853

20,5

39,0

515

Т рошкови једнократног отписа алата и инвентара

1.562.453

52 +

ТРО ШКО ВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
О СТАЛИ ЛИЧНИ РАСХО ДИ

3.582.936.328

3.885.620.593

3.823.839.599

106,7

98,4

520

Т рошкови зарада и накнада зарада (бруто)

2.827.226.434

3.025.951.814

3.011.727.503

106,5

99,5

521

Т рошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца

486.124.669

518.950.735

503.825.894

103,6

97,1

522

Т рошкови накнада по уговору о делу

6.514.956

7.000.000

6.945.555

106,6

99,2

523

Т рошкови накнада по ауторским уговорима

524

Т рошкови накнада по уговорима о привременим и
повременим пословима

30.798.056

37.666.857

31.369.972

101,9

83,3

525

Т рошкови накнада физичким лицима по основу
осталих уговора

214.654

304.300

785.450

7.328.745

8.682.546

8.767.253

119,6

101,0

224.728.813

287.064.340

260.417.971

115,9

90,7

526 +

ТРО ШКО ВИ НАКНАДА ЧЛАНО ВИМА
УПРАВНО Г О ДБО РА И НАДЗО РНО Г
О ДБО РА

529 +

О СТАЛИ ЛИЧНИ РАСХО ДИ И НАКНАДЕ
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53 +

ТРО ШКО ВИ ПРО ИЗВО ДНИХ УСЛУГА

2.258.919.294

2.440.867.780

2.373.281.411

105,1

97,2

530

Т рошкови услуга на изради учинака

1.945.497.508

2.149.228.274

2.094.815.226

107,7

97,5

55.215.505

56.527.482

43.905.027

79,5

77,7

152.499.085

152.397.815

146.021.590

95,8

95,8

19.405.675

11.048.220

5.287.612

27,2

47,9

531 +

ТРО ШКО ВИ ТРАНСПО РТНИХ УСЛУГА

532

Т рошкови услуга одржавања

533

Т рошкови закупнина

534

Т рошкови сајмова

2.824.964

2.175.000

203.114

7,2

9,3

535

Т рошкови рекламе и пропаганде

7.834.884

6.500.000

5.749.242

73,4

88,4

536

Т рошкови истраживања

200.031

352.367

450.000

537

Т рошкови развоја који се не капитализиују

539

Т рошкови осталих услуга

75.441.642

62.638.623

76.849.600

101,9

122,7

54 +

ТРО ШКО ВИ АМО РТИЗАЦИЈЕ И
РЕЗЕРВИСАЊА

802.198.369

769.704.610

848.232.966

105,7

110,2

540

Т рошкови амортизације

744.277.602

768.004.210

821.974.931

110,4

107,0

541

Т рошкови резервисања за гарантни рок

542

Резервисање за обнављање шума

543

Резервисања за задржане кауције и депозите

544

Резервисања за трошкове реструктуирања

545

Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених

41.223.148

1.300.400

22.919.417

55,6

549

Остала дугорочна резервисања

16.697.619

400.000

3.338.617

20,0

55 +

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРО ШКО ВИ

578.200.066

456.259.602

487.630.538

84,3

106,9

550 +

ТРО ШКО ВИ НЕПРО ИЗВО ДНИХ УСЛУГА

59.523.312

70.306.511

52.752.282

88,6

75,0

551 +

ТРО ШКО ВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

10.042.116

9.244.370

6.823.925

68,0

73,8

552 +

ТРО ШКО ВИ ПРЕМИЈА О СИГУРАЊА

19.784.620

28.199.496

26.021.456

131,5

92,3

553 +

ТРО ШКО ВИ ПЛАТНО Г ПРО МЕТА

13.574.748

12.669.437

14.316.090

105,5

113,0

Трошкови чланарина

10.381.535

6.298.716

16.252.218

156,5

300.937.163

272.243.093

309.506.560

102,8

554
555 +
556

ТРО ШКО ВИ ПО РЕЗА
Трошкови доприноса

127,7

113,7

34.801
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559 +

О СТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРО ШКО ВИ

56 +

ФИНАНСИЈСКИ РАСХО ДИ

560

Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима

561

Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

562

Раходи камата

563

Негативне курсне разлике

564

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле

565

Расходи по основу учешћа у добитку зависних
правних лица и заједничких улагања

569

Остали финасијски расходи

57 +

О СТАЛИ РАСХО ДИ

570

Губици по основу расход.и продаје
нематериј.улагања,некретнина,постројења и оп

571

Губици по основу расхода и продаје биолошких
средстава

572

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и
хартија од вредности

573

Губици од продаје материјала

574

Мањкови

575

Расходи по основу ефекта уговорене заштите од
ризика

576

Расходи по основу директног отписа потраживања

577

Расходи по основу расходовања залиха материјала
и робе

579 +

О СТАЛИ НЕПО МЕНУТИ РАСХО ДИ

58

РАСХО ДИ ПО О СНО ВУ О БЕЗВРЕЂЕЊА
ИМО ВИНЕ

580

Обезвренење биолошких средстава

582

Обезвређење некретнина, постројења и опреме

584

Обезвређење залиха материјала и робе

585

Обезвређење потраживања и краткорочних
финансијских пласмана

589

Обезвређење остале имовине

59

ГУБИЦИ ПО СЛО ВАЊА КО ЈЕ СЕ
О БУСТАВЉА

163.921.773

57.297.979

61.958.008

37,8

108,1

15.790.571

19.611.957

14.102.535

89,3

71,9

19.476.957

13.881.599

106,7

71,3

155.148

207.236

133,6

8.014

5.700

71,1

2.614.762
13.012.647

135.000

8.000

16.722.270

69.586.708

65,6

43.334.290

10.150.732

23,4

8.662.358

384.750

4,4

106.073.924

5,9

2.110

106.472
91.405
611

8.669.938

2.269.599

13.881.029

51.607.079

16.722.270

36.500.260

70,7

184.838.714

116.656.687

63,1

9.948.390

10.022.000

100,7

114.095.483

17.800

4.475.083

1.908.433

42,6

55.911.279

103.107.253

184,4

408.478

1.601.201

33.800.350

20.198.630

59,8
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020.
Табела 8. Биланс стања

у 000 динара
ИЗНО С

% О СТВАРЕЊА

Група
рачунарачун

ПО ЗИЦИЈА

АО П

О стварено
31.12.2019.

План
31.12.2020.

О стварено
31.12.2020.

О ст. 2020/
О ст. 2019.

О ст.2020/
Пл. 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВА

1
010 и део
019
011, 012
и део 019
013 и део
019
014 и део
019
015 и део
019
016 и део
019

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

001

Б.СТАЛНА ИМО ВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)

002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМО ВИНА
(0004+0005+0006+0007+0008+0009)

003

893.613

1. Улагања у развој

004

1.056

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,
софтвер и остала права

005

3. Гудвил

006

4. Остала нематеријална имовина

135.205.469

100,5

100,5

881.590

1.046.697

117,1

118,7

14.998

142.230

62.121

007

521.752

474.860

591.766

113,4

124,6

5. Нематеријална имовина у припреми

008

325.555

264.500

386.760

118,8

146,2

6. Аванси за нематеријалну имовину

009

30.252

6.050

20,0

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПО СТРО JEЊА И О ПРЕМА (0011 +
0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

2
020, 021
и део 029
022 и део
029
023 и део
029
024 и део
029
025 и део
029
026 и део
029
027 и део
029
028 и део
029
3
030, 031
и део 039
032 и део
039
037 и део
039
038 и део
039

134.533.860 134.485.702

43,7

22.118.279

21.977.903

22.498.242

101,7

102,4

1. Земљиште

011

13.016.968

13.016.967

13.016.968

100,0

100,0

2. Грађевински објекти

012

6.595.337

6.250.100

6.668.675

101,1

106,7

3. Постројења и опрема

013

2.156.810

2.310.851

2.383.182

110,5

103,1

4. Инвестиционе некретнине

014

135.627

137.710

137.622

101,5

99,9

5. Остале некретнине, постројења и опрема

015

7.704

734

7.743

100,5

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

016

202.915

258.620

281.147

138,6

108,7

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

017

418

421

405

96,9

96,2

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

018

2.500

2.500

2.500

100,0

100,0

III. БИО ЛО ШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

019

111.449.067 111.563.660

111.596.179

100,1

100,0

1. Шуме и вишегодишњи засади

020

109.667.194 109.750.200

109.753.252

100,1

100,0

2. Основно стадо

021

47.398

57.060

43.223

91,2

75,8

3. Биолошка средства у припреми

022

1.734.475

1.756.400

1.799.704

103,8

102,5

4. Аванси за биолошка средства

023
024

72.716

62.364

64.166

88,2

102,9

025

374

374

374

100,0

100,0

04. осим IV. ДУГО РО ЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025
047
+ 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)
040 и део
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица
049
041 и део 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и
049
заједничким подухватима

026
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042 и део 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије
049
од вредности расположиве за продају

027

део 043,
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним
део 044 и
лицима
део 049

028

део 043,
део 044 и
део 049
део 045 и
део 049
део 045 и
део 049
046 и део
049
048 и део
049
5
050 и део
059
051 и део
059
052 и део
059
053 i deo
059
054 и део
059
055 и део
059
056 и део
059
288

100

100

100

100,0

100,0

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

029

6. Дугорочни пласмани у земљи

030

7. Дугорочни пласмани у иностранству

031

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

032

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

033

72.242

61.890

63.692

88,2

102,9

V. ДУГО РО ЧНА ПО ТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 +
0038 + 0039 + 0040 + 0041)

034

185

185

185

100,0

100,0

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

035

2. Потраживања од осталих повезаних лица

036

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

037

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском
лизингу

038

5. Потраживања по основу јемства

039

6. Спорна и сумњива потраживања

040

7. Остала дугорочна потраживања

041

185

185

185

100,0

100,0

В. О ДЛО ЖЕНА ПО РЕСКА СРЕДСТВА

042

Г. О БРТНА ИМО ВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +
0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

043

1.763.148

1.795.070

1.655.270

93,9

92,2

044

490.690

504.424

450.630

91,8

89,3

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

2.645

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

045

164.567

123.500

145.075

88,2

117,5

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

046

216.488

236.500

180.943

83,6

76,5

12

3. Готови производи

047

94.139

115.600

65.087

69,1

56,3

13

4. Роба

048

6.394

6.424

3.460

54,1

53,9

14

5. Стална средства намењена продаји

049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

050

9.102

22.400

56.065

II. ПО ТРАЖИВАЊА ПО О СНО ВУ ПРО ДАЈЕ (0052 +
0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

051

476.648

417.100

368.302

77,3

88,3

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица

052

2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица

053

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица

054

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица

055

5. Купци у земљи

056

476.632

417.100

368.302

77,3

88,3

6. Купци у иностранству

057

16

7. Остала потраживања по основу продаје

058

200 и део
209
201 и део
209
202 и део
209
203 и део
209
204 и део
209
205 и део
209
206 и део
209

50
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21

III. ПО ТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПО СЛО ВА

059

22

IV. ДРУГА ПО ТРАЖИВАЊА

060

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КО ЈА СЕ ВРЕДНУЈУ
ПО ФЕР ВРЕДНО СТИ КРО З БИЛАНС УСПЕХА

061

23 осим
236 и 237
230 и део
239
231 и део
239
232 и део
239
233 и део
239
234, 235,
238 и део

VI. КРАТКО РО ЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна
правна лица
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна
лица

062

11.800

330

2,8

87.177

62.700

72.754

83,5

116,0

502.060

414.080

482.424

96,1

116,5

6.871

3.580

6.121

89,1

171,0

063
064

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

065

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

066

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

067

495.189

410.500

476.303

96,2

116,0

24

VII. ГО ТО ВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГО ТО ВИНА

068

190.974

364.926

258.197

135,2

70,8

27

VIII. ПО РЕЗ НА ДО ДАТУ ВРЕДНО СТ

069

5.666

9.640

842

14,9

8,7

070

9.933

10.400

21.791

136.297.008 136.283.417

136.860.739

100,4

100,4

7.165.261

2.520.601

35,2

35,2

28 осим
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
288
Д. УКУПНА АКТИВА = ПО СЛО ВНА ИМО ВИНА (0001
+ 0002 + 0042 + 0043)
88

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

071
072

7.164.017

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 –
0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 –
0442)

0401

131.224.558 130.747.055

131.131.722

99,9

100,3

30

I. О СНО ВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 +
0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

113.808.133 114.083.123

113.808.133

100,0

99,8

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

113.652.399 113.927.389

113.652.399

100,0

99,8

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

047 и 237 III. О ТКУПЉЕНЕ СО ПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

155.734

155.734

155.734

100,0

100,0

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

459

459

459

100,0

100,0

330

V. РЕВАЛО РИЗАЦИО НЕ РЕЗЕРВЕ ПО О СНО ВУ
РЕВАЛО РИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМО ВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПО СТРО ЈЕЊА И О ПРЕМЕ

0414

16.142.743

16.047.100

16.102.752

99,8

100,3

VI. НЕРЕАЛИЗО ВАНИ ДО БИЦИ ПО О СНО ВУ
33 осим ХАРТИЈА О Д ВРЕДНО СТИ И ДРУГИХ КО МПО НЕНТИ
330
О СТАЛО Г СВЕО БУХВАТНО Г РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415
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VII. НЕРЕАЛИЗО ВАНИ ГУБИЦИ ПО О СНО ВУ
33 осим ХАРТИЈА О Д ВРЕДНО СТИ И ДРУГИХ КО МПО НЕНТИ
330
О СТАЛО Г СВЕО БУХВАТНО Г РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

5.897

10.683

34

VIII. НЕРАСПО РЕЂЕНИ ДО БИТАК (0418 + 0419)

0417

1.279.120

616.373

1.231.061

96,2

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

522.962

580.300

756.518

144,7

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

756.158

36.073

474.543

62,8

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КО НТРО ЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423
0424

1.592.263

1.814.472

1.631.455

102,5

89,9

0425

1.188.130

1.233.100

1.075.798

90,5

87,2

722.215

785.400

662.335

91,7

84,3

40

Б. ДУГО РО ЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И О БАВЕЗЕ (0425 +
0432)
X. ДУГО РО ЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 +
0429 + 0430 + 0431)

130,4

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних
богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

324.531

322.500

330.616

101,9

102,5

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

112.016

120.100

79.072

70,6

65,8

0431

29.368

5.100

3.775

12,9

74,0

404.133

581.372

555.657

137,5

95,6

403.078

580.400

555.338

137,8

95,7

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања
41

II. ДУГО РО ЧНЕ О БАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 +
0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду
дужем од годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

1.055

972

319

30,2

32,8

498

В. О ДЛО ЖЕНЕ ПО РЕСКЕ О БАВЕЗЕ

0441

387.791

410.200

391.171

100,9

95,4

0442

3.092.396

3.311.690

3.706.391

119,9

111,9

0443

196.849

332.400

494.204

42 до 49
Г. КРАТКО РО ЧНЕ О БАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459
(осим
+ 0460 + 0461 + 0462)
498)
I. КРАТКО РО ЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ О БАВЕЗЕ (0444 +
42
0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних
420
лица

148,7

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

210.000
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427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава
обустављеног пословања намењених продаји

424, 425,
6. Остале краткорочне финансијске обавезе
426 и 429
430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПО ЗИТИ И КАУЦИЈЕ

43 осим III. О БАВЕЗЕ ИЗ ПО СЛО ВАЊА (0452 + 0453 + 0454 +
430
0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0448
0449

196.849

332.400

284.204

144,4

85,5

0450

136.479

140.300

186.402

136,6

132,9

0451

447.940

553.800

638.953

142,6

115,4

553.800

638.942

142,9

115,4

11

1,5

431

1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи – матична и зависна правна лица у
иностранству

0453

433

3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

447.156

436

6. Добављачи у иностранству

0457

34

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

750

0459

344.908

346.200

355.972

103,2

102,8

0460

45.833

40.890

40.212

87,7

98,3

0461

34.258

81.600

42.479

124,0

52,1

0462

1.886.129

1.816.500

1.948.169

103,3

107,2

136.297.008 136.283.417

136.860.739

100,4

100,4

2.520.601

35,2

35,2

44, 45 и
IV. О СТАЛЕ КРАТКО РО ЧНЕ О БАВЕЗЕ
46
V. О БАВЕЗЕ ПО О СНО ВУ ПО РЕЗА НА ДО ДАТУ
47
ВРЕДНО СТ
VI. О БАВЕЗЕ ЗА О СТАЛЕ ПО РЕЗЕ, ДО ПРИНО СЕ И
48
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
49 осим
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
498

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416
+ 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0463
0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

89

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463)
≥0

0464

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

7.164.017

7.165.261
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БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01.2020 - 31.12.2020.
Табела 9. Биланс успеха

у 000 динара
Износ

Група
рачунарачун

ПО ЗИЦИЈА

АО П

1

2

3

О стварено
2019.

План
2020.

4

5

% О СТВАРЕЊА
О стварено О ст. 2020/
2020.
О ст. 2019.
6

7

О ст.2020/
Пл. 2020
8

ПРИХО ДИ ИЗ РЕДО ВНО Г ПО СЛО ВАЊА
60 до 65,
осим 62 А. ПО СЛО ВНИ ПРИХО ДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)
и 63
I. ПРИХО ДИ О Д ПРО ДАЈЕ РО БЕ (1003 + 1004 + 1005 +
60
1006 + 1007+ 1008)
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
600
лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
601
лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
602
лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
603
лицима на иностраном тржишту

1001
1002

1005

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

611
612
613
614
615
64
65

IV. ДРУГИ ПО СЛО ВНИ ПРИХО ДИ

104,2

26.660

12.488

78,3

46,8

26.660

12.488

79,0

46,8

7.736.639 7.697.294

8.013.660

103,6

104,1

7.736.536 7.697.294

8.012.905

103,6

104,1

15.956

148

1006
1007

610

102,1

1004

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

61

8.512.698

1003

604

II. ПРИХО ДИ О Д ПРО ДАЈЕ ПРО ИЗВО ДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на
иностраном тржишту
III. ПРИХО ДИ О Д ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДО ТАЦИЈА, ДО НАЦИЈА И СЛ.

8.337.518 8.170.099

1009

15.808

1010
1011
1012
1013
1014
1015

103

755

1016

204.752

233.143

194.956

95,2

83,6

1017

380.171

213.002

291.594

76,7

136,9

7.663.873 7.840.644

8.029.169

104,8

102,4

РАСХО ДИ ИЗ РЕДО ВНО Г ПО СЛО ВАЊА
50 до 55, Б. ПО СЛО ВНИ РАСХО ДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 +
62 и 63 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТ Е РОБЕ

1019

14.091

12.926

10.317

73,2

79,8

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТ ИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

387.906

365.558

342.836

88,4

93,8

630
631

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТ ОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТ ОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021
1022

223.757
12.932

58.125

64.587

111,1
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51 осим
V. Т РОШКОВИ МАТ ЕРИЈАЛА
513

1023

319.697

341.850

328.621

102,8

96,1

482.806

464.605

435.495

90,2

93,7

513

VI. Т РОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

52

VII. Т РОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ АЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

3.582.936 3.885.621

3.823.840

106,7

98,4

53

VIII. Т РОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

2.258.919 2.440.868

2.373.281

105,1

97,2

540

IX. Т РОШКОВИ АМОРТ ИЗАЦИЈЕ

1027

744.278

768.004

821.975

110,4

107,0

X. Т РОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

57.920

1.700

26.258

45,3

XI. НЕМАТ ЕРИЈАЛНИ Т РОШКОВИ

1029

578.200

456.260

487.631

84,3

106,9

В. ПО СЛО ВНИ ДО БИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

1030

673.645

329.455

483.529

71,8

146,8

Г. ПО СЛО ВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХО ДИ (1033 + 1038 + 1039)

1032

61.395

64.723

45.355

73,9

70,1

1033

20.242

23.903

20.780

102,7

86,9

541 до
549
55

66

66, осим I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХО ДИ О Д ПО ВЕЗАНИХ ЛИЦА
662, 663 И О СТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХО ДИ (1034 + 1035 +
и 664 1036 + 1037)
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних
660
лица

1034

150
5.679

43

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица
и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

20.242

18.074

20.737

102,4

114,7

662

II. ПРИХО ДИ О Д КАМАТА (О Д ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

39.015

40.820

23.709

60,8

58,1

III. ПО ЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПО ЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039

2.138

866

40,5

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХО ДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

15.791

19.612

14.103

89,3

71,9

1041

2.615

135

8

0,3

5,9

135

8

19.477

13.882

106,7

213

130,7

663 и
664
56

56, осим И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХО ДИ ИЗ О ДНО СА СА
562, 563 ПО ВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И О СТАЛИ
и 564 ФИНАНСИЈСКИ РАСХО ДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
560
правним лицима
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним
561
правним лицима
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и
565
заједничких подухвата
566 и
4. Остали финансијски расходи
569

0,8

1042
1043

2.615

1044
1045

5,9

562

II. РАСХО ДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

13.013

563 и
564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047

163

Е. ДО БИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1048

45.604

45.111

31.252

68,5

69,3

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)

1049

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТ И ОСТ АЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ И
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

31.502

8.720

9.044

28,7

103,7

683 и
685

71,3
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583 и
585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТ И ОСТ АЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ И
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

55.911

1052

375.504

1053

Л. ДО БИТАК ИЗ РЕДО ВНО Г ПО СЛО ВАЊА ПРЕ
О ПО РЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)

1054

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДО ВНО Г ПО СЛО ВАЊА ПРЕ
О ПО РЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)

1055

69-59

М. НЕТ О ДОБИТ АК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТ АВЉА,
ЕФЕКТ И ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТ ВЕНЕ ПОЛИТ ИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТ О ГУБИТ АК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТ АВЉА,
РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТ ВЕНЕ ПОЛИТ ИКЕ
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

23.605

1058

811.737

424.394

171.517

63.659

67 и 68,
осим 683 Ј. ОСТ АЛИ ПРИХОДИ
и 685
57 и 58,
осим 583 К. ОСТ АЛИ РАСХОДИ
и 585

Њ. ДО БИТАК ПРЕ О ПО РЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056
– 1057)
О . ГУБИТАК ПРЕ О ПО РЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 –
1056)

103.107

184,4

57.830

270.994

72,2

235.002

16.722

83.136

35,4

835.342

424.394

608.576

72,9

143,4

618.871

76,2

145,8

140.929

82,2

10.295

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТ АК
721

I. ПО РЕСКИ РАСХО Д ПЕРИО ДА

1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

С. НЕТО ДО БИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)

1065

I. НЕТ О ДОБИТ АК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
II. НЕТ О ДОБИТ АК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

3.399
115.938

756.158

360.735

474.543

62,8

131,5

1066
1067

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1068

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1069
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Податке о јавним набавкама Јавног предузећа “Србијашуме” можете преузети са
сајта Предузећа, и то:
План јавних набавки за све године можете погледати овде:
http://www.srbijasume.rs/javni-podaci/plan-nabavki/
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Коришћење средстава буџета Републике Србије у 2020. години
Годишњим програмом пословања за 2020. годину планирано је коришћење
средстава из буџета Републике Србије за обављање активности од општег интереса и
спровођење одређених, законом поверених послова који се финансирају из буџета. У
периоду 01.01.- 31.12.2020. године из буџета Републике Србије уплаћено је 475.374.911
динар за следеће намене:
Табела 10: Приказ субвенција у 2020. години
у дин.
Ред.
број

Намена

Планирана
средства

Вредност
уговора

Уплаћена
средства

Реализација
уговора

%
ост/план

1.

Биолошки радови

188.154.000

172.934.159

99.621.676

99.621.676

52,9

2.

Шумско-камионски путеви

345.947.000

318.818.729

165.294.030

122.824.617

35,5

3.

Заштићена природна добра

67.232.000

56.252.000

56.252.000

56.252.000

83,7

4.

Развој ловства

52.650.000

26.000.000

8.400.000

8.400.000

16,0

5.

Развојни пројекти

16.500.000

0

0

0

0,0

6.

Изградња,адаптација и опремање
грађевинских објеката у делатности
туризма

36.733.000

0

0

0

0,0

7.

Финансирање радова у шумама
сопственика

165.557.000

145.807.205

145.807.205

145.807.205

88,1

УКУПНО:

872.773.000

719.812.093

475.374.911

432.905.498

49,6

Потребно је нагласити да предузеће није корисник државних субвенција
које представљају државну помоћ или којима се подстиче обављање делатности,
већ се средства користе искључиво за законом прописане намене.
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15. ПОДАЦИ О
ПРИМАЊИМА

ИСПЛАЋЕНИМ

ПЛАТАМА,

ЗАРАДАМА

И

ДРУГИМ

Просечна нето зарада за поједина радна места у ЈП „Србијашуме” за
јун 2021.
Табела 11. Просечна нето зарада за поједина радна места у ЈП „Србијашуме“
Р. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Радно место

Просек

Директор
Заменик директора
Саветници директора
Извршни директори
Помоћници извршних директора
Директори шумских газдинстава
Заменици директора шг
Помоћници директора шг
Руководиоци служби и одељења
Шефови шумских управа
Шефови рачуноводства
Ревирни инжењери
Пројектанти
Самостални пројектанти
Виши пројектанти
Самостални референти
Референти
Пословође
Чувари шума
Ловочувари
Рибочувари
Благајници, обрачунски радници, књиговође
Ревирни техничари
Шумски радници
Возачи
Курири – спремачице
Накнада за косовске раднике

197.484
138.643
140.355
166.159
122.831
140.789
112.847
112.847
85.513
86.877
72.950
74.509
70.633
76.274
71.922
73.655
64.826
45.804
44.426
45.324
45.324
43.618
44.459
42.425
43.585
37.380
27.395
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НАДЗОРНИ ОДБОР – нето накнада
Ред.
Бр.

Функција

Нето накнада
Јул 2020.

Јул 2021.

1

Председник Н.О.

64.438

71.638

2

Члан Н.О.

53.698

59.698
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16. ПЛАН ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 12. План пословних активности за 2021. годину

Р. бр.
I
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
II
1.
2.
3.
4.
III
1.
2.
3.
4.
5.
IV
1.

2.

3.

4.

Назив
Производња и продаја дрвних сортимената
Производња (нето)
Техничка обловина
Просторно дрво
Продаја (нето)
Техничка обловина
Просторно дрво
Гајење шума - државне шуме
Помоћне мере
Обнављање шума
Оснивање нових шума
Нега шума
Укупно
Заштита шума
Заштита шума од биљних болести
Заштита шума од штетних инсеката у
тополовим зас., четинар. кул. и др.
Мониторинг поткорњака
Заштита шума од губара
Изградња противпожарних пруга
Одржавање противпожарних пруга
Расадничка производња и пласман
Производња шумских садница
Четинари
Лишћари
Производња хортикултурних садница
Четинари
Лишћари
Реализација шумских садница
Четинари
Лишћари
Реализација хортикултурних садница
Четинари

Јед.
мере

План 2021.

m3
m3
m3
m3
m3
m3

1.533.708
589.108
944.600
1.533.708
589.108
944.600

ha
ha
ha
ha

2.570,48
12.704,93
258,06
32.800,78
48.334,25

ha

596,51

ha

445,95

ha
ha
km
km

8.199,52
1.163,34
1,30
213,03

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

7.555.774
5.311.514
2.244.260
83.450
12.940
70.510
3.870.424
2.324.095
1.546.329
87.555
16.751
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Р. бр.

Назив

Јед.
мере

План 2021.

ком.

70.804

ha

90.680

VI
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
VII
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
VIII
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Лишћари
Израда основа газдовања шумама
Писање Основа газдовања шуама за 34
газдинских јединица
Шуме сопственика
Стручно-саветодавни послови
Дознака у приватним шумама
Жигосање посеченог дрвета
Природно обнављање шума
Вештачко обнављање шума
Нега шума
Ловство
Ловишта
Број ловишта
Површина ловишта
Одстрел
Крупна дивљач
Ситна дивљач
Производња
Производња меса дивљачи из одстрела
Производња фазана и фазанских пилића
Рибарство
Делови рибарских подручја
РП „Београд”
РП „Млава”
РП „Дунав“
Продаја дозвола

m3
m3
ha
ha
ha

778.368
653.282
2.112
742
64.803

2.1.

V
1.

ком.
ком.

44
488.020
3.959
2.374
1.585

kg.
ком.

88.685
12.500

km
km
km

2.409
2.115
1.785
12.989

За привредни риболов

ком.

153

2.2.

За спортски риболов

ком.

12.836

IX
1.
X

Шумске саобраћајнице
Одржавање шумско-камионских путева
km
Заштићена подручја
Јавном предузећу “Србијашуме” додељена су
на старање 54 заштићена подручја различитих
ha
категорија на површини:
Финансијски план и план инвестиционих улагања
Пословни приходи
дин.
Пословни расходи
дин.

1.
XI
1.
2.

ha

1.558,36

338.619,85

9.041.143.000
8.572.599.000
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Р. бр.

Јед.
мере

Назив

План 2021.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пословна добит
Финансијски приходи
Финансијски расходи и остали расходи
Остали приходи
Нето губитак пословања који се обу.
Добит пре опорезивања

дин.
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.

468.544.000
45.594.000
33.835.000
47.149.000
/
527.452.000

9.

Порески расход периода

дин.

79.118.000

10.
XII
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Нето добит
План инвестиционих улагања
Биолошке инвестиције
Шумско-камионски путеви
Механизација и опрема
Грађевински објекти
Развојни пројекти (у функцији
предузећа)
Запосленост
План броја запослених

дин.
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.

448.334.000
2.220.492.000
669.891.000
497.641.000
735.641.000
231.385.000

дин.

85.934.000

12.5.
XIII
1.

развоја

3.447
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17. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
17.1. Опште информације
ЈП за газдовање шумама »Србијашуме« са п.о. основано је септембра 1991.
године од стране Народне Скупштине Републике Србије на основу донетог новог
Закона о шумама. Оснивање је уписано у регистар Трговинског суда решењем број Фи.
10351/91 од 24.09.1991. године у регистраском улошку број 1-20624-00. Т
Предузеће је организовано као јединствено јавно предузеће у коме је кроз 35
делова предузећа (шумских газдинстава) обједињено управљање и газдовање шумама.
После ратних догађаја везаних за бомбардовање наше земље делови Предузећа са
територије АП Косова и Метохије остали су ван Предузећа. Од свих шумских
газдинстава са Косова и Метохије само се шумско газдинство „Ибар“, Лепосавић
евидентира ванбилансно у Јавном предузећу „Србијашуме“, Београд.
Одлуком ЈП за газдовање шумама »Србијашуме«, бр. 22/2003 од 10.11.2003. о
усвајању Деобног биланса ЈП за газдовање шумама »Србијашуме« имовина, обавезе,
капитал и запослени, са стањем на дан 31.12.2002. године деле се на:
- ЈП за газдовање шумама »Србијашуме«, Београд и
- ЈП за газдовање шумама »Војводинашуме«, Нови Сад.
На основу ове Одлуке отворене су пословне књиге правних лица са стањем на дан
01.01.2003. године и у току 2003. године усаглашене су све међусобне обавезе и
потраживања.
Након ових измена у саставу ЈП »Србијашуме« остало је 21 део предузећа.
Одлуком Управног одбора ЈП „Србијашуме“ од 15.04.2005. године угашен је део
ЈП „Србија шуме“ „Шумепромет“. Дирекција „Србијашума“ и Шумско газдинство
Бољевац су преузели сва потраживања и обавезе угашеног дела Предузећа, задужењем
односно одобрењем билансних позиција које је у својим евиденцијама имало ШГ
„Шумепромет“.
Предузеће је на дан 31.12.2005. године имало 20 делова предузећа, који послују и
на дан 31.12.2020. године и то:
- дирекција Србијашума,
- шумско газдинство Београд,
- заштитна радионица, Београд
- биро за пројектовање, Београд
- шумско газдинство »Борања« Лозница,
- шумско газдинство »Топлица« Куршумлија,
- шумско газдинство Пирот,
- шумско газдинство »Шумарство« Рашка,
- шумско газдинство »Расина« Крушевац,
- шумско газдинство »Столови« Краљево,
- шумско газдинство Ниш,
- шумско газдинство »Тимочке шуме« Бољевац,
- шумско газдинство »Јужни кучај« Деспотовац,
- шумско газдинство Ужице,
- шумско газдинство »Северни кучај« Кучево,
- шумско газдинство Крагујевац,
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- шумско газдинство Пријепоље,
- шумско газдинство Врање,
- шумско газдинство »Голија« Ивањица,
- шумско газдинство »Шуме« Лесковац.
Предузеће води пословне књиге по систему двојног књиговодства (дневника,
главне књиге и помоћних евиденција) на нивоу Шумских газдинстава. Главна књига на
нивоу Предузећа добија се софтверским генерисањем позиција бруто стања главне
књиге Шумских газдинстава уз искључење међусобних потраживања и обавеза,
интерно насталих прихода и расхода између шумских газдинстава.
Основне делатности Шумског газдинства су гајење, одржавање и обнова шума,
производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и шумских
засада, израда програма, пројеката и основа за газдовање шумама, вршење стручних
послова у шумама сопственика, трговина на велико и мало, спољнотрговински промет
и унапређење и коришћење опште корисних функција шума.
Матични број: 07754183.
ПИБ: 100002820.
Седиште Предузећа: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 113.
Претежна делатност: 0210 –Гајење шума и остале шумарске делатности
Предузеће је извршило превођење из регистра Трговинског суда у регистар
Агенције за привредне регистре по решењу број БД. 3327/2005 од 28.02.2005. године.
Према подацима из финансијских извештаја за 2020. годину по основу стања
крајем сваког месеца Предузеће просечно запошљава 3236 радника.
Органи управљања у Предузећу су директор и Надзорни одбор.
Надзорни одбор Предузећа има 5 чланова од којих једног именује предузеће, а
четири члана именује држава. Надзорни одбор чине:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Милош Срећковић, дипл.правник – Председник
проф.др Бранко Стајић, дипл.инж.шум. – члан
Маријана Лазић, дипл.ин.сум. – члан
Мехо Омеровић, дипл.политиколог – члан
Тихомир Мурич, спец.инж.шум. – члан

Руководство Предузећа чине директор, заменик директора и Извршни директори
Сектора:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Игор Брауновић, мастер менаџер - Вршилац дужности директора
др. Милутин Ђорђевић. сци.мед. – Заменик директора предузеча и Извршни
директор Сектора за ловство, рибарство и туризам
Јован Чорбић, дипл.инж.шум. – Извршни директор Сектора за комерцијалне
послове
Јеша Ерчић, дипл.инж.шум. – Извршни директор Сектора за коришћење
шума и остале ресурсе
др.Предраг Алексић, дипл.инж.шум. – Извршни директор Сектора за
шумарство и заштиту животне средине
Жаклина Лучић дипл.екон. – Извршни директор Сектора за развој и
стратешко планирање
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⎯

Дејан Мирковић, мастер економиста – Извршни директор Сектора за
финансије и рачуноводство
⎯
Ђурица Михаљчић, дипл.правник – Извршни директор правног сектора
17.2. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја
17.2.1. Основе за састављање финансијских извештаја
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење
пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода,
саставлјање, приказивање, доставлјање и обелодањивање финансијских извештаја врше
у складу са Законом о рачуноводству (у далјем тексту "Закон", објавлјен у "Сл. гласник
РС", бр. 73/2019) и 62/2013 чије одредбе вазе до 30. децембра 2021. год., као и у складу
са осталом применлјивом подзаконском регулативом. Предузеће, као велико правно
лице, у обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања
(“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и
презентацију финансијских извештаја (“Оквир“), Међународне рачуноводствене
стандарде (“МРС“), Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“) и са
њима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење међународних
рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и са њима
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде
(“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило Министарство надлежно за послове
финансија.
Решењем Министарства од 13. октобра 2020. године, које је објавлјено у
Службеном гласнику РС бр. 123/2020 и 125/2020 – испр.), (у далјем тексту “Решење о
утврђивању превода”) утврђени су и објавлјени преводи основних текстова МРС и
МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуални оквир“),
усвојених од стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени преводи
објавлјени у Решењу о утврђивању превода не уклјучују основе за заклјучивање,
илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишлјења, разрађене примере,
као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал
саставни део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода
Концептуални оквир, МРС, МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана тумачења која су
преведена, у примени су почев од финансијских извештаја који се саставлјају на дан 31.
децембра 2020. године.
Претходно Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског
извештавања (МСФИ) ("Сл. гласник РС", бр. 92/2019) Министра финансија број 401-004980/2019-16 од 21. новембра 2019. године ставља се ван снаге, осим у случају примене
тог решења приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2020.
године.
Измењени или издати МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за
финансијске извештаје који су почињали 1. јануара 2014. године (и касније), као и
накнадне измене или издати МРС/МСФИ и тумачења стандарда, нису преведени и
објавлјени односно усвојени у Републици Србији, па стога нису ни примењени
приликом саставлјања приложених финансијских извештаја Поред наведеног, поједина
законска и подзаконска регулатива прописује рачуноводствене поступке, вредновања и
обелодањивања која у појединим случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и
ИФРИЦ тумачења.
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Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које
одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати
на реалност и објективност финансијских извештаја Предузећа, приложени
финансијски извештаји се не могу у потпуности сматрати финансијским извештајима
саставлјеним у сагласности са МСФИ и МРС.
Финансијски извештаји су саставлјени у складу са начелом историјског трошка,
осим ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у далјем
тексту.
У складу са Законом, финансијски извештаји Предузећа су исказани у хилјадама
динара. Динар представлја званичну извештајну валуту у Републици Србији.
Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у
обрасцима је прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014
и 144/2014).
Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је
Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у далјем тексту:
Правилник о контном оквиру).
Према Закону о рачуноводству, финансијски извештаји обухватају: биланс
стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине,
извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијске извештаје.
Предузеће је у састављању ових финансијских извештаја применило
рачуноводствене политике обелодањене у Напомени 3, које су засноване на важећим
рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије.
Утицај објављених стандарда и тумачења који се примењују од финансијских
извештаја за 2020. годину
Кључни нови стандарди и тумачења који су преведени Решењем Министарства
финансија број 401- 00-4351/2020-16 од 10. септембра 2019. године и који званично
ступају на снагу 1. јануара 2020. године су следећи:
• МСФИ 9 „Финансијски инструменти”
Одбор за међународне рачуноводствене стандарде објавио је у јулу 2014. године
коначну верзију МСФИ 9 „Финансијски инструменти” којом су обухваћене све фазе
пројекта везано за финансијске инструменте и који замењује МРС 39 „Финансијски
инструменти: признавање и одмеравање” и све претходне верзије МСФИ 9. Овим
стандардом се уводе нови захтеви за класификацију и одмеравање, за умањење
вредности и за рачуноводство хеџинга. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену, док се
у Републици Србији примењује од 1. јануара 2020. године.
Стандард дефинише три нове категорије за класификацију и мерење финансијске
имовине: финансијска средства која се одмеравају по амортизованој вредности,
финансијска средства која се одмеравају по фер вредности кроз остали укупан резултат
и финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха, а у
складу са прецизно одређеним правилима. Класификација финансијских средстава у
складу са МСФИ 9 се генерално заснива на пословном моделу у оквиру кога се
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управља финансијским средством и његовим уговором дефинисаним новчаним
токовима.
Овим стандардом су елиминисане претходне категорије финансијских средстава по
МРС 39 (средства која се држе до доспећа, средства која се воде по фер вредности кроз
биланс успеха, средства расположива за продају и кредити и потраживања).
МСФИ 9 уводи ревидирани модел обезвређења финансијске имовине, који се заснива
на моделу очекиваних кредитних губитка, а не на прошлим губицима. МСФИ 9
замењује модел „насталих губитака” из МРС 39 са моделом „очекиваних кредитних
губитака” који је усмерен ка будућности.
То захтева значајно просуђивање о начину на који промене у економским факторима
утичу на очекиване кредитне губитке, што ће се утврђивати на вероватноћом
пондерисаној основи. Нови модел умањења вредности ће се примењивати на
финансијска средстава која се одмеравају по амортизованој вредности или по фер
вредности кроз остали укупни резултат, осим инвестиција у инструменте капитала, као
и на уговорна средства. У складу са МСФИ 9 обрачун исправке вредности финансијске
имовине одмерава се на један од два начина:
(а) модел 12-то месечних очекиваних кредитних губитака или
(б) модел очекиваних кредитних губитака током века трајања инструмента.
МСФИ 9 углавном задржава постојеће захтеве из МРС 39 за рекласификацију и
одмеравање финансијских обавеза.
• МСФИ 15 – „Приходи од уговора са купцима”
МСФИ 15 успоставља свеобухватан оквир за признавање прихода. Замењује постојећа
упутства за признавање прихода, укључујући МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о
изградњи” и ИФРИЦ 13 „Програми награда за лојалне купце”. МСФИ 15 је објављен
28. маја 2014. године и њиме се утврђује модел од пет корака који се примењује на
приходе од уговора с купцима. МСФИ 15 прописује да се приходи признају у износу
који одражава накнаду на коју ентитет очекује да ће имати права у замену за пренос
добара или услуга купцу. Принципи из МСФИ 15 пружају више структуриран приступ
одмеравању и признавању прихода.
Нови стандард за приходе се примењује на све ентитете и замењује све досадашње
захтеве за признавање прихода у складу са МСФИ. МСФИ 15 је на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију
примену, док се у Републици Србији примењује од 1. јануара 2020. године. По новом
стандарду, приход се утврђује и признаје по моделу који подразумева спровођење
следећих пет корака:
Корак 1 – Идентификовање уговора с купцем (појединачни и комбиновани уговори,
измене уговора)
Корак 2 – Утврђивање обавеза по уговору са купцима
Корак 3 – Утврђивање цене трансакције: утврђивање износа прихода
Корак 4 – Распоред цене на конкретне обавезе из уговора
Корак 5 – Признавање прихода када предузеће испуњава своје обавезе према купцу
Стандард дозвољава или потпун ретроспективан приступ или модификован
ретроспективан приступ приликом усвајања и прве примене истог.
Процена утицаја
Предузеће тренутно ради на процени утицаја који ће имати примена горе наведених
нових преведених МСФИ, као и осталих релевантних измена по основу превода измена
и допуна других стандарда и превода других нових Тумачења. До датума одобравања
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ових финансијских извештаја Предузеће је проценило доле наведене потенцијалне
ефекте примене нових стандарда и пратећих тумачења.
• МСФИ 9 „Финансијски инструменти”
Класификација
У погледу класификације финансијских инструмената Предузећа не очекује да ће нови
захтеви за класификацијом имали било какав материјалан утицај на постојећу
презентацију финансијских средстава. МСФИ 9 утиче на класификацију и одмеравање
финансијских средстава које Предузеће држи на дан 1. јануара 2020. године на следећи
начин:
- Потраживања од продаје и друга потраживања од домаћих и страних купаца која се
класификују као потраживања од купаца и друга потраживања се одмеравају по
амортизованој вредности у складу са МРС 39, а такође би се одмеравала по
амортизованој вредности у складу са МСФИ 9.
- Финансијска средства која се држе до доспећа и која се одмеравају по амортизованој
вредности у складу са МРС 39 генерално ће се одмеравати по амортизованој вредности
у складу са МСФИ 9. Та потраживања се углавном односе на потраживања од банака и
других финансијских институција по основу орочених депозита и готовине и
готовинских еквивалената.
- Финансијски инструменти расположиви за продају који се одмеравају по МРС 39 се
одмеравају по фер вредности кроз остали укупни резултат у складу са МСФИ 9.
У погледу класификације финансијских обавеза, МСФИ 9 углавном задржава постојеће
захтеве из МРС 39 за класификацију финансијских обавеза. Међутим, у складу са МРС
39 све промене у фер вредности обавеза назначених по фер вредности кроз биланс
успеха се признају у билансу успеха, док по МСФИ 9 те промене у фер вредности се
генерално приказују на следећи начин:
- износ промене у фер вредности која се приписује промени кредитног ризика обавезе
се приказује у осталом укупном резултату; и
- преостали део промене у фер вредности се приказује у билансу успеха.
Предузеће није класификовало ниједну финансијску обавезу по фер вредности кроз
биланс успеха. Сходно томе, процена коју је извршило Предузеће не указује на било
који материјални ефекат у вези са класификацијом финансијских обавеза на дан 1.
јануара 2020. године.
Обезвређење
Захтеви за умањење вредности у МСФИ 9 су сложени и захтевају просуђивање од
руководства, процене и претпоставке, као и развијање новог модела очекиваних
кредитних губитака. Развој модела очекиваних кредитних губитака је у току и биће
базиран на реалном искуству кредитних губитака током репрезентативног периода у
прошлости. Сходно томе, процена коју је извршило Предузеће не указује на било који
материјални ефекат у вези са обезвређењем на дан 1. јануара 2020. године.
Обелодањивања
МСФИ 9 ће захтевати опширна нова обелодањивања, посебно о рачуноводству
хеџинга, кредитном ризику и очекиваним кредитним губицима. Процена Предузећа
укључује анализу идентификованих недостајућих података у односу на постојеће
процесе и Пртедузеће је тренутно у поступку имплементације промена система и
контрола за које сматра да ће бити потребне да се обухвате захтевани подаци.
• МСФИ 15 „Приходи од уговора са купцима”
Утицај на признавање прихода
Предузеће је анализирало утицај усвајања МСФИ 15 на главне категорије својих
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извора прихода. На основу спроведене анализе, Предузеће не очекује материјалне
ефекте на финансијске извештаје у складу са МСФИ 15).
Упоредни подаци
Упоредне податке представљају финансијски извештаји Предузеће на дан и за
годину која се завршава на дан 31.12.2019. године, који су били предмет независне
ревизије.
Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31.
децембра 2019. и 2020.године.
Наставак пословања
Финансијски извештаји Предузећа за годину завршену на дан 31.12.2020. године
су састављени по начелу сталности пословања.
17.3. Рачуноводствена начела
При састављању финансијских извештаја Предузећа уважена су следећа начела:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Начело сталности,
Начело доследности,
Начело опрезности,
Начело суштине изнад форме,
Начело узрочности прихода и расхода и
Начело појединачног процењивања.

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под
претпоставком да имовински,финансијски и приносни положај Предузећа, као и
економска политика земље и економске прилике уокружењу, омогућавају пословање у
неограничено дугом року („Гоинг Цонцерн“ принцип).
Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена
на имовини, обавезама,капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест
да се начин процењивања билансних позиција Предузећа, не мења у дужем временском
раздобљу. Ако, на пример, због усаглашавања сазаконском регулативом, до промене
ипак дође, образлаже се разлог промене, а ефекат промене сеисказује сходно захтевима
из професионалне регулативе везаним за промену начина процењивања.
Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при
састављању финансијскихизвештаја Предузећа, које треба да резултира да имовина и
приходи нису прецењени, а да обавезе и трошковинису потцењени. Међутим,
уважавање начела опрезности не треба разумети на начин свесног, нереалногумањења
прихода и капитала Предузећа; то јест свесног, нереалног увећања расхода и обавеза
Предузећа. Наиме, у Оквиру је потенцирано да уважавање начела опрезности не сме да
има за последицу значајно стварање скривених резерви, намерно умањењеимовине или
прихода, или намерно преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том случају
финансијскиизвештаји не би били неутрални и, стога, не би били поуздани.
Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција
Предузећа, а тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја,
рачуноводствено обухватање треба да се врши у складу сасуштином трансакција и
њиховом економском реалношћу, а не само на основу њиховог правногоблика.
Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката
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трансакција и других догађаја у Предузећу није везано за моменат када се готовина или
готовински еквиваленти, по основу тихтрансакција и догађаја, приме или исплате, већ
се везују за моменат када се догоде. Таквим приступом омогућено је да се корисници
финансијских извештаја не информишу само о прошлим трансакцијама Предузећа које
су проузроковале исплату и примања готовине, већ и обавезама Предузећа да исплати
готовину убудућности, као и о ресурсима који представљају готовину које ће
Предузеће примити у будућности. Другим речима, уважавањем начела узрочности
прихода и расхода обезбеђује се информисање опрошлим трансакцијама и другим
догађајима на начин који је најупотребљивији за кориснике при доношењу економских
одлука.
Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна
процењивања различитих билансних позиција Предузећа (на пример, имовине или
обавеза), ради рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања.
17.4. Преглед значајних рачуноводствених политика
Коришћење процењивања
Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства
Предузећа коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају
ефекте на износе исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске
извештаје.
Детаљнији приказ коришћених рачуноводствених процена дат је у Напомени 4.
Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних
разлика и ефеката валутне клаузуле
Ставке укључене у финансијске извештаје Предузећа одмеравају се коришћењем
валуте примарног економског окружења у коме Предузеће (функционална валута).
Финансијски извештаји приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну
и извештајну валуту Предузећа .
Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања
прерачунавају у њихову динарску противвредност применом званичног средњег
девизног курса Народне банке Србије важећим на тај дан. Пословне промене у страним
средствима плаћања током године прерачунавају се у динарску противвредност
применом званичних девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне
промене.
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза
исказаних у страним средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године
евидентирају се у билансу успеха, као финансијски приходи, односно финансијски
расходи.
Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези
потраживања и обавеза, настали применом уговореног курса, такође се исказују као део
финансијских прихода, односно финансијских расхода.
Званични средњи курсеви Народне банке Србије, коришћени за прерачун
девизних позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. и 2017. године у
функционалну валуту, за поједине стране валуте су:
71
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

ЈП „Србијашуме“
У динарима
Валута
2020.

2019.

EUR

117,5802

117,5928

USD

95,6637

104,9186

CHF

103,4388

108,4004

Пословни приходи
Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене
продаје до краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко
- поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној
вредности примљене надокнаде или потраживања, узимајући у обзир износ свих
трговачких попуста и количинских рабата које Предузећа одобри. Разлика између
поштене вредности и номиналног износа накнаде признаје се као приход од камате.
Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови:
/а/ Предузеће је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва;
/б/ руководство Предузећа не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично
повезује са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом;
/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери;
/д/ када је вероватно да ће пословна промена бити праћена приливом економске
користи у Предузећа и
/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу
поуздано измерити.
Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан
билансирања.
Пословни расходи
Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; смањење вредности
залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга; трошкови материјала;
трошкови горива и енергије; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи;
трошкови производних услуга; трошкови амортизације; трошкови дугорочних
резервисања; нематеријални трошкови, умањени за приходе од активирања учинака и
робе и повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених
услуга.
Основни елементи и начела признавања расхода су:
/а/ расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих
економских користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза
може поуздано да се измери;
/б/ расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима
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(начело узрочности);
/ц/ када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских
периода, а повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно,
расходи се признају путем поступка системске и разумне алокације;
/д/ расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и
до износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да
испуњавају услове за признавање у билансу стања као средство;
/е/ расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог
признавања средства.
Набавна вредност продате робе на велико утврђује се у висини продајне
вредности робе на велико, умањене за износ утврђене разлике у цени и укалкулисаног
ПДВ садржаних у вредности продате робе на велико.
Набавна вредност продате робе на мало утврђује се у висини прихода од продате
робе, умањених за износ утврђене разлике у цени, као и за износ укалкулисаног ПДВ,
садржаних у вредности продате робе на мало.
Трошкови позајмљивања
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или
производњи средства које се квалификује чине део набавне вредности/цене коштања
тог средства. Други трошкови позајмљивања се признају као расход.
Финансијски приходи и расходи
Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе из односа са
матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима ; приходе и расходе од
камата – од трећих лица (независно од тога да ли су доспели и да ли се плаћају или
приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од
курсних разлика и ефеката валутне клаузуле – према трећим лицима; и остале
финансијске приходе и расходе.
Приходи од дивиденди признају се као приход у години када се исте одобре за
исплату.
Добици и губици
Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се
јављају у случају продаје сталне имовине по вредности већој од њихове
књиговодствене вредности, затим нереализоване добитке по основу продаје тржишних
хартија од вредности (у случају када се вредновање хартија од вредности врши по
њиховим тржишним вредностима), као и добитке који настају при повећању
књиговодствене вредности сталне имовине услед престанка деловања услова за
смањење њихове вредности.
Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене
књиговодствене вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних
средстава, по основу штета које се могу у целини или делимично надокнадити од
осигуравајућих друштава, по основу примене принципа импаритета (умањење
вредности имовине).
Оперативни лизинг
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Оперативни (пословни) лизинг је лизинг односно закуп средстава код којег су све
користи и ризици у вези са власништвом задржани код закуподавца, односно нису
пренети на закупца.
Код пословног лизинга, плаћања лизинга се признају као расход, по
праволинијској основи током трајања лизинга, осим ако нека друга систематска основа
није примеренија за представљање временске структуре користи за корисника.
Нематеријална улагања
Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја:
- које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим
лицима или се користи у административне сврхе;
- које друштво контролише као резултат прошлих догађаја и
- од којег се очекује прилив будућих економских користи.
Нематеријална улагањачине: улагања у развој; концесије, патенти, лиценце и
слична права; остала нематеријална улагања; нематеријална улагања у припреми и
аванси за нематеријална улагања.
Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној
вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове
набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену коштања
нематеријалних улагања произведених у сопственој режији чине директни трошкови и
припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање.
Трошкови позајмљивања настали до момента стављања нематеријалне имовине у
употребу, капитализују се, односно укључују се у набавну вредност.
Након што се призна као средство, нематеријално улагање се исказује по набавној
вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и
укупан износ губитака због обезвређења.
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на
месец када је стављено у употребу. Амортизација нематеријалне имовине која подлеже
амортизацији врши се применом пропорционалног метода до 10 година, осим улагања
чије је време утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који проистичу
из уговора.
На дан сваког биланса стања Предузеће процењује да ли постоји нека индиција о
томе да је средство можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Предузеће
процењује износ средства који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност
средства мања од његове књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди
на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно формиране
ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе
резерве по основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге
сврхе, за износ губитка од умањења вредности признаје се расход периода.
Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од
умањења вредности не постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности
тог средства. Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама
признаје се као приход, у случају да је примењен основни поступак вредновања
нематеријалних улагања, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико је
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примењен алтернативни поступак вредновања нематеријалних улагања,
књиговодствена вредност ове имовине се повећава до надокнадиве вредности.

а

Накнадни издатак који се односи на већ призната нематеријална улагања,
приписује се исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих
економских користи бити већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства.
Предузеће признаје у књиговодствену вредност нематеријалног улагања, трошкове
замене неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су
задовољени критеријуми признавања из МРС 38 – „Нематеријална имовина“, (параграф
21).
Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао.
Нематеријална улагања престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања
или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не
очекују никакве будуће економске користи.
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као
разлика између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и
признају се као приход или расход у билансу успеха.
Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности,
односно по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност
чини фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати
довођењу ових средстава у стање функционалне приправности.
Опрема се капитализује ако је век њеног коришћења дужи од једне године и ако је њена
појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима.
Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење
корисног века употреба или повећање капацитета, повећавају књиговодствену
вредност.
Након почетног признавања некретнине, постројења и опрема се исказују по моделу
ревалоризације, односно по поштеној (фер) вредности на дан ревалоризације, умањеној
за накнадну акумулирану амортизацију и укупне накнадне акумулиране губитке због
умањења вредности.
Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина,
постројења и опреме на почетку године, односно на набавну вредност некретнина,
постројења и опреме стављену у употребу током године, применом пропорционалног
метода у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих
стопа:
На дан сваког биланса стања Предузеће процењује да ли постоји нека индиција о
томе да је средство можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Предузеће
процењује износ средства који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност
средства мања од његове књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди
на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно формиране
ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе
резерве по основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге
сврхе, за износ губитка од умањења вредности признаје се расход периода.
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Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од
умањења вредности не постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности
тог средства. Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама
признаје се као приход, у случају да је примењен основни поступак вредновања
некретнина, постројења и опреме, односно као повећање ревалоризационе резерве
уколико је примењен алтернативни поступак вредновања некретнина, постројења и
опреме, а књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности.
Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и опрему
приписује се исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих
економских користи да буде већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства
и да се набавна вредност/цена коштања накнадног издатка може поуздано утврдитии.
Предузеће признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и
опреме, трошкове замене неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану
и када су задовољени критеријуми признавања из МРС 16 – „Некретнине, постројења и
опрема“, (параграф 7).
Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао.
Градско земљиште се исказује одвојено од вредности некретнине по набавној
вредности (или као резидуална вредност некретнине која се налази на том земљишту), а
накнадно вредновање се врши на исти начин као и за некретнине, постројења и опрему.
У оквиру грађевинског земљишта приказана је приказана и вредност градског
грађевинског земљишта која није власништво предузећа, а које друштво користи на
неограничен рок и за чије коришћење плаћа накнаду која је значајно испод тржишне.
Не врши се амортизација земљишта.
Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након
отуђивања или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог
отуђења не очекују никакве будуће економске користи.
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као
разлика између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и
признају се као приход или расход у билансу успеха.
Пољопривреда
Биолошка средства се одмеравају приликом почетног признавања, као и на сваки
датум биланса стања, по својој поштеној вредности, умањеној за процењене трошкове
продаје на месту жетве. Уколико поштена вредност не може поуздано да се измери,
биолошко средство се мери по својој набавној вредности или цени коштања, умањеној
за укупно обрачунату амортизацију и укупне губитке због обезвређења.
Пољопривредни производи који су убрани од биолошких средстава одмеравају се
по фер вредности умањеној за процењене трошкове продаје у моменту убирања.
Инвестиционе некретнине
Инвестициона некретнина је некретнина (земљиште и грађевинске објекте намењене
издавању у закуп) коју Предузеће као власник или корисник финансијског лизинга
држи ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности
капитала или ради и једног и другог, а не ради употребе за производњу или снабдевање
робом или пружања услуга или за потребе административног пословања, или продаје у
оквиру редовног пословања.
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Почетно мерење инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени
коштања. При почетном мерењу, зависни трошкови набавке се укључују у набавну
вредност или цену коштања.
Након почетног признавања, инвестиционе некретнине се мере према њиховој
поштеној вредности (модел фер вредности МРС 40 – Инвестиционе некретнине).
Поштена вредност се мери као највероватнија цена која реално може да се добије на
тржишту, на дан биланса стања. Процену инвестиционе некретнине је вршио независни
проценитељ.
Добитак или губитак настао због промене поштене вредности инвестиционе
некретнине укључује се у нето добитак или нето губитак периода у којем је настао.
Амортизација
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је
средство стављено у употребу.
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се
утврђују на основу процењеног корисног века употребе средстава.
Основица за обрачун амортизације средства је набавна вредност умањена за
преосталу (резидуалну) вредност и износ обезвређења.
Преостала вредност је нето износ који Предузеће очекује да ће добити за средство
на крају његовог корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења.
Корисни век трајања, односно амортизационе стопе, преиспитују се периодично и
ако су очекивања заснована на новим проценама значајно различита од претходних,
обрачун трошкова амортизације за текући и будући период се коригују.
Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и
уколико је дошло до значајне промене у очекиваном обрасцу трошења економских
користи од тих средстава, метод се мења тако да одражава тај измењени начин. Када је
таква промена метода обрачуна амортизације неопходна, онда се она рачуноводствено
обухвата као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације
за текући и будући период се коригују.
Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у
следећем прегледу:
Грађевински објекти
Шумски путеви
Канцеларијска опрема
Шумска механизација
Рачунари и припадајућа опрема
Путничка возила
Теретна возила
Остала средства

2020.
2.5%-5,00%
2.5%-5,00%
11%-12,50%
12,50%
20%
20%
20%
12,50%-15%

2019.
2.5%-5,00%
2.5%-5,00%
11%-12,50%
12,50%
20%
20%
20%
12,50%-15%
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Амортизација нематеријалне имовине која подлеже амортизацији врши се
применом пропорционалног метода до 10 година, осим улагања чије је време утврђено
уговором, када се отписивање врши у роковима који проистичу из уговора.
Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на
добит предузећа Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних
средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, што
резултира у одложеним порезима.
Умањење вредности имовине
Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, руководство Предузеће проверава на
сваки дан биланса стања да ли постоје индикатори губитка вредности имовине. У
случају да такви индикатори постоје, Предузеће процењује надокнадиву вредност
имовине.
Надокнадиви износ одређен је као виши од нето продајне цене и употребне
вредности. Нето продајна цена је износ који се може добити приликом продаје имовине
у трансакцији између две вољне независне стране, умањена за трошкове продаје, док
вредност у употреби представља садашњу вредност процењених будућих новчаних
токова за које се очекује да ће настати из континуиране употребе имовине кроз њен
економски век трајања те продаје на крају века трајања. Надокнадиви износ се
процењује за свако засебно средство или, ако то није могуће, за јединицу која ствара
новац којој то средство припада. Где књиговодствени износ прелази тај процењени
надокнадиви износ, вредност имовине је умањена до њеног надокнадивог износа.
Губитак због обезвређења се признаје у износу разлике, на терет расхода сагласно МРС
36 „Умањење вредности имовине“.
Залихе
Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине
сви трошкови набавке за довођење залиха на њихово садашње место и стање.
Трошкови набавке залиха обухватају куповну цену, увозне дажбине и друге обавезе
(осим оних које Предузеће може накнадно да поврати од пореских власти), трошкове
превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати
набавци. Попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова
набавке.
Излаз залиха материјала и робе се евидентира методом просечне пондерисане цене.
Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања,
односно по нето продајној вредности, ако је нижа. Цену коштања чине сви трошкови
конверзије и други настали трошкови неопходни за довођење залиха на њихово
садашње место и стање, односно:
- трошкови директног рада;
- трошкови директног материјала и
- индиректни, односно општи производни трошкови.
У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ
представљају расход периода:
- неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови
производње;
- трошкови складиштења, осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње
пре наредне фазе производње;
- режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње
место и у садашње стање; и
- трошкови продаје.
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Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за
процењене трошкове продаје и процењене трошкове довршења (код недовршене
производње). Уколико је нето продајна вредност залиха недовршене производње и
готових производа нижа од њихове цене коштања, врши се делимичан отпис до нето
продајне вредности.
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када
се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност.
Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају стандардима се у потпуности
отписују.
Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са
пружањем услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови рада особља које
директно учествује у пружању услуга, директни трошкови материјала и остали
директни трошкови, као што је ангажовање спољних експерата и слично. Индиректни
трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, енергије утрошене за пружање
услуге, амортизација и одржавање опреме која се користи приликом пружања услуге и
сл.
Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају
обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на набавну вредност путем
алокације реализоване разлике у цени и пореза на додату вредност, обрачунатих на
просечној основи, на вредност залиха у стању на крају године и набавну вредност
продате робе.
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља
Предузеће одмерава сталну имовину (или групу за отуђење) класификовану као
имовина које се држи за продају, по нижем од следећа два износа: по књиговодственој
вредности или фер вредност умањеној за трошкове продаје.
Финансијски инструменти
Финансијски инструменти укључују финансијска средства и обавезе које се
евидентирају у билансу стања Предузеће , почевши од момента када Предузеће
уговорним обавезама постане везано за финансијски инструмент, а закључно са
губитком контроле над правима која произилазе из финансијског средства
(реализацијом, истицањем, уступањем итд.), то јест са измирењем, укидањем или
истицањем финансијскеобавезе.
Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за
трошкове трансакција (изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које
се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха), који су директно приписиви набавци
или емитовању финансијског средства или финансијске обавезе. Финансијска средства
и обавезе се евидентирају у билансу стања Предузећа од момента када је Предузеће
уговорним одредбама везано за инструмент.
Руководство врши класификацију финансијских пласмана у моменту иницијалног
признавања. Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства
прибављена.
Финансијска средства престају да се признају када Предузеће изгуби контролу над
уговореним правима над тим инструментима. Финансијска обавеза престаје да се
признаје када Предузеће испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена
уговором укинута или истекла.
Финансијски инструменти обухватају следеће категорије финансијских
инструмената:
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(а) Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс
успеха;
(б) Инвестиције које се држе до доспећа;
(ц) Кредити (зајмови) и потраживања;
(д) Финансијска средства расположива за продају;
Инвестиције које се држе до доспећа
Инвестиције које се држе до доспећа су недериватна финансијска средства са
фиксним или одредивим исплатама и фиксним доспећем која Предузеће дефинитивно
намерава и може да држи до доспећа, осим:
(а) оних које Предузеће након почетног признавања назначи по фер вредности кроз
биланс успеха;
(б) оних које Предузеће назначи као расположиве за продају; и
(ц) оних која задовољавају дефиницију зајмова и потраживања.
Предузеће не класификује неко финансијско средство као оно које се држи до
доспећа ако је Предузеће, током текуће финансијске године или током две претходне
финансијске године продало или рекласификовало више од безначајног износа
инвестиција које се држе до доспећа пре њиховог доспећа (више него безначајан износ
у односу на укупни износ инвестиција које се држе до доспећа), осим продаја или
рекласификација које:
(и) су толико близу доспећа или датума позива на плаћање финансијског
средства (на пример мање од три месеца пре доспећа) да промене тржишне каматне
стопе не би имале значајан утицај на фер вредност финансијског средства;
(ии) се дешавају пошто је Предузеће суштински сакупило првобитну главницу
финансијског средства кроз плански распоређена плаћања или авансе; или
(иии) се могу приписати изолованом догађају који је ван контроле Друштва, који
се не понавља и које Предузеће није могло са сигурношћу предвидети.
Кредити (зајмови) и потраживања
Зајмови (кредити) и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или
одредивим исплатама која нису котирана на активном тржишту осим:
(а) средства која Предузеће намерава да прода одмах или у кратком року и која би онда
била класификована као средства која се држе ради трговања и она која Предузеће
после почетног признавања назначи по фер вредности кроз биланс успеха;
(б) она која Предузеће
продају; или

после почетног признавања назначи као расположива за

(ц) она за која ималац не може у значајној мери повратити своју целокупну почетну
инвестицију, осим ако то није због погоршања кредита, и која ће бити класификована
као расположива за продају.
Учешће стечено у пакету средстава која нису зајмови (кредити) или потраживања
(на пример учешће у заједничком фонду или сличним фондовима) није зајам (кредит)
или потраживање.
Финансијска средства расположива за продају
Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства
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која су назначена као расположива за продају и нису класификована као (а)
зајмови(кредити) и потраживања (б) инвестиције које се држе до доспећа или (ц)
финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха.
Краткорочна потраживања и пласмани
Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца у земљи и
иностранству по основу продаје производа, робе и услуга.
Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале
краткорочне пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана
чинидбе, односно од дана биланса.
Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне
фактуре. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање
у извештајну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног
курса од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне
разлике у корист прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути
на дан биланса прерачунавају се према важећем средњем курсу НБС, а курсне разлике
признају се као приход или расход периода.
Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по
амортизованој вредности, не узимајући у обзир намеру Предузећа да их држе до
доспећа.
Уколико постоји вероватноћа да Предузеће неће бити у стању да наплати све
доспеле износе (главницу и камату) према уговорним условима за дате кредите,
потраживања или улагања која се држе до доспећа која су исказана по амортизованој
вредности, настао је губитак због обезвређивања или ненаплаћених потраживања.
На дан сваког биланса стања Предузеће процењује да ли постоје објективни докази
да је дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских
средстава (осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха).
Обезвређење финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као
резултат једног или више догађаја који су се десили након почетног признавања
финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава бити измењени.
Индиректан отпис (обезвређење), односно исправка вредности потраживања од купаца
на терет расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања
од купаца која нису наплаћена у року од 365 дана од дана истека рока за наплату, сем у
случају кади из образложеног предлога директора делова предузећа и/или сектора за
комерцијалне послове произилази да се, иако потраживање није наплаћено у року од
365 дана од дана истека за наплату, не ради о потраживању код кога је извесна
ненаплативост.
Одлуку о директном отпису, потраживања од купаца и краткорочних пласмана
доноси Надзорни одбор предузећа на предлог Комисије за попис потраживања и
краткорочних пласмана.
Готовински инструменти и готовина
Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака,
готовину у благајни, као и високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до
три месеца или краће а која се могу брзо конвертовати у познате износе готовине, уз
безначајан ризик од промене вредности.
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Обавезе
Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично
подразумева одрицање од економских користи (ресурса) Предузећа да бисе задовољио
захтев друге стране.
Сходно релевантним одредбама Оквира, обавеза се признаје у билансу стања:
• када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за
резултат измирење садашње обавезе и
• када износ за измирење може поуздано да се одмери.
Поред наведеног, при признавању се уважава начело опрезности, под којим се
подразумева укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису
прецењени, а обавезе или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба
да резултира стварањем скривених резерви (на пример, као последица намерно
прецењених обавеза или трошкова), обзиром да у том случају финансијски извештаји
не би били неутрални и, стога, не би били поуздани.
Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним
лицима, дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним
хартијама од вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне
обавезе), краткорочне финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од
повезаних правних лица, краткорочни кредитии зајмови у земљи , део дугорочних
кредита и зајмова, као и других обавеза које доспевају до једне године и остале
краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и
остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе.
Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити
измирене у року до годину дана од датума биланса стања, укључујући и део
дугорочних обавеза које испуњавају наведени услов, док се дугорочним обавезама
сматрају обавезе чије се измирење очекује у дужем року.
За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши
прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције.
Промене курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне
разлике. Обавезе у страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према
важећем курсу, а курсне разлике се признају као приходи или расходи периода.
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства
Резервисања се признају и врше када Предузеће има законску или уговорену
обавезу као резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива
ресурса како би се измирила обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе.
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој
вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава
камату на висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће
обавезе за пензије бити плаћене.
Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој
процени руководства Предузеће у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе
измире.
Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се
обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива
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ресурса који садрже економске користи веома мала.
Предузеће не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их
обелодањује у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских
користи вероватан.
Накнаде запосленима
Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је обавезно
да уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе
укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се
обрачунавају применом законом прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да
изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов
рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних
фондова. Предузеће није у обавези да запосленима након одласка у пензију исплаћује
накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на
терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који
се односе.
Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда
Предузеће има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у
пензију. У 2020. години отпремнине су обрачунате и исплаћене у складу са Законским
одредбама и одредбама Колективног уговора Јавног предузећа за газдовање шумама
„Србијашуме“ које су важиле у време обрачуна и исплате отпремнина. Предузеће је у
складу са Правилником о резервисањима по основу примања запослених извршило
процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће резервисање по том
основу.
У складу са Законом о раду и одредбама Колективног уговора Јавног предузећа за
газдовање шумама „Србијашуме“ Предузеће исплаћује јубиларне награде за 10, 20 и 30
година непрекидног рада у Предузећу. У 2020. години јубиларне награде су обрачунате
и исплаћене у складу са Законским одредбама, одредбама Колективног уговора и
одредбама Уговора о раду.
Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина извршено је
коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на основу
обрачуна актуара.
Порез на добитак
Текући порез
Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са
одредбама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010,
101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014 - др. Закон, 142/14, 91/15-аутентично
тумачење, 112/15). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу
која је приказана у пореском билансу. Опорезива основица укључује добитак исказан у
билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима Републике Србије.
Одложени порез
Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између
пореске основе имовине и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Тренутно
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важеће пореске стопе на дан биланса су коришћене за обрачун износа одложеног
пореза. Одложене пореске обавезе признају се за све опорезиве привремене разлике.
Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и за ефекте
пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа
до којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се
одложена пореска средства могу искористити.
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето
добитак периода.
Информације о сегментима
Пословни сегмент представља део имовине и пословних активности које обезбеђују
производе или услуге које подлежу ризицима и користима различитим од оних у неким
другим пословним сегментима. Географски сегмент обезбеђује производе или услуге
унутар одређеног привредног окружења који подлежу ризицима и користима
различитим од оних сегмената који послују у неким другим привредним окружењима.
Кључеви за алокацију заједничких трошкова су одређени на бази најбољих процена
руководства Предузећа.
Државна давања
Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса Предузећу по
основу испуњених извесних услова у прошлости или будућности који се односе на
пословне активности Предузећа. Она искључују оне облике државне помоћи који се не
могу у разумној мери вредносно исказати као и трансакције са државом које се не могу
разликовати од уобичајених пословних трансакција Предузећа . Државна давања се
признају када постоји оправдано уверење да ће се Предузеће придржавати услова
повезаних са давањима и да ће давање бити примљено.
Државно давање се признаје као приход током периода неопходних за сучељавање, на
систематској основи, са повезаним трошковима које треба покрити из тог прихода.
17.5. Преглед значајних рачуноводствених процена
Састављање финансијских извештаја у складу са примењеним оквиром за
извештавање захтева од руководства коришћење најбољих могућих процена и
разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности средстава и
обавеза, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и
претпоставке су засноване на претходном искуству, као и различитим информацијама
расположивим на дан састављања финансијских извештаја, а које делују реално и
разумно у датим околностима. На бази ових информација се формира претпоставка о
вредности средстава и обавеза, коју није могуће непосредно потврдити на бази других
информација. Стварна вредност средстава и обавеза може да одступа од вредности која
је процењена на овај начин.
Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет
редовних провера. Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем
су ревидиране, у случају да процена има утицај само на дати период, или за период у
којем су ревидиране и за будуће периоде, у случају да ревидирање утиче на текући и на
будуће периоде.
Информације о областима код којих је степен процене највећи и које могу имати
најзначајнији ефекат на износе признате у финансијским извештајима Предузећа , дате
су у даљем тексту.
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Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и стопе амортизације
Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на
претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком
развоју и променама на које утиче велики број економских или индустријских фактора.
Адекватност одређеног корисног века трајања се преиспитује на годишњем нивоу или
када год постоји индикација да је дошло до значајне промене фактора који су
представљали основ за одређивање корисног века трајања.
Обезвређење вредност нефинансијске имовине
На дан биланса стања, руководство Предузећа анализира вредности по којима су
приказане некретнине, постројења и опрема Предузећа . Уколико постоји индикација
да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како би се
утврдио износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства процењен
као нижи од вредности по којој је то средство приказано, постојећа вредност тог
средства се умањује до висине надокнадиве вредности.
Резервисање по основу судских спорова
Предузеће је укључено у одређени број судских спорова који проистичу из његовог
свакодневног пословања и односе се на питања која се тичу радних односа, а која се
решавају или разматрају у току регуларног пословања. Предузећа процењује
вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних
процена губитака. Разумне процене обухватају просуђивање руководства након
разматрања информација које укључују обавештења, поравнања, процене од стране
правног сектора, доступне чињенице, идентификацију потенцијалних одговорних
страна и њихове могућности да допринесу решавању, као и претходно искуство.
Резервисање за судске спорове се формира када је вероватно да постоји обавеза чији се
износ може поуздано проценити пажљивом анализом. Потребно резервисање се може
променити у будућности због нових догађаја или добијања нових информација.
Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за
резервисање се обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже
економске користи веома мала.
Одложена пореска средства
Одложена пореска средства призната су као резултат разлике у стопама
амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе и пореског губитка из ранијих
година.
Фер вредност
Пословна политика Предузећа је да обелодани информације о фер вредности
активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се фер вредност
значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји
довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и
продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве пошто званичне тржишне
информације нису у сваком тренутку расположиве. И пореднаведеног, ова
проблематика у Предузећу није занемарена, већ руководство врши континуиране
процене,уважавајући ризике, и када се процени да је надокнадива (фер или употребна)
вредност средстава упословним књигама Предузећа прецењена, врши се исправка
вредности
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17.6. Управљање финансијским ризицима
Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено
одређеним финансијским ризицима и то:
- кредитном ризику,
- тржишном ризику (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од
промене каматних стопа и ризик од промене цена) и
- ризику ликвидности.
Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних
негативних утицаја на финансијско стање и пословање Предузећа у ситуацији
непредвидивости финансијских тржишта.
Кредитни ризик
Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да
дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у
потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак
Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске
пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше
независну класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога,
Предузеће је принуђено да користи остале јавно доступне финансијске
информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне
регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним
партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца,
утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са
пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ
максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане
изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене
пословном политиком.
Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на
потраживања од купаца на дан биланса и краткорочне финансијске пласмане по
основу орочења слободних новчаних средстава код пословних банака.
Тржишни ризик
У свом пословању Предузеће је изложено финансијским ризицима и у том
склопу изложено је тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од
промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се
управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих
показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа.
Ризик ликвидности
Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му
обезбеђује да Предузеће у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле
обавезе. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће
новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем
адекватног односа прилива финансијских средстава и доспећа обавеза.
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Управљање ризиком капитала
Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави са
својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би
очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.
Предузеће прати капитал на основу коефицијента задужености, који се израчунава као
однос нето дуговања Предузећа и његовог укупног капитала.
Правична (фер) вредност
Пословна политика Предузећа је да обелодани информације о правичној
вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се
правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици
Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код
куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто
званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну
вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство
Предузећа врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се
имовина води у пословним књигама неће бити реализована врши исправку вредности.
Предузећае сматра да исказана књиговодствена вредност потраживања, након
умањења за исправку вредности по основу обезвређења, као и номинална вредност
обавеза из пословања, приближно одражава њихову тржишну вредност. Фер вредност
обавеза по кредитима процењује се дисконтовањем будућих уговорених новчаних
токова према тренутној тржишној каматној стопи која је Предузећу на располагању за
потребе сличних финансијских инструмената. Овако утврђена фер вредност не одступа
значајније од вредности по којој су исказане обавезе по кредитима у пословним
књигама Предузећа . Руководство Предузећа сматра да износи у приложеним
финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим околностима
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.
17.7. Промене рачуноводствених политика и накнадно утврђење грешке
Поједине рачуноводствене политике примењене приликом састављање финансијских
извештаја за 2019. годину нису конзистентне са онима које су примењене у претходној
години. У неким случајевима измена примењених рачуноводствених политика је
условљена изменама прописа који уређују рачуноводство, а у другим случајевима
менаџмент Предузећа је променио раније примењивану рачуноводствену политику.
Материјално значајном грешком сматра се грешка која у појединачном износу или
у кумулативном износу са осталим грешкама је већа од 2% од укупних прихода
Предузећа. Уколико је износ грешке нижи, корекција се спроводи кроз биланс успеха
текуће године.
Материјално значајни ефекти промене рачуноводствених политика и накнадно
утврђених грешака се коригују ретроактивно уз прилагођавање упоредних података у
финансијским извештајима, осим ако је то практично неизводљиво (тада се промена
рачуноводствене политике примењује проспективно). Свака корекција која из тога
произилази исказује се као корекција износа нераспоређеног добитка на почетку
периода.
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17.8. БИЛАНС УСПЕХА
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
Домаће тржиште
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
лицима
Приходи од продаје робе
Свега
Инострано тржиште
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
лицима
Приходи од продаје робе
Свега
Укупно

148
12.488

15.808

12.488

15.956

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
Домаће тржиште
Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима
Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима
Приходи од продаје производа и услуга
Свега
Инострано тржиште
Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима
Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима
Приходи од продаје производа и услуга
Свега
Укупно

8.012.905
8.012.905

7.736.536
7.736.536

755
755
8.013.660

103
103
7.736.639

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса и
повраћаја пореских дажбина
Приходи по основу условљених донација
Укупно

111.172

146.212

83.784
194.956

58.540
204.752
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Приходи од премија, субвенција, дотација су: Средства добијена за пошумљавање и заштиту
шума.
Приходи по основу условљених донација; Оприходована средства у износу амортуизације
добијена за куповину основних средстава.
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од закупнина
Приходи од чланарина
Приходи од накнада за корисшћење шумских
саобраћајница
Остали пословни приходи
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
184.361
286.744
91.041

81.983

16.192
291.594

11.444
380.171

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност продате робе на велико
Набавна вредност продате робе на мало
Набавна вредност некретнина прибављених ради
продаје
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
8.992
12.408
1.325
1.683

10.317

14.091

ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања или потрошње робе за
сопствене потребе
Приходи од активирања или потрошње производа и
услуга за сопствене потребе
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
129
880
342.707

387.026

342.836

387.906

ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

Недовршени готови производи на дан 31. децембра
Недовршене услуге на дан 31. децембра
Готови производи на дан 31. децембра
Минус:
Недовршени готови производи на дан 01. јануара
Недовршене услуге на дан 01. јануара
Готови производи на дан 01. јануара
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
(36.889)
(822)
(27.698) (12.110)

(64.587)

(12.932)
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ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови резервних делова
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
159.111
133.094
80.011
88.330
89.178
96.711
321
1.562
328.621
319.697

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови електричне енергије
Трошкови гаса
Трошкови погонског горива
Трошкови осталог горива
Трошкови остале потрошене енергије
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
37.245
38.874
5.600
5.938
373.760
415.291
6.919
6.017
11.971
16.686
435.495
482.806

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговору о привременим и
повременим пословима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора
Трошкови накнада директору, односно члановима
органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
3.011.728
2.827.226
503.826
486.125
6.946

6.515

31.370

30.798

785

214

8.767

7.329

260.418
3.823.840

224.729
3.582.936

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
2.094.815
1.945.497
43.905
55.215
146.021
152.499
5.288
19.406
203
2.825
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Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Трошкови развоја који се не капитализују
Трошкови осталих услуга
Укупно

5.749
450

7.835
200

76.850
2.373.281

75.442
2.258.919

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације у укупном износу од РСД 821.975 хиљада (претходне године
РСД 744.278 хиљада) односе се на: амортизацију нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме у складу са политиком амортизације
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови дугорочних резервисања односе се на:
2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
Трошкове резервисања за гарантни рок
Резервисања за трошкове обнављања природних
богатстава
Резервисања за задржане кауције и депозите
Резервисања за трошкове реструктурирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Остала резервисања
Укупно

22.919
3.339
26.258

41.223
16.697
57.920

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
52.753
59.523
6.824
10.042
26.021
19.785
14.316
13.575
16.252
10.381
309.507
300.937
35
61.958
163.922
487.631
578.200

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ PO ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од усклађивања вредности дугорочних
финансијских пласмана и хартија од вредности
расположивих за продају
Приходи од усклађивања вредности потраживања и
краткорочних финансијских пласмана
Укупно

2020.
РСД хиљада

2019.
РСД хиљада

27

12

9.017

31.490

9.044

31.502
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РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

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

2020.
РСД хиљада

2019.
РСД хиљада

103.107

55.911

103.107

55.911

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме
Добици од продаје биолошких средстава
Добици од продаје учешћа и хартија од вредности
Добици од продаје материјала
Вишкови
Наплаћена отписана потраживања
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који
не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог
свеобухватног резултата
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања
Остали непоменути приходи
Свега
Приходи од усклађивања вредности имовине
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и
опреме
Приходи од усклађивања вредности залиха
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
Свега
Укупно

2020.
РСД хиљада

2019.
РСД хиљада

3.283

28.305

1.041
450
3.098
4

915
1.925
56

6.937
120.103
47.292
182.208

1.406
162.541
82.363
277.511

88.607

74.223

179

23.516
254

88.786
270.994

97993
375.504

2020.
РСД хиљада
10.151

2019.
РСД хиљада

385

43.334

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних
улагања, некретнина, постројења и опреме
Губици по основу и расходовања и продаје биолошких
средстава
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од

8.662
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вредности
Губици од продаје материјала
Мањкови
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који
не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог
свеобухватног резултата
Расходи по основу директних отписа потраживања
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
Остали непоменути расходи
Свега
Расходи по основу обезвређења имовине
Обезвређење биолошких средстава
Обезвређење нематеријалних средстава
Обезвређење некретнина, постројења и опреме
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење остале имовине
Свега
Укупно

107
91
8.670
13.881
36.500
69.587

1
2.270
51.609
106.074

10.022

9.948

18
1.908
1.601
13.549
83.136

114.096
4.475
409
128.928
235.002

НЕТО ДОБИТАК/(ГУБИТАК) ПОСЛОВАЊА KOJE СЕ ОБУСТАВЉА,
ФЕКТИ/РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

2020.
РСД хиљада
Добитак пословања које се обуставља
Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика
Приходи по основу исправки грешака из ранијих година
које нису материјално значајне
Губитак пословања које се обуставља
Расходи по основу ефеката промене рачуноводствене
политике
Расходи по основу исправки грешака из ранијих година
које нису материјално значајне
Укупно

2019.
РСД хиљада

10.295

23.605
10.295

23.605

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
Финансијски резултат у билансу успеха
(добитак/губитакпре опорезивања)
Нето капитални добици (губици)
Усклађивање и корекције расхода у пореском билансу
Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу
Опорезива добит
Умањење за износ губитка из ранијих година
Капитални добитак
Умањење за износ капиталних губитака ранијих година

618.871

811.737

320.656

331.706

939.527

1.143.443
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Пореска основица

939.527

1.143.443

Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од
резидентних обвезника
Умањена пореска основица (Образац ПБ)
939.527
1.143.443
Обрачунати порез (15%)
140.929
171.517
Умањење обрачунатог пореза по основу пореских
подстицаја и ослобађања
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)
140.929
171.517
Одложени порески расход периода
3.399
Одложени порески приход периода
115.938
Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима,
одвојено за пословни и капитални подбиланс. Врши се усклађивање појединих
позиција прихода и расхода, а пореска основица се умањује за губитке ранијих година
17.9. БИЛАНС СТАЊА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Улагања
у развој

Набавна вредност
Стање на почетку
године
Нове набавке
Пренос са једног облика
на други
Процена
Отуђивање и
расходовање
Остало
Стање на крају године
Исправка вредности
Стање на почетку
године
Амортизација 2020.
године
Отуђивање и
расходовање
Процена
Обезвређења
Остало
Стање на крају године

1.931

Софтвер
и слична
права

Остала
нематериј
ална
улагања

Нематериј
ална
улагања у
припреми

Аванси
за
нематер
ијалну
имовину

Укупно

3867

29.218

1.000.985

325.555

30.252

1.391.808

50420

685

142.207

221.350

1.008

415.670

(160145)

(25.210)

(185.355)

(1.056)

(2)

875

54285

29.903

1.091.056

(875)

(3.350)

(14.737)

(479.233)

(498.195)

(291)

(4.330)

(75.566)

(80.187)

56.150

56.150

(522.232)

(875)

Неотписана вредност
31.12.2020.
Неотписана вредност
31.12.2019.

Концес
ије,
патент
и,
лиценц
еи
слична
права

1.056

(52.136)

(53.194)
386.760

6.050

1.568.929

(3.641)

(19.067)

(498.649)

50.644

10.836

592.407

386.760

6.050

1.046.697

517

14.481

521.7524

325.555

30.252

893.613
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НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
Земљиште

Набавна вредност
Стање на почетку
године
Нове
набавке/активирање
расход
продаја
Процена - ефекти
повећања/смањења
Искњижење
исправке вредности
Остало
Стање на крају
године
Исправка
вредности
Стање на
почетку године
Амортизација
2020. годинe
Искњижење
исправке вредности
процена
Стање на крају
године
Неотписана
вредност
31.12.2020.
Неотписана
вредност
31.12.2019.

13.016.968

Постројења
и опрема

Инвестиционе
некретнине

Остале
некретнине,
постројења
и опрема

2.562.942

135.627

329.231

726.228

1.995

(4.754 )

(36.982)

Грађев.
објекти

6.839.390

Некретнине,
постројења
и опрема у
припреми

Улагања на
туђим
некретнинама,
постројењима
и опреми

7.704

202.915

802

202

222.387

(163)

Аванси

2.583

3.252.188

7.163.867

137.622

7.743

22.768.931
1.280.043

(280)

(42.179)
-

(144.155)
13.016.968

Укупно

281.147

(144.155)
522

2.583

23.862.640

(83)

(650.652)

(244.585)

(405.600)

(384)

(252.409)

(479.588)

(23)

(732.020)

16.182

290

18.274

(495.192)

(869.006)

(117)

(83)

(1.364.398)

13.016.968

6.668.675

2.383.182

137.622

7.743

281.147

405

2.500

22.498.242

13.016.968

6.594.805

2.157.342

135.627

7.704

202.915

418

2.500

22.118.279

1.802

БИОЛОШКА СРЕДСТВА
Шуме
Набавна вредност
Стање на почетку године
Корекција почетног стања
Нове набавке
Пренос са једног облика на
други
Процена
Отуђивање и расходовање
Остало
Стање на крају године
Исправка вредности
Стање на почетку године
Корекција почетног стања
Амортизација 2020. године
Процена
Отуђивање и расходовање
Обезвређења
Остало
Стање на крају године

Вишегодишњ
и засади

109.666.353

887

2.011

5

84.049

Основно
стадо

47.398

Биолошка
средства у
припреми

Аванси за
биолошка
средства

1.734.475

111.449.113

67.240
(2011)

69.256
(2.011)

(4.175)

79.874
(10)

(10)
109.752.413

882

43.223

Укупно

1.799.704

111.596.222

(46)

46

3

3

(43)

43

Неотписана
вредност31.12.2020.

109.752.413

839

43.223

1.799.704

111.596.179

Неотписана
вредност31.12.2019.

109.666.353

841

47.398

1.734.475

111.449.067

95
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

ЈП „Србијашуме“
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Учешћа у капиталу представљају дугорочна финансијска улагања у (редовне или
преференцијалне) акције и уделе друштава, банака и осигуравајућих друштава.
Учешћа у капиталу су исказана:
- према методи набавне вредности, по којој инвеститор исказује своје улагање по
набавној вредности.
%
2020.
2019.
учешћа РСД хиљада РСД
хиљада
Зависних правних лица
Црни врх – ШГ Ниш
Туристички комплекс Голија ШГ Ивањица
Свега учешће у капиталу
Дугорочне хартије од вредности
Остали дугорочни финансијски пласмани
Свега
Укупно

272
102
374
100
63.692
63.792
64.166

272
102
374
100
72.242
72.342
72.716

ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
Дугорочна потраживања односе се на потраживања:

Остала дугорочна потраживање
Укупно

2020.
РСД хиљада
185
185

2019.
РСД хиљада
185
185

ЗАЛИХЕ

Материјал
Резервни делови
Алат и ситан инвентар
Недовршена производња
Недовршене услуге
Готови производи
Роба
Стална средства намењена продаји
Плаћени аванси за залихе и услуге
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
72.100
75.067
45.341
47.486
27.634
42.014
180.943
216.488
65.087
94.139
3.460
6.394
56.065
450.630

9.102
490.690

Плаћени аванси за залихе и услуге се односе на следеће:

Плаћене аванси у земљи за робу
Исправка вредности плаћених аванса
Укупно плаћени аванси

2020.
РСД хиљада
70.632
(14.567)
56.065

2019.
РСД хиљада
24.839
(15.737)
9.102
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ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
Потраживања по основу продаје односе се на потраживања од купаца:

Купци у земљи
Исправка вредности купаца у земљи
Купци у земљи

2020.
РСД хиљада
854.490
(486.188)
368.302

2019.
РСД хиљада
889.303
(412.671)
476.632

24
(24)

24
(8)
16
476.648

Купци у иностранству
Исправка вредности купаца у земљи
Купци у земљи
Укупно потраживања по основу продаје

368.302

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ
Одложена пореска средства у износу од 5.408 хиљада, обухватају износе пореза из
добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних
привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и кредита. Признају се у
мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен.
Одложене пореске обавезе у износу од 393.199 хиљада, обухватају износе пореза на
добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених
разлика.
Одложена пореска средства и обавезе по годинама:

Одложена пореска средства
Одложене пореске обавезе
Нето одложена пореска средства /(обавезе)

2020.
РСД
хиљада
2.775
(393.946)
(391.171)

2019.
РСД
хиљада
5.408
(393.199)
(387.791)

Дозвољено је пребијање одложених пореских средстава и обавеза.
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

Остала потраживања из специфичних послова
Минус: Исправка вредности потраживање из специфичних
послова
Укупно

2020.
РСД
хиљада
330

2019.
РСД
хиљада

330
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ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања за камату и дивиденде
Потраживања од запослених
Потраживања од државних органа и организација
Потраживања за више плаћен порез на добитак
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и
доприноса
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
Потраживања по основу накнада штета
Остала краткорочна потраживања
Минус: Исправка вредности других потраживања
Укупно

2020.
РСД
хиљада
12.577
46.056
16.295
2.159

2019.
РСД
хиљада
11.463
53.686
21.928
1.805

14.415
39.635
15.602
(73.985)
72.754

10.411
42.058
10.034
(64.208)
87.177

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

2020.
Ознака РСД
валуте хиљада
Краткорочни кредити и зајмови у земљи
Остали-запослени
Свега
Остали краткорочни финансијски пласмани
Свега
Укупно

2019.
РСД
хиљада

RSD

6.121
6.121

6.871
6.871

RSD

476.303
476.303
482.424

495.189
495.189
502.060

Краткороцни кредити дати запосленима исказани на дан 31.децембра 2020. године у
износу од 6.121 хиљада у потпуности се односе на краткорочне бескаматне позајмице
дате у РСД за набавку огрева, зимнице и удзбеника.
Остали краткороцни финансијски пласмани дати осталим правним лицима (пословним
банкама у земљи) исказани на дан 31.децембра 2020. године у износу од 476.303
хиљада, у потпуности се односе на краткороцне позајмице дате у РСД.
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ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У динарима:
Хартије од вредности – готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајнa
Остала новчана средства
Новчана средства чије је коришћење ограничено или
вредност умањена
СвегА
У страној валути:
Девизни рачуни
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства
Новчана средства чије је коришћење ограничено или
вредност умањена
Свега
Укупно

2020.
РСД
хиљада

2019.
РСД
хиљада

10
147.631
6.128
19
94.791

247
90.530
3.453
152
96.027

248.579

190.409

9.522

565

96

9.618
258.197

565
190.974

Банке са којима ЈП „Србијашуме“ сарађује.
АИК банка а.д.,Војвођанска банка а.д.,Комерцијална банка а.д., Банца Интеса а.д.,
СБЕР банка а.д., Уникредит банка а.д., Кредy Агрикол банка а.д., АДИКО банка а.д.,
АЛТА банка а.д. и СРПСКА банка а.д..
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Порез на додату вредност односи се на:

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој
стопи (осим плаћених аванса)
Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној
стопи (осим плаћених аванса)
Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи
Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој
стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној
стопи
Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица
Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – страним
држављанима
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима
Потраживања за више плаћен порез на додату вредност
Укупно

2020.
РСД хиљада

2019.
РСД хиљада

401

3.556

18

134
724
55

423
842

1.197
5.666
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АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Активна временска разграничења чине:

Унапред плаћени трошкови
Потраживања за нефактурисани приход
Разграничени трошкови по основу обавеза
Остала активна временска разграничења
Укупно

2020.
РСД хиљада
2.881
162
18.748
21.791

2019.
РСД хиљада
3.494
3.706
262
2.471
9.933

2020.
РСД хиљада
113.652.399
155.734
113.808.133

2019.
РСД хиљада
113.652.399
155.734
113.808.133

9.15 ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Основни капитал обухвата следеће облике капитала:

Државни и капитал
Остали основни капитал
Укупно

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава,
република или јединица локалне самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних
прихода и о његовом располагању одлучује оснивач.
Капитал није регистрован код Агенције за привредне регистре.
Остали основни капитал је настао прекњижавањем извора ванпословних средстава.
РЕЗЕРВЕ
Резерве обухватају следеће облике резерви:

Законске резерве
Статутарне и друге резерве
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
459
459
459

459

Законске резерве су обавезно формиране до 2004 године, тако што се сваке године из
добитка уносило најмање 5% док резерве не достигну најмање 10% основног капитала,
а након тога нису формиране.
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

Промене на ревалоризационим резервама
Поцетно стање
Повецање по основу корекције погресно обрацунати одлозени
порези ранијих периода
Повецање по основупроцененекретнина, постројењаиопреме
Смањење по основупреносананераспоредјенудобит

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
16.142.743
16.555.173

39.285

94.093
100
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Смањење по основу процене некретнина, постројења и
опреме
Сманјење по основу корекције погрешно обрацунати
одлозени порези ранијих периода
Крајње стање

318.337
706
16.102.752

16.142.743

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ/(ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

2020.
РСД хиљада
Актуарски добици и губици по основу планова
дефинисаних примања
Губици по основу ХоВ расположивих за продају
Укупно

2019.
РСД хиљада

10.629

5.843

54
10.683

54
5.897

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Промене на нераспоредјеном добитку
Поцетно стање
Смањење по основу Одлуке о расподели добити
оснивацу
Смањење по основу преноса у основни капитал
Смањење по основу исплате добити запосленима
Повецање по основу преноса са ревалоризационих
резерви
Добитак текуће године
Укупан добитак

2020.
РСД хиљада
1.279.120
(378.079)

2019.
РСД хиљада
1.179.496
(428.870)

(183.808)
39.285

(219.021)
(102.736)
94.093

474.543
1.231.061

756.158
1.279.120

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања се признају када:
- предузеће има обавезу (правну или стварну) каја је настала као резултат прошлог
догађаја;
- је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за
измирење обавезе;
- износ обавезе може поуздано да се измери.
Дугорочна резервисања обухватају:
2020.
РСД хиљада

2019.
РСД хиљада

662.335

722.215

330.616
79.072
3.775
1.075.798

324.531
112.016
29.368
1.188.130

Резервисања за трошкове у гарантном року
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

Резервисања за задржане кауције и депозите
Резервисања за трошкове реструктурирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Резервисања за трошкове судских спорова
Остала дугорочна резервисањa
Укупно
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ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Дугорочне обавезе обухватају:

Дугорочни кредити и зајмови у земљи
Остале дугорочне обавезе
Укупно

2020.
РСД хиљада
555.338
319
555.657

2019.
РСД хиљада
403.078
1.055
404.133

Дугорочни кредити и зајмови

Обавезе по дугорочним кредитима доспевају у року дужем од годину дана од дана
чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.
Структура обавеза по кредитимa

Дугорочни кредити исаказани по амортизованој
вредности
Финансијски кредити од:
- банака у земљи
Укупно

2020.
РСД хиљада

2019.
РСД хиљада

555.338
555.338

403.078
403.078

Обавезе Предузећа по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2020. године у
износу од 555.338 хиљада РСД (2019. године – 403.078 хиљада РСД) највећим делом
односе се на средства одобрена за куповину опреме.
Варијабилне каматне стопе на одобрена средства крећу се у распону од 3М Еурибор
+ 1,58% до 3М Еурибор + 4,48%.
17.10. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе обухватају:

Краткороцни кредити и зајмови у земљи
Остале краткорочне финансијске обавезе
Обавезе по основу сталних средстава и средстава
обустављеног пословања намењених продаји
Део дугорочних кредита који доспевају до једне године
Свега
Укупно

2020.
РСД хиљада
210.000
193

2019.
РСД хиљада

284.011

196.156

494.204

196.849

2020.
РСД хиљада
638.942

2019.
РСД хиљада
447.156
34
750
447.940

693

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача:

Добављачи у земљи
Добављачи у инострансту
Осталео бавезе из пословања
Укупно

11
638.953
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ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе из специфичних послова
Обавезе према увознику
Обавезе по основу извоза за туђ рачун
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје
Остале обавезе из специфичних послова
Свега
Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада
зарада које се рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на
терет запосленог које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на
терет послодавца које се рефундирају
Свега
Друге обавезе
Обавезепо основу камата и трошкова финансирања
Обавезеза дивиденде
Обавезеза учешће у добитку
Обавезепрема запосленима
Обавезепрема директору, односно члановима органа
управљања и надзора
Обавезепрема физичким лицима за накнаде по уговорима
Остале обавезе
Свега
Укупно

2020.
РСД хиљада

2019.
РСД хиљада

591
591
203.920

189.557

22.742

21.340

53.991

50.429

46.270

43.232

1.550

1.062

473

263

309

174

329.255

306.057

3.206

993

11.466

17.704

1.680
10.365
26.717
355.972

1.766
17.797
38.260
344.908
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ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
2020.
РСД хиљада
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи
(осим примљених аванса)
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи
(осим примљених аванса)
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој
стопи
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној
стопи
Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину
Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на
додату вредност и претходног пореза
Укупно

2019.
РСД хиљада

11

51

1

1

11

1

2

40.199

45.768

40.212

45.833

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

2020.
РСД
хиљада
Обавезе за акцизе
Обавезе за порез из резултата
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке
или на терет трошкова
Обавезе за доприносе који терете трошкове
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Ukupno

2019.
РСД
хиљада

40.082

31.397

2.397
42.479

2.861
34.258

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Унапред обрачунати трошкови
Унапред наплаћени приходи
Разграничени зависни трошкови набавке
Одложени приходи и примљене донације
Разграничени приходи по основу потраживања
Остала пасивна временска разграничења
Свега
Укупно

2020.
2019.
РСД хиљада РСД хиљада
4.477
5.531
27.688
31.943
1.906.643
1.847.120
6
9.361
1.529
1.948.169
1.886.129
1.948.169
1.886.129
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ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Туђа имовина (земљиште, шуме, опрема...)
Аморитизација за пореске сврхе
Туђа основна средства
Примљени авали, гаранције
Имовина газдинстава на Косову и метохији-Лепосавиц
УКУПНО: Ванбилансна актива и пасива

у хиљадама РСД
2020
2019
1.796.631
1.790.944
4.849
20.013
699.108
2.520.601

4.849
20.013
5.348.211
7.164.017

17.11. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА
Сагласно МРС 10 „Догађаји после извештајног периода“, нисмо утврдили постојање
догађаја који могу да утичу или утичу на истинитост и објективност финансијских
извештаја за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године, нити би
захтевале корекције финансијских извештаја.
17.12. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
Предузеће је у складу са одредбама Закона о рачуноводству извршило усаглашавање
потраживања и обавеза са стањем на дан 30. новембра 2020. године.
На основу извода отворених ставки, потврђено је 69,98% потраживања од купаца
односно 95,84% обавеза према добављачима.
Није било материјално знацајних неусаглашених стања потраживања од купаца и
обавеза према добављачима.
Предузеће је извршило усаглашавање са свим пословним банкама са стањем на дан
31.12.2020. године. Није било неусаглашених стања.
17.13. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ
Предузеће са стањем на дан 31. децембра 2020. године води више судских спорова у
којима се јавља као тужени. Руководство Предузећа очекује губитке у наредном
периоду по основу ових судских спорова и сходно томе је извршило резервисање за
потенцијалне губитке по судским споровима (види Напомену Дугорочна резервисања).
17.14.

STALNOST POSLOVANJA

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело
узрочности) и начелу сталности пословања.
Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других
догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент
прими или исплати). Финансијски извештаји састављени на начелу настанка пословног
догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) пружају информације не само о
пословним променама из претходног периода, које укључују исплату и пријем
готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о
ресурсима који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду.
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Током 2020. године пословање Предузећа било је под утицајем пандемије Цовид-19
вируса.
Светска здравствена организација је 11. марта 2020. године објавила да ширење корона
вируса представља пандемију, услед чега је Влада Републике Србије („Влада“) 15.
марта 2020. године прогласила ванредно стање, које је трајало до 22. маја 2020. године.
Током наведеног периода, а и након тога, на снази су биле рестриктивне мере које су
имале утицаја на пословање свих привредних субјеката у Републици Србији. Утицај на
пословање самог Предузећа није био значајан, услед његове делатности гајење,
одржавање и обнова шума, производња шумског семена и садног материјала и
подизање нових шума и шумских засада, израда програма, пројеката и основа за
газдовање шумама, вршење стручних послова у шумама сопственика, трговина на
велико и мало, спољнотрговински промет и унапређење и коришћење опште корисних
функција шума.
Такође у кратком року по објави ванредног стања уведене су мере у самом Предузећу
како би се обезбедила сигурност запослених на радном месту и спречило ширење
вируса. Поред тога, набавке основних материјала су функционисале без застоја.
Превентивне мере за спречавање ширења вируса и сигуран канал набавке су омогућили
континуитет активности производње и продаје у смањеном обиму, што је уз постојеће
фиксне трошкове резултирало негативним финансијским резултатом на крају периода.
Ликвидношћу Предузећа управља директор Предузећа.
Осим тога, до дана одобрења ових извештаја, обавезе из пословања и обавезе по
кредитима и другим повериоцима су редовно измириване, а на основу спроведених
анализа руководство очекује да ће бити у могућности да настави да их уредно измирује
и у догледној будућности.
Због специфичности ситуација и утицаја на целокупну привреду и повезане индустрије,
утицај ситуација на финансијске перформансе Предузећа није тренутно могуће
проценити са високим нивоом поузданости.
На бази претходно наведеног финансијски извештаји су састављени у складу са
начелом наставка пословања, који подразумева да ће Предузеће наставити да послује у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној
будућности.
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Финансијски извештаји за претходне године:
Финансијски извештај за 2020. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv20.pdf
Финансијски извештај за 2019. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv19.pdf
Финансијски извештај за 2018. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv18.pdf
Финансијски извештај за 2017. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv17.pdf
Финансијски извештај за 2016. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv16.pdf
Финансијски извештај за 2015. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv15.pdf
Финансијски извештај за 2014. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv14.pdf
Финансијски извештај за 2013. годину:
http://www.srbijasume.rs/pdf/finanizv13.pdf
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18. ШУМЕ СОПСТВЕНИКА
18.1. Обављање стручно саветодавних послова у шумама сопственика – физичких
лица
Према Закону о шумама („Сл. Гл. РС” бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 др. закон), сопственик шума јесте физичко, односно правно лице (привредно друштво,
задруга, црква и верска заједница, удружење) у чијој се својини налазе шуме.
ЈП „Србијашуме“ обавља стручно - саветодавне послове у шумама сопственика
(физичких лица) на површини од 1.224.751 хектара, на око 3,4 милиона катастарских
парцела и за око 1.000.000 власника. Просечно годишње, у шумама сопственика се
дозначи за сечу око 700.000 м3, а жигоше се око 500.000 м3 дрвних сортимената.
Шумама сопственика-физичких лица, односно шумама у приватној својини
газдује се на основу плана развоја шумске области и програма газдовања шумама
(Закон о шумама, Чланови 20-21, 23-29). План развоја шумске области доноси Влада, а
програм надлежно Министарство. Према Члану 118. Закона о шумама, до доношења
програма у складу са овим законом, шумама сопственика се газдује на основу програма
газдовања које доноси корисник шума (привремени програм) најкасније до 31. октобра
текуће године за наредну годину и на који сагласност даје Министарство.
На основу члана 71. Закона о шумама и уговара о финансирању послова у
шумама сопственика између Републике Србије–Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Управе за шуме са једне и Јавног предузећа за
газдовање шумама „Србијашуме“, са друге стране, ЈП обавља следеће послове у
шумама сопственика:
Израду годишњег плана газдовања шумама;
Израду програма подизања нових шума и унапређења стања постојећих шума
сопственика;
Израду плана заштите шума од пожара;
Дознаку стабала за сечу;
Праћења утицаја биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено стање шума;
Жигосање посеченог дрвета и издавање пропратница;
Премер обрачун и евиденцију бесправно посеченог дрвета;
Евиденцију извршених радова на заштити, гајењу и коришћењу шума у
програму;
Обавештавање надлежног органа о бесправним радњама;
Врши и друге стручно – саветодавне послове;
18.2. Обавезе сопственика шума на основу Закона о шумама
На основу Закона о шумама, сопственик шуме је у обавези да:
Примени мере газдовања шумом утврђене законом, да врши одговарајуће и
планиране шумско–узгојне радове којима ће се побољшати стање шуме,
повећати прираст и принос, заштитити земљиште од ерозије и повећати
општекорисна функција шуме;
Изврши радове и мере утврђене годишњим планом газдовања шумама
сопственика, привременим програмом и санационим планом;
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Изврши санацију, и то: необраслe површине настале дејством природних
непогода (пожар, ветар, снег и слично); површине на којој није успело
подмлађивање и пошумљавање; површине на којој је извршено пустошење –
бесправна чиста сеча или крчење шума или бесправна сеча ретких врста дрвећа;
Чува своју шуму од противправног присвајања, коришћења, уништавања и
других незаконитих радњи;
Предузима мере ради заштите шума од пожара, других елементарних непогода,
биљних болести и штеточина, као и мере неге шумских засада;
Уколико дође до појаве биљних болести и штеточина које угрожавају шуму,
одмах предузме мере за њихово сузбијање, при чему он сноси трошкове
сузбијања биљних болести и штеточина;
Радове у газдовању шумама организује и извршава у време и на начин којим се
обезбеђује заштита и унапређење шума;
Успостави и одржава шумски ред.
18.3. Поступак подношења захтева за дознаку и дознака стабала за сечу у шумама
сопственика
Сечу шума, сопственик може да врши тек након одабирања, обележавања и
евидентирања стабала за сечу (дознаке стабала за сечу), коју врше стручне службе ЈП
„Србијашуме”, односно стручне службе шумског газдинства и шумских управа.
Извршење дознаке је, због
подношењем „захтева за дознаку”.

бројних

потреба,

условљено

претходним

Сопственик (власник) шуме или лице кога он овласти, подноси захтев за дознаку
ревирном инжењеру или ревирном техничару за приватне шуме и заштиту животне
средине у шумском газдинству, односно шумској управи огранка Предузећа којој
територијално припада предметна шума. Захтев се подноси на обрасцу ШС-4.
Обим сече шуме утврђује се на основу стања шуме власника, односно у складу
са узгојним потребама шуме.
Сопственик шуме у обавези је да приликом подношења захтева, достави на увид
документ којим се идентификује као подносилац захтева.
Уколико се катастарска парцела не води на подносиоца захтева, прилаже се и
документ оверен код јавног бележника (копија правоснажног решења о укњижењу,
копија правоснажног решења о наследству или копија одговарајућег уговора), ради
утврђивања власништва над шумом на коју се односи захтев за дознаку.
Ако непокретност, односно шума и шумско земљиште, има више власника,
потребна је писмена сагласност (изјава) већине или свих осталих сувласника, у
зависности од врсте сече коју је потребно спровести на предметној парцели.
Код вршења дознаке обавезно је присуство сопственика (власника) шуме или
лица кога он овласти, који је дужан да покаже спољне границе непокретности, односно
шуме и шумског земљишта на којем ће се вршити дознака, као и да стручно лице, које
врши дознаку, упозна на јасан и недвосмислен начин са спољним границама предметне
непокретности.
Сопственик (власник) шуме је одговоран за тачност и прецизност показаних
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спољних граница непокретности односно шуме и шумског земљишта у којој се врши
дознака и сноси одговорност за штету коју причини трећем лицу у шуми која није у
својини лица по чијем захтеву се врши дознака.
После извршене дознаке, сопственику шуме даје се примерак попуњене
уплатнице да уплати накнаду за коришћење дрвета. По достављању доказа о
извршеном плаћању поменуте накнаде, сопственику шуме издаје се први примерак
дозначног листа у којем су евидентирана стабла обележена за сечу.
18.4. Жигосање посеченог дрвета
Ради заштите од противправног коришћења, посечено дрво из шума сопственика
не сме се стављати у промет (куповати, продавати, поклањати, складиштити и
превозити средствима намењеним за транспорт) док се не жигоше шумским жигом и
док се не изда пропратница. Прометом се не сматра привлачење, изношење или
извожење дрвета од места сече до камионског пута.
Да би се извршило жигосање дрвета које потиче из шуме, непходно је поднети
захтев за жигосање, у писаној форми на обрасцу ШС-6, а може и усменим путем. За
дрво које не потиче из шуме такође је неопходно подношење захтева за жигосање у
писаној форми.
За дрво посечено у шуми или дрво које је посечено ван шуме, а које је жигосано
шумским жигом, издаје се пропратница сопственику шуме или власнику дрвета ван
шуме. Образац пропратнице прописан је подзаконским актом. Ако се ради о количини
дрвета која се може утоварити у једно моторно возило, стручно лице може издати
пропратницу приликом жигосања. Ако се превози количина која не може стати у једно
возило, пропратница се издаје накнадно, за сваки превоз посебно.
У случају када сопственик (власник) шуме посече недозначена стабла, у шуми
где је већ извршена дознака, власнику шуме неће се вршити жигосање нити издавање
пропратница за бесправно посечена стабла.
18.5. Накнада за коришћење дрвета
Утврђивање висине накнаде за коришћење дрвета врши се приликом дознаке.
Основица за обрачун накнаде коју плаћа сопственик шуме је вредност дрвних
сортимената, према ценовнику корисника шума на шумском камионском путу.
Вредност дрвних сортимената за сопственике шума – физичка лица обрачунава се на
основу количине дозначене дрвне запремине по сортиментима. Накнада за коришћење
дрвета утврђује се применом стопе од 3% на основицу.
Сопственик шуме је у обавези да пре извршене сече плати накнаду за
коришћење дрвета, обрачунату на описан начин, у корист Буџета Републике Србије.
Накнада за коришћење дрвета се не плаћа за дрвне сортименте са површина на
којима се врши санација штета у складу са санационим планом.
За посечено дрво ван шуме не наплаћује се накнада за коришћење дрвета.
18.6. Поступак подношења пријаве за пошумљавање
Запослени на стручно-саветодавним пословима сачињава програм подизања
нових шума и унапређења стања постојећих шума са којим ће Предузеће учествовати
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на конкурсу за доделу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије.
Реализацији програма подизања нових шума и унапређења стања постојећих шума,
нарочито у додели садница сопственицима земљишта подобног за пошумљавање,
приступиће се само у случају финансирања тих трошкова од стране органа управе
надлежног за послове шумарства.
Сваки власник необраслих површина (голети, шумског земљишта и слично)
може у надлежној Шумској управи огранка Предузећа да поднесе пријаву за
пошумљавање, која представља основ за могућност добијања садног материјала
шумских врста дрвећа, без накнаде, за пролећно или јесење пошумљавање.
Пошумљавање се може вршити на шумском земљишту, као и на
пољопривредном земљишту, без обзира на класу земљишта. Пошумљавање на
пољопривредном земљишту се врши по претходно прибављеној сагласности
министарства надлежног за послове пољопривреде, у складу са законом којим се
уређује пољопривредно земљиште.
Ако је у катастру непокретности евидентирано да је земљиште по култури шума,
а фактичко стање је да је земљиште необрасло, сопственик земљишта мора прибавити
одговарајући доказ да је земљиште необрасло.
Као доказ се може сматрати одговарајући акт надлежног републичког
шумарског и ловног инспектора, којим се утврђује фактичко стање културе земљишта
за пошумљавање, а који се доставља у прилогу пријаве за пошумљавање необраслих
површина.
Пријава за пошумљавање земљишта у приватној својини подноси се на обрасцу
ШС-1, уз писмену сагласност свих сувласника земљишта, ако парцела има више
сувласника.
После израде програма подизања нових шума и унапређења стања постојећих
шума, Предузеће и сопственик земљишта закључиће уговор (образац ШС-2), којим ће
уредити међусобна права и обавезе код извођења ових радова.
Када се стекну услови за извођење радова на пошумљавању, запослени на
стручно-саветодавним пословима обавештава сопственика земљишта о времену и
месту преузимања садног материјала.
Приликом преузимања садног материјала сопственик земљишта потписом
одговарајућег акта (изјава) потврђује да је преузео садни материјал (образац ШС-12).
Пријем изведених радова на пошумљавању врши комисија, одређена од стране
министарства надлежног за послове шумарства и Предузећа, уз присуство сопственика
земљишта или лица кога он овласти.
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Табела 14. Шуме сопственика: површина, запремина, прираст и принос 2021. година
Ред.
бр.

Површина

Шумско газдинство

0

1

Запремина

Коришћење шума

Запремински прираст

пр. принос

ha

%

m³

%

m³/hа

m³

%

m³/ha

Iv/V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

глав. принос

укупно

m³
11

12

13

1

"Београд" - Београд

25.460

2,1

2.462.963

1,8

96,7

85.836

2,4

3,4

3,5

805

1.560

2.365

2

"Северни Кучај" - Кучево

76.777

6,4

8.789.596

6,5

114,5

197.135

5,6

2,6

2,2

38.625

20.960

59.585

3

"Тимочке шуме" - Бољевац

132.582

11,1

15.510.442

11,4

117,0

274.019

7,8

2,1

1,8

48.041

54.574

102.615

4

"Јужни Кучај" - Деспотовац

73.442

6,1

8.872.475

6,5

120,8

308.464

8,8

4,2

3,5

24.748

955

25.703

5

"Крагујевац" - Крагујевац

89.575

7,5

10.336.990

7,6

115,4

339.849

9,7

3,8

3,3

26.360

6.270

32.630

6

"Борања" - Лозница

109.308

9,1

16.436.036

12,1

150,4

481.222

13,7

4,4

2,9

84.024

14.650

98.674

7

"Ужице" - Ужице

61.186

5,1

8.569.324

6,3

140,1

120.647

3,4

2,0

1,4

36.466

4.027

40.493

8

"Пријепоље" - Пријепоље

43.415

3,6

7.702.639

5,7

177,4

113.777

3,2

2,6

1,5

39.303

5.194

44.497

9

"Голија" - Ивањица

55.383

4,6

7.629.738

5,6

137,8

154.987

4,4

2,8

2,0

36.536

3.725

40.261

10

"Шумарство" - Рашка

47.383

4,0

3.330.507

2,4

70,3

54.900

1,6

1,2

1,6

10.922

9.888

20.810

11

"Столови" - Краљево

30.252

2,5

4.883.169

3,6

161,4

114.017

3,3

3,8

2,3

15.462

7.922

23.384

12

"Расина" - Крушевац

41.827

3,5

3.921.908

2,9

93,8

78.371

2,2

1,9

2,0

27.616

3.530

31.146

13

"Топлица" - Куршумлија

54.325

4,5

4.856.790

3,6

89,4

162.531

4,6

3,0

3,3

40.868

12.182

53.050

14

"Ниш" - Ниш

91.675

7,6

6.699.223

4,9

73,1

242.128

6,9

2,6

3,6

12.091

8.325

20.416

15

"Пирот" - Пирот

43.334

3,6

3.217.436

2,4

74,2

44.518

1,3

1,0

1,4

34.382

210

34.592

16

"Шума" - Лесковац

107.975

9,0

9.415.099

6,9

87,2

293.657

8,4

2,7

3,1

57.529

9.653

67.182

17

"Врање" - Врање

114.475

9,6

13.638.445

10,0

119,1

438.854

12,5

3,8

3,2

27.510

29.054

56.564

1.198.374

100/97,5

136.272.780 100/98,3

113,7

3.504.912 100/98,1

2,9

2,6

561.288

192.679

753.967

26.377

2,2

2.107.284

1,5

79,9

50.755

1,4

1,9

2,4

15.225

9.176

24.401

1.224.751

100,0

138.380.064

100,0

113,0

3.555.667

100,0

2,9

2,6

576.513

201.855

778.368

Укупно
18

"Ибар" - Лепосавић
СВЕГА
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Табела 15. Шуме сопственика: План и извршење у 2020. години

Р.
Шумско
бр. газдинство

1

2

Површина (ha)

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ

3

Дознака стабала
m

3

ha

број К.П.

Записник о
Стручни увиђаји
беправној радњи
(број)
(број)

Пропратнице
(ком)

Год.
план

Изв.

%

Год.
план

Изв.

%

Год.
план

Изв.

%

Год.
план

Изв.

%

Год.
план

Изв.

%

Год.
план

Изв.

%

Год.
план

Изв.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1 Београд

25.460

2 Кучево

78.175 64.876 57.161 88 2.917 1.741 60

3 Бољевац

Жигосање (m3)

2.365 1.099 46 1.635

17

1 2.741

35

1

62 15

256

360 1.163 323 55.493 49.122 89 5.678 3.992 70

65

132.433 107.221 79.595 74 5.549 2.250 41 3.858 2.053 53

2.333

780 33

418

39 15
6

122

70

24 34 3.058.657 2.629.949

86

16

19.534 12.933 66 2.094 1.614 77

355

5 Крагујевац

89.575 32.630 20.425 63 1.362

671 49 1.612

589 37

26.104 8.473 32 3.263

182

240

76.249 33.414 44 5.900 2.802 47 1.150

67

725

251 35 18.250.000 9.985.335

55

70

23 33 6.500.000 3.349.872

52

100

45 45 6.000.000 4.763.758

79

155

123 79 6.050.000 4.284.505

71

49

5 10 2.550.000 962.003

38

24

53 221 3.300.000 2.716.875

82

100

108 108 4.600.000 3.907.226

85

101

209 207 5.027.000 5.878.604

117

270

268 99 2.136.606 1.255.850

59

85

49 58 4.034.389 3.919.239

97

42 22

368

178 48 10.140.292 6.258.027

62

18

240

87 36 7.572.292 4.680.420

62

60.655 40.493 27.576 68 3.556 1.032 29 2.179

940 43

31.026 18.043 58 3.129 1.460 47

250

8 Пријепоље

43.390 43.270 34.850 81 4.744 3.467 73 2.020 1.329 66

38.549 22.100 57 3.330 2.090 63

24

1

9 Ивањица

42.241 16.522 39 3.755 1.899 51

229 23

18.450 5.549 30

350

1

647 86

73

1

11 Краљево

30.252 20.300 21.797 107 1.695 1.336 79

660

753 114 12.000 12.770 106

660 1.373 208

20

12 Крушевац

40.997 31.110 30.322 97 3.386

18.300 17.534 96 3.000 2.530 84

58

13 Куршумлија

54.325 35.234 50.718 144 1.197 1.609 134 2.239

961 43

31.711 36.602 115 6.343 5.028 79

115

14 Ниш

91.675 20.574 11.621 56 1.972

400 20 1.761

826 47

19.402 8.756 45 3.060 1.475 48

80

15 Пирот

43.334 28.135 33.644 120 1.509

470 31 1.719 1.085 63

881 26 2.070 1.616 78

749

107.975 70.814 54.327 77 4.924 1.558 32 3.950 1.240 31

63.695 37.730 59 8.365 4.476 54

17 Врање

114.475 47.137 42.833 91 4.709

42.271 44.700 106 8.833 8.409 95 1.025

Свега

1.198.237

736.100

612.136

83

71.070

21.011

30

57.214

18.690

4

1

66 114

1

1

25.321 28.448 112 4.219 4.677 111 1.100

16 Лесковац

874 19 8.264 1.181 14

5

1 3.915.600 2.625.805

7 Уж ице

990

33 613.829

403.910

66

70.396

47.905

68 5.789
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50

64

929 29

324 19

342.302 172.617

129 52 13.755.920 8.809.887

545 53 3.174

47.383 20.630 9.005 44 1.714

27

250

99 20

55.383 46.934 31.294 67 18.083 2.174 12 15.367 1.685 11

26

76

494

10 Рашка

41 34

25

%

147 74 8.705.940 6.622.422

73.442 25.703 22.932 89 1.028

109.308 98.674 82.937 84 11.090 1.662 15 4.250 2.076 49

24

Изв.

199

4 Деспотовац

6 Лозница

% Год. план

9

91.150 50.434 55 7.600 4.553 60

818 25

Накнада за коришћење
ДРВЕТА (дин)

290

2

2

5 3.168 1.742 55

105.938.998

72.822.394

69

ЈП „Србијашуме“
19. ПОСТУПАК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДРЖАВНОМ ОРГАНУ
Захтев за закуп некретнина
ЈП Србијашуме издаје у закуп земљиште и објекте. недовољно искоришћене у
функцији основне делатности.
Захтев се подноси Управном одбору ЈП “Србијашуме”. директно. или преко ШГ.
Одлуку о издавању у закуп доноси УО ЈП “Србијашуме”. након прибављених
свих потребних докумената и извештаја.
Пре потписивања уговора потребно је прибавити сагласност Дирекције за
имовину Републике Србије.
Уговор потписује Директор ЈП “Србијашуме”.
Поступак добијања дозволе за сакупљање дивље врсте флоре. фауне и гљива
(заштићене врсте)
Заштићене врсте су врсте дивље флоре. фауне и гљива чије се сакупљање из
природних станишта. коришћење и промет ставља под контролу. на основу Закона о
заштити животне средине (“Службени гласник Републике Србије”. број 135/04).
На основу члана 27. став 6. Закона о заштити животне средине. Влада
Републике Србије донела је Уредбу о стављању под контролу коришћења и промета
дивље флоре и фауне (“Службени гласник Републике Србије”. број 31/05). са Прилогом
број 1: Дивље врсте флоре и гљиве заштићене контролом сакупљања. коришћења и
промета; Прилогом број 2: Дивље врсте фауне заштићене контролом сакупљања.
коришћења и промета и Прилогом број 3: Однос количина заштићених врста у свежем
и сувом односно прерађеном стању.
Министарство науке и заштите животне средине. Управа за заштиту животне
средине. на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета
дивље флоре и фауне. објављује Конкурс за издавање дозвола за сакупљање
заштићених врста дивље флоре. фауне и гљива.
Дозволу за сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе издаје
Министарство по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе
Србије.
Количине заштићених врста које се сакупљају у комерцијалне сврхе.
Министарству предлаже Завод за заштиту Србије до 31. децембра текуће за наредну
годину.
Дозвола за сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе издаје се за
заштићене врсте у свежем односно сировом стању (непрерађене) до одређене укупне
количине и важе до 1. марта наредне године.
Дозвола се издаје правним лицима и предузетницима који се баве делатношћу
сакупљања у комерцијалне сврхе. на основу објављеног конкурса који спроводи
комисија Министарства науке и заштите животне средине. под условом да им није
изречена казна за прекршај прописана Уредбом о стављању под контролу коришћења и
промета дивље флоре и фауне.
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Конкурс за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре. фауне
и гљива у комерцијалне сврхе у 2006. години објављен је у „Службеном гласнику
РС“. број 15 од 27.02. 2006. године.
Конкурсом је дефинисано:
1. Ко има право учешћа на конкурсу.
2. Шта се уз захтев за пријаву на конкурс подноси и
3. Рок до када се подноси пријава.
Сакупљање заштићених врста ради коришћења односно стављања у промет не може
се вршити на подручју заштићеног природног добра. осим ако прописима о режиму
заштите природног добра није другачије одређено.
У случају да прописом о заштити одређеног природног добра на подручју тог добра
или делу подручја није забрањено сакупљање заштићених врста ради коришћења
односно стављања у промет. Министарство ће издати дозволу за сакупљање управљачу
односно стараоцу заштићеног природног добра. у складу са Законом о заштити
животне средине. под условима утврђеним Уредбом о стављању под контролу
коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник Републике Србије“.
број 31/05) и актом о заштити природног добра.
Организација која управља заштићеним природним добром (Јавно предузеће
Национлани парк). односно која је старалац неког заштићеног природног добра као што
је ЈП „Србијашуме“. организује сакупљање. стручну обуку сакупљача. издаје потврде о
стручној оспособљености сакупљача. врши откуп сакупљених врста са подручја
заштићеног природног добра и сл.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд. као старалац 97
заштићених природних добара. једино је овлаштено да на основу дозволе коју добије од
Министарства науке и заштите животне средине. Управе за заштиту животне средине.
за 2006. годину. организује сакупљање. издаје потврде о оспособљености сакупљача на
територији заштићеног природног добра. са правом откупа на име стараоца и свако
физичко лице које сакупља заштићене врсте без потврде о стручној оспособљености
чини прекршај. сходно члану 22. Уредбе (“новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако сакупља заштићене врсте без потврде о
стручној оспособљености”).
Правно лице односно предузетник који се бави сакупљањем заштићених врста ради
њиховог коришћења и стављања у промет односно откупа сакупљених врста. дужан је
да организује стручну обуку или други облик рада са сакупљачима заштићених врста.
да сваке године изврши проверу знања сакупљача и да сакупљачима изда потврду о
стручној оспособљености са роком важења за сакупљачку сезону.
Потврда о стручној оспособљености за сакуплање дивље флоре и фауне садржи име
и презиме сакупљача заштићених врста. јединствен матични број грађана. адресу
становања. навод да је сакупљач оспособљен за сакупљање заштићених врста за
потребе коришћења и промета.
Физичко лице може сакупљати заштићене врсте у комерцијалне сврхе под условом
да има потврду о стручној оспособљености за сакупљање заштићених врста. коју је
дужан да носи са собом и да је на захтев покаже инспектору за заштиту животне
средине или другом овлашћеном лицу односно овлашћеном лицу ЈП “Србијашума”.
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Сакупљање заштићених врста ради коришћења односно стављања у промет на
земљишту или шуми која је у приватном власништву може се вршити само ако то
одобри власник тог земљишта или шуме.
Сакупљање заштићених врста ради коришћења односно стављања у промет на
земљишту или шуми која је у државном власништву врши се у складу са Уредбом о
стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне и Законом о
шумама.
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20. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА
Табела 16. Државне шуме (површина, запремина, прираст и принос), 01.01.2021.
Површина
Запремина
Шумска управа
Шумско газдинство
ха
%
м3
%
1

2

3

4

м3/ха
5

м3

Прираст
м3/ха

6

7

Пи
8

Принос
м3
9

ШУ Врање

18.827,63

29

2.975.078,8

30

158,0

75.943,0

4,0

2,6

527.674,7

ШУ Владичин Хан

11.053,60

17

2.171.656,9

22

196,5

50.624,4

4,6

2,3

436.593,6

ШУ Сурдулица

12.560,54

19

2.340.048,2

24

186,3

56.762,5

4,5

2,4

325.426,2

ШУ Босилеград

9.547,92

15

1.689.036,5

17

176,9

51.636,7

5,4

3,1

248.207,2

ШУ Бујановац

12.595,63

20

761.656,4

7,7

60,5

30.624,1

2,4

4,0

170.521,6

Врање

64.585,32

8

9.937.476,8

7,5

153,9

265.590,7

4,1

2,7

1.708.423,3

ШУ Вучје

6.087,82

16

1.598.736,2

21

262,6

39.403,1

6,5

2,5

257.263,1

ШУ Предејане

7.834,74

21

1.866.442,8

25

238,2

44.139,0

5,6

2,4

287.306,9

ШУ Власотинце

4.175,50

11

618.613,4

8

148,2

19.395,7

4,6

3,1

74.472,9

ШУ Медвеђа

6.623,60

17

929.073,8

12

140,3

24.234,2

3,7

2,6

217.044,0

ШУ Лебане

5.704,18

15

1.049.139,2

14

183,9

26.945,0

4,7

2,6

200.408,0

ШУ Црна Трава

7.615,65

20

1.439.458,4

19

189,0

37.536,5

4,9

2,6

179.962,8

Лесковац

38.041,49

5

7.501.463,80

6

197,2

191.653,50

5,0

2,6

1.216.457,70

ШУ Пирот

26.767,84

77

3.489.876,5

76

130,4

93.260,3

3,5

2,7

555.600,3

7.911,16

23

1.110.028,8

24

140,3

29.787,2

3,8

2,7

177.262,9

Пирот

34.679,00

4

4.599.905,3

3

132,6

123.047,5

3,5

2,7

732.863,2

ШУ Алексинац

12.954,51

27

2.662.791,4

41

205,5

73.667,0

5,7

2,8

480.365,5

ШУ Бабушница
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Шумска управа
Шумско газдинство
1

Површина
ха

%

2

Запремина
м3
3

%

м3/ха

м3

4

5

6

Прираст
м3/ха
7

Пи

Принос
м3

8

9

ШУ Ниш – Бела Паланка

23.263,35

48

2.067.379,0

32

88,9

61.697,1

2,7

3,0

313.596,3

ШУ Соко Бања

12.038,45

25

1.727.520,1

27

143,5

50.062,6

4,2

2,9

325.527,9

Ниш

48.256,31

6

6.457.690,5

5

133,8

185.426,7

3,8

2,9

1.119.489,7

ШУ Куршумлија

34.041,01

54

6.637.229,8

52

195,0

166.972,1

4,9

2,5

1.048.420,3

ШУ Прокупље

20.938,56

33

4.310.271,4

34

205,9

127.697,5

6,1

3,0

624.170,9

7.985,03

13

1.888.399,7

15

236,5

50.991,5

6,4

2,7

293.168,8

62.964,60

8

12.835.900,9

10

203,9

345.661,1

5,5

2,7

1.965.760,0

4.235,84

6

354.202,8

4

83,6

12.428,7

2,9

3,5

42.726,0

ШУ Књажевац

15.950,35

21

1.431.727,2

16

89,8

42.335,6

2,7

3,0

296.650,3

ШУ Бољевац

23.097,51

31

3.121.408,6

35

135,1

76.247,0

3,3

2,4

737.249,2

ШУ Бор

9.427,35

13

1.071.051,0

12

113,6

24.965,8

2,6

2,3

345.778,5

ШУ Неготин

4.623,85

6

475.424,5

5

102,8

14.514,4

3,1

3,1

83.280,8

ШУ Кладово

10.318,18

14

1.099.687,2

12

106,6

28.946,3

2,8

2,6

168.485,1

6.899,96

9

1.325.424,8

15

192,1

29.012,5

4,2

2,2

268.215,0

Бољевац

74.553,04

10

8.878.926,1

7

119,1

228.450,3

3,1

2,6

1.942.384,9

ШУ Кучево

18.805,73

34

4.781.287,0

38

254,2

114.597,6

6,1

2,4

889.105,9

ШУ Мајданпек

16.454,12

30

4.723.790,4

37

287,1

102.577,6

6,2

2,2

741.138,1

ШУ Жагубица

13.600,74

25

2.494.354,3

20

183,4

57.429,5

4,2

2,3

488.564,3

ШУ Пожаревац

5.795,76

11

689.275,3

5

118,9

20.473,1

3,5

3,0

422.093,3

ШУ Блаце
Куршумлија
ШУ Зајечар

ШУ Доњи Милановац
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Шумска управа
Шумско газдинство
1

Површина
ха

%

2

Запремина
м3
3

%

м3/ха

м3

4

5

6

Прираст
м3/ха
7

Пи

Принос
м3

8

9

Кучево

54.656,35

7

12.688.707,0

10

232,2

295.077,8

5,4

2,3

2.540.901,6

ШУ Деспотовац

11.150,16

31

1.759.298,1

28

157,8

43.201,3

3,9

2,5

314.589,1

ШУ Ћуприја

9.319,61

26

1.718.488,1

27

184,4

40.990,1

4,4

2,4

316.019,9

ШУ Параћин

9.638,43

27

1.388.962,1

22

144,1

38.731,7

4,0

2,8

240.497,3

ШУ Јагодина

5.978,10

17

1.383.172,1

22

231,4

32.271,5

5,4

2,3

179.408,0

Деспотовац

36.086,30

5

6.249.920,4

5

173,2

155.194,6

4,3

2,5

1.050.514,3

ШУ Крушевац

12.480,69

25

4.012.226,3

34

321,5

92.172,7

7,4

2,3

492.367,2

ШУ Брус

16.740,26

33

3.366.770,1

29

201,1

84.713,5

5,1

2,5

481.240,6

ШУ Александровац

8.500,65

17

1.591.442,0

14

187,2

52.455,6

6,2

3,3

277.593,1

ШУ Трстеник

4.456,48

9

833.520,9

7

187,0

23.086,1

5,2

2,8

87.676,6

ШУ Ражањ

8.696,53

17

1.910.083,4

16

219,6

52.387,2

6,0

2,7

326.138,1

Крушевац

50.874,61

7

11.714.042,7

9

230,3

304.815,1

6,0

2,6

1.665.015,6

ШУ Краљево

17.191,71

44

2.929.064,7

45

170,4

81.979,6

4,8

2,8

476.268,8

9.741,98

25

1.368.152,2

21

140,4

34.810,0

3,6

2,5

195.161,9

ШУ Ушће

12.368,02

31

2.238.521,0

34

181,0

71.914,4

5,8

3,2

411.247,3

Краљево

39.301,71

5

6.535.737,9

5

166,3

188.704,0

4,8

2,9

1.082.678,0

ШУ Тутин

27.054,88

51

3.382.994,2

54

125,0

103.612,2

3,8

3,1

388.054,7

ШУ Нови Пазар

12.788,89

24

1.355.069,3

22

106,0

42.878,5

3,4

3,2

170.390,4

ШУ Рашка

12.806,56

24

1.510.198,6

24

117,9

46.760,7

3,7

3,1

207.869,0

ШУ Богутовац
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Шумска управа
Шумско газдинство
1

Површина
ха

%

2

Запремина
м3
3

%

м3/ха

м3

4

5

6

Прираст
м3/ха
7

Пи

Принос
м3

8

9

Рашка

52.650,33

7

6.248.262,1

5

118,7

193.251,4

3,7

3,1

766.314,1

ШУ Крагујевац

14.925,04

59

2.452.623,7

59

164,3

68.535,5

4,6

2,8

302.628,3

ШУ Горњи Милановац

10.303,30

41

1.712.215,4

41

166,2

54.733,6

5,3

3,2

266.156,0

Крагујевац

25.228,34

3

4.164.839,1

3

165,1

123.269,1

4,9

3,0

568.784,3

ШУ Голијска река

9.803,54

17

3.488.002,7

30

355,8

89.368,0

9,1

2,6

523.320,4

ШУ Девићи

6.505,27

12

1.899.260,8

16

292,0

53.509,9

8,2

2,8

263.833,0

13.375,55

24

3.135.211,1

27

234,4

84.463,0

6,3

2,7

428.963,0

7.644,73

14

1.305.822,5

11

170,8

40.293,9

5,3

3,1

199.388,6

ШУ Сјеница

19.218,84

34

1.752.846,2

15

91,2

71.125,5

3,7

4,1

240.626,6

Ивањица

56.547,93

7

11.581.143,3

9

204,8

338.760,3

6,0

2,9

1.656.131,6

ШУ Ужице

11.641,84

36

1.842.503,9

36

158,3

35.205,8

3,0

1,9

234.906,7

9.047,28

28

1.545.038,3

30

170,8

30.176,6

3,3

2,0

205.540,1

ШУ Пожешко Косјерићка

11.420,47

36

1.716.565,5

34

150,3

43.394,8

3,8

2,5

216.886,0

Ужице

32.109,59

4

5.104.107,7

4

159,0

108.777,2

3,4

2,1

657.332,8

ШУ Пријепоље

22.743,89

42

3.166.271,2

38

139,2

78.170,9

3,4

2,5

399.050,0

ШУ Нова Варош

11.479,52

21

2.137.675,6

26

186,2

43.901,0

3,8

2,1

233.772,5

ШУ Прибој

19.739,84

37

3.033.861,0

36

153,7

65.338,3

3,3

2,2

370.631,4

Пријепоље

53.963,25

7

8.337.807,8

6

154,5

187.410,2

3,5

2,2

1.003.453,9

ШУ Мали Зворник

10.771,02

32

2.595.063,0

36

240,9

59.898,9

5,6

2,3

414.254,7

ШУ Ивањица
ШУ Чачак

ШУ Златибор
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Шумска управа
Шумско газдинство
1

Површина
ха

%

2

Запремина
м3
3

%

м3/ха

м3

4

5

6

Прираст
м3/ха
7

Пи

Принос
м3

8

9

ШУ Крупањ

4.703,34

14

1.225.769,2

17

260,6

25.838,9

5,5

2,1

210.689,3

ШУ Шабац

6.495,19

19

1.473.652,4

20

226,9

37.565,9

5,8

2,5

291.690,2

ШУ Ваљево

11.419,01

34

2.001.671,5

27

175,3

54.971,7

4,8

2,7

328.910,5

Лозница

33.388,56

4

7.296.156,1

5

218,5

178.275,4

5,3

2,4

1.245.544,7

ШУ Земун

2.015,24

14

531.463,2

20

263,7

10.437,6

5,2

2,0

116.511,6

ШУ Рит

4.865,74

34

544.839,6

21

112,0

32.494,6

6,7

6,0

493.578,0

ШУ Липовица

5.213,31

37

1.172.284,5

44

224,9

30.930,0

5,9

2,6

194.364,9

ШУ Авала

2.167,91

15

390.703,6

15

180,2

9.880,4

4,6

2,5

60.226,3

Београд

14.262,20

2

2.639.290,9

2

185,1

83.742,6

5,9

3,2

864.680,8

Укупно

772.148,93

100

132.771.378,4

100

172,0

3.497.107,5

4,5

2,6

21.786.730,5
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Табела 17. Површина
Обрасло
772.148,93 ha
86 %

Необрасло
121.054,57 ha
14 %

Укупно
893.203,50 ha
100 %

Табела 18. Структура обрасле површине
1

Високе природне шуме

2

Високе вештачки подигнуте шуме

299.023,96 ha

75 %

97.838,65 ha

25 %

Укупно високе

396.862,61 ha

52 %

3

Изданачке шуме

265.130,20 ha

34 %

4

Шикаре

42.285,02 ha

5%

5

Шибљаци

67.871,10 ha

9%

772.148,93 ha

100 %

Укупно:
Табела 19. Запремина
1

Високе природне шуме

79.037.011,7 m3

264,3 m3/ha

84 %

2

Високе вештачки подигнуте шуме

15.599.978,0 m3

159,4 m3/ha

16 %

Укупно високе:

94.636.989,7 m3

238,5 m3/ha

71 %

3

Изданачке шуме

38.134.114,3 m3

143,8 m3/ha

29 %

4

Шикаре

275,2 m3

0,0 m3/ha

0%

5

Шибљаци
132.771.379,2 m3

172,0 m3/ha

100 %

1.738.459,0 m3

5,8 m3/ha

72 %

700.142,8 m3

7,2 m3/ha

29 %

Укупно високе:

2.438.601,8 m3

6,1 m3/ha

70 %

3

Изданачке шуме

1.058.502,5 m3

4,0 m3/ha

30 %

4

Шикаре

5

Шибљаци

Укупно:
Табела 20. Запремински прираст
1

Високе природне шуме

2

Високе вештачки подигнуте шуме

Укупно:

3

0,0 m /ha

0%

3.497.107,5 m3

4,5 m3/ha

100 %

3,2 m

3
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Структура запремине и запреминског прираста по врстама дрвећа
Табела 21. Структура запремине
Лишћари
Четинари
106.980.231,3 м3
25.791.147,9 м3
81 %
19 %
Врста дрвећа
Запремина (м3)
%
Буква

81.412.261,9 m3

76 %

Храст

17.089.035,7 m3

16 %

ОТЛ

6.289.240,0 m3

6%

МЛ

2.189.693,7 m3

2%

106.980.231,3 m3

81 %

Смрча и јела

13.757.149,5 m

3

53 %

Борови

11.191.266,3 m3

44 %

842.732,1 m3

3%

25.791.147,9 m3

19 %

132.771.379,2 m3

100 %

Лишћари

Остали четинари
Четинари
Укупно
Табела 22. Структура запреминског прираста
Лишћари
2.552.698,7 m3
73 %
Врста дрвећа

Четинари
944.408,8 m3
27 %
Запремина (м3)
%

Буква

1.814.019,2 m3

71 %

Храст

474.618,8 m3

19 %

ОТЛ

184.902,0 m3

7%

МЛ

79.158,7 m3

3%

3

73 %

Смрча и јела

413.469,2 m3

44 %

Борови

489.136,6 m3

52 %

41.803,0 m3

4%

944.408,8 m3

27 %

3.497.107,5 m3

100 %

Лишћари

Остали четинари
Четинари
Укупно

2.552.698,7 m

Подаци за шумски фонд – државне шуме чувају се у електронском облику (бази
података). Основама за газдовање шумама.

123
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

ЈП „Србијашуме“
На подручју којим газдује ЈП “Србијашуме” издвојена су и регистрована 93
семенска објекта четинарских и лишћарских врста дрвећа. Њихова укупна површина
износи 655.46 ха.
Структура семенских објеката је:
четинара 43. укупне површине 519.6 ха.
лишћара 50. укупне површине 135.86 ха.
Могућа годишња производња шумског семена из постојећих семенских објеката је:
четинара 780 кг.
лишћара 7.000 кг.
У ШГ „Ужице“ Ужице. ШУ Пожега отворен је најсавременији семенски центар за
дораду и складиштење шумског семена.
Производња шумског. хортикултурног садног материјала као и воћкарица заснована
је у 25 расадника укупне површине 198 ха. укупне производње 14-16 милиона садница.
Производња шумских садница и воћкарица одвија се у 18 расадника површине
125.35 ха.
У 7 расадника. површине 72.65 ха производи се хортикултурни садни материјал.
Производи се садни материјал разног шумског дрвећа као и разни хортикултурни
садни материјал четинарског и лишћарског порекла. Сав репродуктивни материјал за
производњу садног материјала (семе. саднице. резнице) поседује комплетну
документацију која је потребна и која прати сваки товар или пошиљку истог
(сертификат о пореклу. о здравственом прегледу. о контроли квалитета и производње и
сл.). У ШГ “Пирот” Пирот отворена је савремена линија за производњу контејнерских
садница и то: смрче. црног и белог бора.
За све потребне информације обратите се Руководиоцу семенарства и расадничке
производње при Генералној дирекцији ЈП “Србијашуме” на тел: 711-50-43.
Подаци се чувају у писаном и електронском облику – средњорочни програми и
друга планска акта.
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21. УПРАВЉАЊЕ ЛОВИШТИМА
Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме” газдује ловиштима која су
смештена у живописним пределима нетакнуте природе. у чаробним пејсажима шумскобрдског амбијента. чија је одлика. између осталог. надморска висина од 400 м. па све до
1500 м. са бројним вировима. потоцима и изворима најквалитетније пијаће воде. У
овим ловиштима површине око 272.000 хектара лови се и крупна и ситна дивљач.
Укупан број ловишта је 27, од којих су 8 установљена као ловишта посебне намене.
Шумовитост ловишта београдске ловне области износи 11.5%. а шумовитост
осталих ловних области много је већа и креће се од око 24% (Подунавље. ПодрињеКолубара) до близу или више од 40% (Златибор. Јужна Србија. Рашка. Тимок.).
Шумовитост ловишта југоисточне Србије је на просеку за сва ловишта централне
Србије: 33%.
Врсте крупне дивљачи које се у садашњем тренутку срећу. било као пролазне.
било као стално присутне су: срнећа дивљач. дивља свиња. јеленска дивљач. дивокоза.
јелен лопатар и муфлон од папкара. а вук. рис и медвед од звери.
Поједине од ових врста су аутохтоне. тј. одувек присутне на овим просторима:
срнећа дивљач. европски јелен. дивља свиња. дивокоза, вук. рис. медвед. Неке од њих
су биле нестале са одређених простора. али су поново унете (реинтродуковане). или су
се природним путем рашириле из суседних ловишта.
Ограђеним ловиштима и узгајалиштима крупне дивљачи у функцији повећања
бројности у слободној природи. дат је приоритет у смислу убрзаног развоја ловства у
ловиштима којима газдује ЈП “Србијашуме”.
ШГ “Београд” - Београд
Ловиште „Рит“. површине 9.338,91 ха. се налази на 15 км од Београда. у
близини насеља Падинска Скела. на путу Београд - Зрењанин. Поред лова
срнеће дивљачи. дивљих свиња и фазана узгајаних у слободној природи. врши се
и интензиван туристички одстрел фазана произведених у фазанерији “Рит”.
Ловиште „Трешња“. површине 121,24 ха. налази се на Авали поред старог пута
за Крагујевац. Удаљено је 35 км од Београда. Лови се јелен лопатар и муфлон.
Ловиште „Црни луг“. површине 995,66 ха. налази се уз леву обалу реке Саве.
30 км западно од Београда. У шуми храста лови се јелен. дивља свиња и срна.
ШГ „Тимочке шуме“ - Бољевац
Ловиште „Злот“. површине 17.913,58 ха. које се простире на источном делу
Јужног Кучаја. удаљено 250 км југоисточно од Београда. а 20 км од града Бора.
У оквиру ловишта налази се ограђени део површине од 800 ха. У ограђеном и у
неограђеном делу ловишта лови се јелен обичан. јелен лопатар. срна. дивља
свиња. дивокоза и муфлон. У самом ловишту налази се Злотска пећина. Смештај
у ловачкој кући са 4 лежаја. која се налази у оквиру ловишта. или у мотелима у
Брестовачкој Бањи.
Ловиште „Алија“. површине 2.642,53 ха. Ово ловиште налази се 280 км
југоисточно од Београда у близини града Неготина. Унутар ловишта налази се
ограђени део површине 300 ха. где се лове јелен лопатар и муфлон. У осталом
делу ловишта лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у хотелу у
Неготину.
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Ловиште „Ртањ I“. површине 8.639,00 ха. удаљено од Београда 180 км. а од
магистралног пута Параћин - Зајечар 10 км. Лови се обичан јелен, срна, дивља
свиња и вук. Смештај у ловачкој кући са 4 лежаја и у мотелима на Ртању.
Ловиште „Суводол“. површине 2.444,71 ха. удаљено од Београда 260 км и
лоцирано на источним падинама Старе Планине уз границу са Бугарском. на
путном правцу Зајечар-Ниш. 18 км. Лови се срна. дивља свиња. вук и лисица.
ШГ „Јужни Кучај“ - Деспотовац
Ловиште „Јухор“. површине 4.934 ха. удаљено је од Београда 150 км. а од
аутопута 15 км. Лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у ловачкој кући
у ловишту.
ШГ „Северни Кучај“ - Кучево
Ловиште „Кучајна“. површине 2.022,57 ха. удаљено од Београда 135 км. а
веома близу Кучева. Лови се срна, дивља свиња и зец. Смештај у хотелу у
Кучеву.
ШГ „Ниш“ – Ниш
Ловиште „Буковик“. површине 13.751,52 ха. налази се на 235 км од Београда.
са леве стране аутопута Београд - Ниш. Природне лепоте овог шумско-брдског
предела простиру се на надморској висини од 400-1000 м. Лови се јелен
европски, дивља свиња, срнећа дивљач. шумска шљука и предатори. У
ограђеном делу ловишта лови се јеленска дивљач и дивља свиња. Смештај у
хотелима у Сокобањи.
Ловиште „Мали Јастребац“. површине 8.082,12 ха. удаљено је од Београда око
240 км. а простире се на надморској висини од 400 до 1000 м. Лови се срнећа
дивљач и дивља свиња. Смештај у хотелима у Нишу и Прокупљу.
Ловиште „Ртањ II“. површине 3.167,54 ха. удаљено од Београда 200 км.. Лови
се срна, дивља свиња и вук. Смештај у мотелима на Ртању и у хотелима у
Сокобањи.
ШГ „Шума“ - Лесковац
Ловиште „Валмиште“. површине 413,15 ха. удаљено је од Београда 280 км. а
од Предејана је удаљено само 28 км. Смештено је на периферији Власинске
висоравни. на планини Чемерник. на надморској висини од 1.400 м. Простире се
источно од аутопута Лесковац - Врање. У њему се врши интензивно гајење и лов
јелена европског и дивљих свиња, а располаже и ловачком кућом са 15 лежајева.
Ловиште „Зеленичје“. површине 3.381,22 ха. удаљено је од Београда 280 км. а
од Предејана само 10 км. Овде се лови срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у
ловачкој кући у оквиру ловишта „Валмиште“. као и у мотелу у Предејану.
ШГ „Расина“ - Крушевац
Ловиште „Велики Јастребац“. површине 26.944,84 ха. удаљено је од Београда
око 220 км. а од Крушевца 23 км и до њега се стиже веома брзо асфалтним
путем. Налази се у централном делу планине Велики Јастребац у долини
Ломничке реке. и простире се на надморској висини од 400 до 1.200 м. Лови се
јелен европски, срнећа дивљач и дивља свиња. У оквиру ловишта налази се
узгајалиште површине 400 ха. у којем се врши интензивно гајење и лов јелена
европског и дивљих свиња. У самом ловишту налази се ловачка кућа.
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ШГ „Пирот“ - Пирот
Ловиште „Стара Планина 2“. површине 28.508,54 ха. удаљено је од Београда
око 300 км. од Пирота 20 км. док је удаљеност од Ниша 90 км. Лови се дивља
свиња. јелен и срна. Смештај у ловачкој кући са 10 лежајева. које се налази у
ловишту или у хотелу у Пироту.
ШГ „Врање“ - Врање
Ловиште „Кукавица“. површине 17.529,25 ха. удаљено је од Београда 270 км. а
од Лесковца само 20 км. Овде се лови срнећа дивљач. дивља свиња. као и
предатори. Смештај у ловачкој кући у оквиру самог ловишта.
ШГ „Столови“ - Краљево
Ловиште „Гоч“. површине 33.284,78 ха. удаљено од Београда 230 км. Лови се
срна и дивља свиња. Смештај у хотелу на Гочу и хотелима у Краљеву или
Врњачкој бањи.
Ловиште „Троглав“. површине 16.205,51 ха. удаљено од Београда 230 км. Лови
се срна и дивља свиња. Смештај у ловачкој кући у ловишту или у хотелима у
Краљеву. У оквиру ловишта налази се узгајалиште површине око 400 ха. у
којем се врши интензивно гајење и лов дивљих свиња.
ШГ „Крагујевац“ - Крагујевац
Ловиште „Рудник“. површине 5.235,77 ха. удаљено 120 км од Београда. Лови
се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у Шумарској кући на Руднику.
ШГ „Топлица“ – Куршумлија
Ловиште „Соколовица“. површине 15.745,66 ха. налази се 300 км од Београда
и 15 км од Куршумлије. Лови се јелен европски, дивље свиње и срна. Смештај је
могућ у Прокупљу. Куршумлији као и у Пролом и Луковској бањи.
Ловиште „Шумата“. површине 21.088,00 ха. удаљено је од Београда 300 км.
Лови се срнећа дивљач и дивља свиња. Смештај у хотелима у Прокупљу и
Куршумлији.
ШГ „Борања“ - Лозница
Ловиште „Цер“. површине 5.300,53 ха удаљено је од Београда око 100 км.
Налази се на планини Цер. у близини Прњавора на путу Београд-Лозница. У
оквиру ловишта налази се ограђени део површине око 130 ха. где се врши
интензивно гајење и лов дивљих свиња. Смештај у хотелу у Лозници.
ШГ „Голија“ - Ивањица
„Западна Морава“. површине 9.098,23 ха. удаљено од Београда 140 км. Ово
ловиште смештено је у долини Западне Мораве у близини града Чачка. Лови се
ситна дивљач: зец. фазан. јаребица. препелица. дивља патка и дивља гуска.
Врши се и интензиван лов фазана из вештачке производње у фазанеријама.
Смештај у ловачкој кући “Мојсиње”.
ШГ „Пријепоље“ – Пријепоље
Ловиште „Ожаљ“. површине 6.708,89 ха. удаљено је од Београда 300 км. уз
магистрални правац Пријепоље - Пљевља. Лови се срна, дивља свиња и
предатори. Смештај ловаца у хотелу у Пријепољу.
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Ловиште „Љесковац“. површине 3.231,49 ха. удаљено је од Београда око 300
км. а удаљено од Прибоја само 2км. Лови се дивља свиња, срна и предатори.
Смештај у хотелу у Прибоју.
ШГ „Ужице“ - Ужице
Ловиште „Маљен“. површине 5.742,86 ха. удаљено је од Београда 120 км. на
путном правцу Београд – Ваљево - Косјерић. У овом ловишту лови се дивља
свиња. срна и зец. Смештај у хотелима на Дивчибарама. удаљеним од ловишта 9
км.
Подаци се чувају у писаном и електронском облику – Ловне основе и друга планска
акта.
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22. УПРАВЉАЊЕ РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈИМА
На основу чл. 9. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Сл. гласник
РС", број 128/2014), ЈП Србијашуме су поверена на привремено управљање, на период
од годину дана (2016) следећа рибарска подручја:
1. РП "Београд", Сава од 49 km до ушћа у Дунав, Дунав од Старих Бановаца на 1187 km
до Великог Села на 1150 km речног тока, основне и детаљне каналске мреже
хидромелиорационог система ,,Панчевачки рит”, основне и детаљне каналске мреже
хидромелиорационог система ,,Галовица” од ушћа у Саву до 23 km тока и свих осталих
притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у
границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених
подручја.
2. РП "Дунав", Дунав од границе Националног парка ,,Ђердап” 940 km до ушћа Тимока
845 km и свих осталих притока наведене реке и других природних или вештачких
риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у
оквиру граница заштићених подручја.
3. РП „Млава“ Дунав од ушћа Нере у Дунав 1075 km до границе Националног парка
,,Ђердап” 1040 km, Пек, Млава, Ресава и свих осталих притока наведених река и других
природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја,
осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.
Корисник издаје годишњу дозволу за рекреативни риболов у јединицама локалне
самоуправе које су наведене у Уговору о уступању на коришћење рибарског подручја и
то:
РП Београд: град Београд (општине: Земун, Нови Београд, Савски венац, Сурчин,
Врачар, Стари град, Вождовац, Раковица, Звездара и Палилула);
РП Дунав: општина Кладово, општина Неготин и општина Бор;
РП Млава: град Пожаревац, општина Велико Градиште, општина Голубац, општина
Мало Црниће, општина Кучево, општина Мајданпек, општина Жабари, општина
Петровац,општина Жагубица, општина Свилајнац и општина Деспотовац;
По основу старатељства над заштићеним природним добрима, ЈП "Србијашуме"
корисник је следећих рибарских подручја: "Јелашничка клисура", "Сићевачка клисура",
"Лептерија-Сокоград", "Лазарев кањон", "Голија" и "Стара планина".
Управљање рибарским подручјем врши се на основу Програма управљања рибарским
подручјем, Привременог програма управљања рибарским подручјем и Годишњег
програма управљања рибарским подручјем. Програмима су дефинисане мере које је
корисник обавезан да реализује у циљу што одговорније заштите и одрживог
коришћења рибљег фонда.
ЈП "Србијашуме" управљање рибарским подручјима организује на терену преко
следећих шумских газдинстава: ШГ "Београд" Београд, , ШГ "Тимочке шуме" Бољевац,
ШГ „Северни Кучај“ Кучево, ШГ „Столови“ Краљево, ШГ „Шумарство“ Рашка, ШГ
„Голија“ Ивањица, ШГ "Пирот" Пирот и ШГ "Ниш" Ниш.
Поред стално ангажоване рибочуварске службе, ЈП "Србијашуме" ангажује и
рибочуваре-волонтере, на основу Чл.11. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014) и у складу са Правилником о условима и
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начину организовања рибочуварске службе, обрасцу рибочуварске легитимације и
изгледу рибочуварске значке ("Сл. гласник РС", бр. 7/2010) и Правилником о условима
и начину организације рибочуварске службе и обрасцу вођења евиденције дневних
активности рибочуварске службе("Сл. гласник РС", бр. 3/2016).

Поступак добијања дозвола за рекреативни и привредни риболов
1. Рекреативним риболовом може да се бави лице на основу дозволе за
обављање рекреативног риболова. Дозволу за рекреативни риболов за календарску
годину (годишња дозвола), за један дан (дневна дозвола), односно за више дана, а
највише до седам дана (вишедневна дозвола) издаје корисник.
Годишња дозвола за рекреативни риболов важи на свим риболовним водама Републике
Србије, осим на рибарском подручју на риболовним водама у заштићеном подручју.
Годишњу дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта или
боравишта, осим дозвола за риболов у заштићеном подручју. Корисник издаје дневну и
вишедневну дозволу за рекреативни риболов за риболовне воде које су му уступљене
на коришћење. За рибарско подручје на риболовним водама у заштићеном подручју,
дозволе издаје управљач заштићеног подручја. Дозвола за рекреативни риболов у
заштићеном подручју може се користити само на рибарском подручју за које је издата.
2. Риболовац је дужан да води евиденцију о улову, на јединственом Обрасцу (Е-1).
Евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године. Корисник не
може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова
за претходну годину.
На три рибарска подручја према Закону о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда корисник је дужан да организује привредни риболов. Привредни риболов
се такође. као и рекреативни обавља на основу дозволе коју издаје корисник. а изглед
обрасца дозволе прописује министар. Број дозвола за привредни риболов пројектован је
Програмом управљања рибарским подручјем, а на основу стања рибљег фонда у
моменту израде Програма и евиденције излова за предходни период.
Трговина рибом односно откуп рибе и икре регулисан је поред Закона и ЦИТЕС
конвенцијом која између осталог одређује количину рибе (икре) која може да се излови
начин продаје и др.
Подаци се чувају у писаном и електронском облику.
За све информације, примедбе, сугестије: ribarstvo@srbijasume.rs
Контакт
Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд, Србија
• Тел: 011 711 50 37; 711 25 33
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23. УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
Јавно предузеће „Србијашуме” управља са 53 заштићена подручја површине 338.619,84
хектара:
Табела 23. Преглед заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме” стање на
дан 31.12.2020. године:
Ред.бр.
1.

Назив заштићеног подручја

Година
установљења

Површина

ревизије

ha

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД

1.
Предео изузетних одлика "Космај"
2005
2.
Предео изузетних одлика "Авала"
2007
3.
Споменик природе "Миљаковачка шума"
2010
4.
Споменик природе "Бојчинска шума"
2013
5.
Споменик природе "Липовичка шума - Дуги рт"
2013
6.
Заштићено станиште " Гљиве аде циганлије"
2013
7.
Споменик природе " Шума Кошутњак"
2014
Свега 1+2+3+4+5+6+7
%
2.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО БОЉЕВАЦ
8.
Парк природе "Стара планина"
1997
9.
1961
Специјални резерват природе "Мала Јасенова глава"
10.
1958
Специјални резерват природе "Ртањ"
11.
1958
Општи резерват природе "Буково"
12.
Споменик природе "Лазарев кањон"
2000
13.
1981
Споменик природе "Прерасти у кањону Вратне"
14.
2015
Споменик природе "Долина потока Бигар""
15.
2018
Споменик природе "Тупижничка леденица"
Свега 8+ 9+10+11+12+13+14+15
%
3.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ВРАЊЕ
16.
Строги резерват природе"Кукавица"
1980
17.
Строги резерват природе"Јарешник"
1961
18.
Споменик природе "Црни бор у Црноштици"
1961
Споменик природе "Црни бор у Петковској
19.
махали"
1961
Свега 17+18+19
%
4.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ДЕСПОТОВАЦ
20.
Општи резeрват природе "Винатовача"
1974
21.
Строги резерват природе "Каленић"
1974
Свега 20+21
%

3.514,50
489,13
84,72
670,79
241,68
21,25
265,26
5.287,33
1,56
2009
2014
2019
2007
2014

48.588,00
6,30
2.024,09
10,42
1.755,00
144,75
28,15
1,24
52.557,95
15,52

2014
2019
2014

75,76
6,21
0,03

2015

0,04
82,04
0,02

1995
2020

37,43
2,00
39,43
0,01
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5.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ИВАЊИЦА
22.
Парк природе "Голија"
2001
23.
Специјални резерват природе "Паљевине"
2011
Свега 22+23
%
6.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО КРАГУЈЕВАЦ
24.
Споменик природе "Рогот"
1989
25.
Споменик природе "Островица"
2009
26.
Споменик природе "Борачки крш"
2019
Свега 24+25+26
%
7.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО КРАЉЕВО
22.1. Парк природе "Голија"
2001
27.
1970
Споменик природе "Стабло црног бора у клисури реке Ибар"
Свега 22.1+27
%
8.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО КРУШЕВАЦ
28.
Резерват природе "Прокоп"
1958
Свега 28
%
9.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО КУЧЕВО
29.
Строги резерват природе "Мустафа"
1969
Свега 29
%
10.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО КУРШУМЛИЈА
30.
Парк приорде "Радан"
2017
31.
Споменик природе "Церови код Ђушиног гроба"
2003
32.
Споменик природе "Стабло домаћег ораха"
2003
33.
1971
Предео изузетних одлика"Таткова земуница"
Свега 30+31+32+33
%
11.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ЛЕСКОВАЦ
30.1. Парк приорде "Радан"
2017
Свега 30.1
%
12.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ЛОЗНИЦА
34.
Општи резерват природе "Данилова коса"
1950
Свега 34
%
13.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО НИШ
35.
Парк природе "Сићевачка клисура"
1977
36.
Предео изузетних одлика "Лептерија-Сокоград"
1969
Специјални резерват природе "Јелашничка
37.
клисура"
1995

44.620,00
7,77
44.627,77
13,18
2009

1997

290,95
13,73
68,22
372,90
0,11
12.049,00
0,01
12.049,01
3,56

2008

5,91
5,91
0,00

2014

79,64
79,64
0,02

2015

23.145,67
0,12
0,06
361,86
23.507,71
6,94
18.166,99
18.166,99
5,37

2007

6,73
6,73
0,00

2000
2002

7.746,00
345,33
115,73
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38.
Специјални резерват природе "Сува планина"
2015
10.1. Специјални резерват природе "Ртањ"
1958
39.
Споменик природе "Пећински систем Језава"
2006
40.
Споменик природе "Пећински систем Самар"
1955
Свега 35+36+37+38+10.1.+39+40
%
14.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ПИРОТ
8.1. Парк природе "Стара планина"
1997
41.
Специјални резерват природе "Јерма"
2014
Свега 8.1.+41
%
15.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ПРИЈЕПОЉЕ
42.
Парк природе "Златибор"
2017
Специјални резерват природе"Клисура реке
Милешевке"

43.
1976
44.
Предео изузетних одлика "Камена Гора"
2014
45.
Предео изузетних одлика "Озрен - Јадовник"
2014
Свега 42+43+44+45
%
16.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО РАШКА
22.2. Парк природе "Голија"
2001
46.
Споменик природе "Промуклица"
1980
Свега 22.2+46
%
17.
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО УЖИЦЕ
42.1. Парк природе "Златибор"
2017
47.
Строги резерват природе "Зеленика"
1969
48.
Строги резерват природе "Изнад Таталије"
1968
49.
Строги резерват природе "Тесне Jаруге"
1968
50.
Споменик природе "Клокочевац"
2000
51.
Споменик природе "Стабло храста цера-Почеча"
1975
Споменик природе "Стабло храста лужњака52.
Љутице"
1969
53.
Споменик природе "Храст лужњак-Беле воде"
1969
Свега 42.1+47+48+49+50+51+52+53
%
СВЕГА 1-53
%

2019
2018

18.116,69
2.973,08
4,40
56,50
29.357,73
8,67
65.744,00
6.994,41
72.738,41
21,48
6.640,26

2014

2014

2015
2015
2015
1995
1995
1995

1.244,14
7.762,33
10.284,39
25.931,12
7,66
18.514,00
7,21
18.521,21
5,47
35.283,00
0,45
0,80
2,92
0,64
0,05
0,05
0,05
35.287,96
10,42
338.619,84
100
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Актом о проглашењу заштићеног подручја прописују се обавезе за управљача односно
ЈП “Србијашуме” дужно је да:
Обележи заштићено подручје, обележи зоне I и II степена заштите и спољну
границу заштићеног подручја у складу са Правилником о обележавању
заштићеног природног добра.
Донесе План управљања заштићеним подручјем за период од десет година на
који сагласност даје надлежно Министарство за заштиту животне средине уз
претходно прибављена мишљења министарстава надлежних за послове науке,
просвете, туризма, просторног планирања, водопривреде, рударства,
пољопривреде, шумарства и финансија.
Донесе Програм управљања заштићеним подручјем који садржи послове и
задатке који се реализују у текућој години, динамику њиховог извршавања и
износ потребних финансијских средстава за реализацију програмираних радова
(обавеза доставе надлежном Министраству је до 15. 11. текуће године).
Редовно извештава надлежно Министарство, односно сачињава Извештај о
остваривању програма управљања заштићеним подручјем (обавеза доставе
извештаја до 15.12. текуће године).
Донесе Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби заштићеног подручја
на који сагласност даје надлежно Министарство за заштиту животне средине,
као и Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја.
Усклади претходно донете основе газдовања шумама, ловне основе, планове и
програме са утврђеним режимима заштите на проглашеном заштићеном
подручју.
Уради и учествује у изради пројеката и планова, односно програма који су
планирани Планом управљања заштићеним подручјем.
Обезбеди доследно поштовање прописаних режима заштите од стране свих
корисника заштићеног подручја (обавеза прибављања услова заштите природе за
извођење радова у и на заштићеномподручју; обавеза израде процене утицаја на
животну средину и израде стратешке процене утицаја на животну средину).
Успостави сарадњу на локалном (локално становништво, корисници заштићеног
подручја, локална самоуправа), националном (управљачи других заштићених
подручја, надлежне институције и министарства, невладине организације) и
међународном нивоу.
Уређује, промовише и презентује заштићено подручје у зависности од врсте и
категорије заштићеног подручја.

Обавеза прибављања услова заштите природе за извођење радова у
заштићеном подручју
У складу са Законом о заштити природе за извођење радова (изградња путева,
шумских комуникација, шумских објеката, објеката за потребе локалног становништва,
викенд кућа и објеката за одмор, фабрика за флаширање воде, рибњака, постављање
антенских стубова и репетитора и др. радови) на заштићеном подручју обавеза извођача
радова је да прибави услове заштите природе и одговарајуће сагласности за извођење
радова у зависности од врсте радова и места извођења радова.
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Услове заштите природе издаје Завод за заштиту природе Србије и они
су обавезујући за све кориснике заштићеног подручја.
Управљач заштићеног подручја у обављању послова очувања, унапређења,
промовисања природних и других вредности и одрживог коришћења заштићеног
подручја:заштите има обавезу да свим корисницима заштићеног подручја омогући:
податке о режимима заштите који су установљени на подручју.
податке о дозвољеним активностима и забрањеним мерама и активностима.
помоћ при упућивању Захтева за издавање услова заштите природе - извођач
радова директно се обраћа Заводу за заштиту природе Србије.
коришћење природних вредности и услуга заштићеног подручја - давање
сагласности, у складу са актима којима се регулише начин и висина обрачуна
накнаде за коришћење заштићеног подручја и издатим условима заштите
природе.

Поступак прибављања услова заштите
геолошких радова у заштићеном подручју

природе

за

извођење

Предузеће које жели да врши геолошка истраживања у заштићеном подручју
треба да поседује следећу документацију:
Пројекат геолошких истраживања са потврдом о извршеној техничкој контроли
од стране Рударско-геолошког факултета или другог правног лица које
испуњава услове за израду пројекта геолошких истраживања.
Услове заштите природе од Завода за заштиту природе Србије.
Решење за утврђивање услова за извођење геолошких истраживања од
Републичког Завода за заштиту споменика културе.
Решење о одобрењу извођења геолошких истраживања издато од стране
Министарства рударства и енергетике.
Сагласност за геолошка истраживања од стране Министарства надлежног за
заштиту животне средине.
Сагласност управљача - ЈП “Србијашуме” за извођење геолошких истраживања
на заштићеном подручју.

Врсте и категорије заштићених подручја
Према Закону о заштити природе (“Службени гласник Републике Србије”, број
36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон): подручја која имају изражену
геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и која су значајна као
станишта врста птица и других миграторних врста значајних у складу са међународним
прописима могу се прогласити за заштићена подручја од општег интереса.
Заштићена подручја су: национални парк, парк природе, предео изузетних
одлика, строги резерват природе, специјални резерват природе, споменик природе и
заштићено станиште.
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Парк природе
Парк природе је подручје добро очуваних природних вредности са претежно очуваним
природним екосистемима и живописним пејсажима, намењено очувању укупне геолошке,
биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних,
естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих делатности
усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја (члан 34 Закона о
заштити природе „Сл.гл.РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка 14/16 и 95/18- др.закон)

Предео изузетних одлика
Према члану 33 Закона о заштити природе („Сл.гл.РС“, број 36/09, 88/10, 91/10исправка 14/16 и 95/18- др.закон) Предео изузетних одлика је подручје препознатљивог
изгледа са значајним природним, биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским
вредностима, које се током времена развијало као резултат интеракције природе, природних
потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва.

Строги резерват природе
Строги резерват природе је подручје неизмењених природних одлика са
репрезентативним природним екосистемима, намењено искључиво за очување изворне
природе, генског фонда, еколошке равнотеже, праћење природних појава и процеса,
научна истраживања којима се не нарушавају природна обележја, вредности, појаве и
процеси.

Специјални резерват природе
Специјални резерват природе је подручје са неизмењеном или незнатно
измењеном природом, од нарочитог значаја због јединствености, реткости или
репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене дивље врсте биљака,
животиња и гљива, без насеља или са ретким насељима у којима човек живи усклађено
са природом, намењено очувању постојећих природних одлика, генског фонда,
еколошке равнотеже, праћењу природних појава и процеса, научним истраживањима и
образовању, контролисаним посетама и очувању традиционалног начина живота.

Споменик природе
Споменик природе је мања неизмењена или делимично измењена природна
просторна целина, објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив и/или
јединствен, репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрографских,
ботаничких и/или других обележја, као и људским радом формирана ботаничка
вредност од научног, естетског, културног или образовног значаја. Споменик природе
може бити: геолошки, геоморфолошки, спелеолошки, хидролошки и ботанички
(појединачно стабло, арборетум, дрворед и др.) (члан 31 Закона о заштити природе
„Сл.гл.РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка 14/16 и 95/18- др.закон).

Заштићено станиште
Подручја која обухватају један или више типова природних станишта значајних за
очување популација дивљих врста и њихових заједница, штите се као заштићена станишта. На
основу Закона о заштити природе (члан 32 Закона о заштити природе „Сл.гл.РС“, број
36/09, 88/10, 91/10-исправка 14/16 и 95/18- др.закон).)
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Категорије заштићених подручја
Постоје три категорије заштићених природних добара:
I категорија – заштићено подручје међународног, националног односно
изузетног значаја;
II категорија - заштићено подручје покрајинског/регионалног, односно великог
значаја;
III категорија – заштићено подручје локалног значаја.

Режими заштите заштићених подручја
Под режимом заштите подразумева се скуп мера и услова којима се одређује
начин и степен заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног подручја.
На заштићеном подручју могу се установити режими заштите I, II и III степена:
Режим заштите I степена - строга заштита, спроводи се на заштићеном подручју
или његовом делу са изворним или мало измењеним екосистемима изузетног
научног и практичног значаја, којом се омогућавају процеси природне сукцесије
и очување станишта и животних заједница у условима дивљине.
Режим заштите II степена - могу се вршити управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без
последица по примарне вредности њихових природних станишта, популација,
екосистема, обележја предела и објеката геонаслеђа, обављати традиционалне
делатности и ограничено користити природни ресурси на одржив и строго
контролисан начин
Режим заштите III степена - могу се вршити управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој
села и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културноисторијског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних
делатности локалног становништва, селективно и ограничено коришћење
природних ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу.
Планска докумeнта се чувају у писаном и електронском облику.
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24. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Подаци о раду Јавног предузећа “Србијашуме” чувају се у архиви и електронској
бази података.
Јавно предузеће “Србијашуме” поседује записнике са седница. одлуке и
закључене уговоре.
25. ПОСЕДОВАЊЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ЗА ЈАВНОСТ
Подаци о врстама информација:
Записник са седнице колегијума директора.
Записник са седнице Управног одбора.
Записник са седнице Надзорног одбора.
Увид у записнике омогућиће се осим у случају искључења и ограничења
јавности рада.
Поверљиви подаци. сматрају се пословном тајном. ако их Јавно предузеће
Србијашуме означи као такве.

138
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

ЈП „Србијашуме“

Листа табела:
Табела 1. Организационе јединице, имена и звања руководилаца ..................................... 8
Табела 2. Број запослених у ЈП „Србијашуме“ ................................................................... 11
Табела 3. Информатор – адресар ЈП „Србијашуме“ ........................................................... 15
Табела 4. Информатор – email адресе ЈП „Србијашуме“ ................................................... 22
Табела 5. Руководство предузећа – овлашћења и дужности ............................................. 26
Табела 6. План и остварени приходи за 2020. ................................................................... 43
Табела 7. План и остварени расходи за 2020. .................................................................... 46
Табела 8. Биланс стања ........................................................................................................ 49
Табела 9. Биланс успеха ...................................................................................................... 54
Табела 10. Приказ субвенција у 2020. ................................................................................ 58
Табела 11. Просечна нето зарада за поједина радна места у ЈП „Србијашуме“ .............. 59
Табела 12. План пословних активности за 2021. годину ................................................... 61
Табела 13. Средњи курсеви за девизе ................................................................................ 702
Табела 14. Шуме сопственика: површина, запремина, прираст и принос 2021. година
................................................................................................................................................ 112
Табела 15. Шуме сопственика: План и извршење у 2020. години ................................. 113
Табела 16. Државне шуме (површина, запремина, прираст и принос), 01.01.2021....... 117
Табела 17. Површина ........................................................................................................... 122
Табела 18. Структура обрасле површине .......................................................................... 122
Табела 19. Запремина .......................................................................................................... 122
Табела 20. Запремински прираст ........................................................................................ 122
Табела 21. Структура запремине ........................................................................................ 123
Табела 22. Структура запреминског прираста .................................................................. 123
Табела 23. Преглед заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме” стање на
дан 31.12.2020. године: ........................................................................................................ 131

139
Информатор ЈП „Србијашуме“ Београд – ажуриран 28. Октобар 2021. године

