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КОРПОРАТИВНИ ПРОФИЛ
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Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Скраћени назив фирме

Јавно предузеће „Србијашуме“

Шифра и назив делатности

0210-гајење шума и остале шумарске делатности
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ПИБ
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ЈБКЈС
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Ресорно министарство

Министарство пољопривреде и заштите животне срединe Управа за шуме

Седиште и адреса

Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд

Веб сајт

www.srbijasume.rs

• Предузеће газдује на 892.736 hа ДРЖАВНИХ ШУМА И НЕОБРАСЛОГ ЗЕМЉИШТА.
• Предузеће обавља стручнo-саветодавне послове на 1.197.809 hа ШУМА СОПСТВЕНИКА-ФИЗИЧКИХ ЛИЦА.
• Предузеће у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
90/10-испр, 14/16.), управља са 101 ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ на површини од 261.947 ha.
• Предузеће газдује са 44 ЛОВИШТА укупне површине 488.020 hа.
• Предузеће управља РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈИМА и то: рибарско подручје Београд, рибарско подручје Млава и рибарско подручје Дунав и рибарским подручјима у заштићеним подручјима.
• У току 2009. године започет је и реализује се ПРОЦЕС ВРАЋАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЦРКВАМА И МАНАСТИРИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА, а према решењима Дирекције за реституцију, закључно са 31. 12. 2016. године враћено је укупно 23.345 ha државних шума и шумског
земљишта.
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ИСТОРИЈА ПОСЛОВАЊА
Као почетак организованог газдовања шумама у Србији узима се 1891. година, када је донесен
први Закон о шумама. Овај Закон је „први законодавни акт који третира шуме као производно
добро, а шумску привреду као привредну грану“. Закон третира све шуме као једну целину и
обезбеђује право својине над шумама, уводи ограничавање шума, трајност газдовања и модерну
стручну управу. Од доношења првог закона до данас организација газдовања шумама се мењала,
у правцу савременог газдовања шумама.
Пре формирања Јавног предузећа „Србијашуме“ шумама свих подручја са територије Републике
Србије газдовала су 53 јавна и друштвена предузећа, чију имовину, права, обавезе и запослене
(10.470 радника) је преузело Јавно предузеће „Србијашуме“.
Јавно предузеће,,Србијашуме“ почело је са радом 1. октобра 1991. године у складу са Законом о
шумама („Службени гласник РС”, бр. 46/91) са циљем да интегрално газдује шумама и управља
заштићеним природним добрима и ловиштима у складу са принципима одрживог шумарства и
профитабилности, уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда Републике
Србије.
У пословима унапређења шума, заштите шума и изградњи шумских комуникација Предузеће
највећи део финансира из властитих извора. Део средстава за спровођење мера заштите,
гајењa и подизања нових шума, изградњу шумских комуникација, развој и унапређење ловства,
Предузеће остварује по основу конкурса Министарства пољопривреде и заштите животне
средине-Управе за шуме, за доделу средстава из Буџетског фонда за шуме Републике Србије и
Буџетског фонда за развој ловства Републикe Србије и других извора. Део средстава за обављање
стручно саветодавних послова у шумама сопственика, у складу са Законом о шумама, обезбеђује
Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Управa за шуме.
У складу са Законом о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,93/12 и 89/15), члан 69,
управљање шумама као природним богатством у надлежности је Републике Србије. Управљање
шумама Република Србија остварује преко Министарства пољопривреде и заштите животне
средине – Управе за шуме и преко правних лица за газдовање шумама у државној својини и
правних лица за газдовање шумама сопственика.
Јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 19 делова Предузећа (17 шумских газдинства,
Бироа за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитне радионице) састављених од 67
шумских управа и 15 радних јединицa које представљају основне јединице планирања и
организовања послова газдовања шумама.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациja јавног предузећа „Србијашуме“ структуирана је у три организациона нивоа:
• генерална дирекција Јавног предузећа „Србијашуме“ са седиштем у Београду,
• делови Предузећа: 17 шумских газдинстава, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и
Заштитна радионица и
• радне јединице: 67 шумских управа и 15 осталих радних јединица.

Генерална дирекција се бави стратегијским пословима, који обухватају израду политике
Предузећa као и израду Годишњег програма пословања, Годишњег плана газдовања шумама и
Завршног рачуна Предузећа.
Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја и представљају профитне центре,
а њихову организациону структуру чине службе. Шумским газдинствима руководе директори
газдинстава.
Шумске управе су основне јединице планирања и организовања послова газдовања шумама.
Најниже организационе јединице су шумски ревири и у оквиру њих реони.
Поред шумских газдинстава у саставу Предузећа постоје и делови Предузећа: Биро за планирање
и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица.
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MИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Мисија предузећа обухвата следеће делатности:
• заштиту и развој шумских екосистема,
• унапређење општекорисних функција шума1,
• управљање заштићеним природним добрима,
• пружање стручне помоћи за унапређење стања шума сопственика,
• очување и унапређење фауне шумских екосистема,
• заштиту и узгој дивљачи,
• одрживо коришћење рибљег фонда,
• подизање нових шума на државном земљишту и пружање
стручне помоћи за пошумљавање приватног земљишта,
• заштиту шума од биљних болести, штеточина, пожара
и противправног присвајања и коришћења,
• праћење глобалног процеса сушења шума у оквиру
постојећих обавеза према Европској унији,
• инфраструктурне радове – изградња и одржавање шумских
саобраћајница у функцији подизања нових шума и њихове заштите и
• развој и унапређење руралних подручја.

Предузеће спроводи концепт интегралног управљања природним ресурсима
са циљем да се одрживим коришћењем природних потенцијала шумских подручја и пословних капацитета Предузећа, обезбеди добит која ће омогућити
спровођење мера заштите и унапређења стања шума као и развој пословних
капацитета Предузећа. Привредна функција шума подразумева коришћење шумских производа и валоризацију општекорисних функција шума ради оставривања позитивних пословних резултата.
1) Oпшта заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема, очување биодиверзитета; очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумских станишта; ублажавање штетног дејства „ефекта стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе; пречишћавње загађеног ваздуха;
уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплaвних таласа; прочишћавање воде, снабдевање и
заштиту подземних токова и изворишта пијаћом водом; заштиту земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије
и клизишта; ставрање повољних услова за здравље људи; повољни утицај на климу и пољопривредну делатност;
обезбеђивање простора за одмор и рекреацију; развој ловног, сеоског и екотуризма; заштита од буке и подршка
одбрани земље и развоја локалних заједница
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ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Јавно предузеће ,,Србијашуме“ се развија у правцу профитабилне и респектабилне
компаније за управљање ресурсима шумских подручја, које своје пословање базира на принципима одрживог газдовања.
Јавно предузеће ,,Србијашуме“ у свом пословању тежи ка испуњавању свих захтева који проистичу из чињенице да су ресурси шумских подручја условно обновљив
природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, којим се мора газдовати уз уважавање принципа трајности и одрживог газдовања, уз очување и унапређење свих општекорисних функција.
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КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
Корпоративно управљање подразумева структуру и начин рада управе и надзорног одбора
те права власника да доносе одлуке. Оваква дефиниција појма обухвата само нормативни
аспект односа управљачких структура у великим предузећима, наиме, обим појма је много
шири и обухвата све структуре, процесе и системе који обезбеђују успешно пословање
предузећа.
Појам се може описати и као формалан састав одговорности менаџмента према власнику и
подразумева заштиту интереса власника, првенствено кроз механизме контроле менаџмента.
Са друге стране у најширем смислу појам укључује читаву мрежу формалних и неформалних
односа који се јављају у предузећима.
Корпоративно управљање у Јавном предузећу „Србијашуме“ обухвата скуп односа између
директора, надзорног одбора, власника, односно Владе Републике Србије као представника
власника, запослених и других заинтересованих страна. Корпоративно управљање такође
обезбеђује структуру путем које се одређују циљеви предузећа и средства за постизање тих
циљева и праћење резултата. Циљ корпоративног управљања је да се постигне максимални
ниво ефикасности и профитабилности предузећа.
Владa Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за
газдовање шумама „Србијашуме“, са п.о. Београд са Законом о јавним предузећима (05 број
023-11194/2016. од дана 29.11.2016. године), након чега ће Предузеће ускладити своја општа
акта и пословање у складу са поменутим законом и одлуком. Рад на изради нових техничких
норми, доношење нове методологије за вредновање резултата рада организационих делова
и увођење система финансијског управљања и контроле има за циљ повећање мотивисаности
запослених и измену пословне културе, а последично и повећање ефикасности предузећа.
Предузеће у пуној мери спроводи позитивне прописе и на тај начин штити интересе својих
добављача и купаца, локалних самоуправа, организација за заштиту природе и шире
јавности. Транспарентност у раду се постиже кроз контролу државне и комерцијалне
ревизије, испуњавањем FSC™ стандарда, поштовањем Закона о приступу информацијама од
јавног значаја и осталих позитивних прописа који регулишу област јавне својине и обављања
делатности од јавног значаја, као и редовном комуникацијом са јавношћу путем медија и
интернет портала.
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Служба за
контролу јавних
набавки

Служба
унутрашње
контроле

Јединица за
интерну ревизију

ДИРЕКТОР

Служба
унутрашње
контроле

Јединица за
интерну ревизију

Директор

дирекција

Служба за
контролу
јавних
набавки

ДЕЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА

коришћење
шума
и остале
ресурсе

ШГ31" Тимочке
шуме"
Бољевац
ШГ „ Тимочке
шуме“
Бољевац
ШГ32" Јужни
Кучај"
Деспотовац
ШГ „ Јужни
Кучај“
Деспотовац

ШГ „ Београд“
Београд
ШГ12" Београд"
Београд
ШГ „ Северни
Кучај“
Кучево
ШГ30" Северни
Кучај"
Кучево

11 за
Биро
за пројектовање
Биро
пројектовање

шумарство и
заштиту
животне
средине
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61 Заштитна радионица

ШГ „ Ниш“
Ниш
43 ШГ42" Пирот"
Пирот
ШГ „ Пирот“
Пирот
44 ШГ43" Шума"
Лесковац
ШГ „ Шума“
Лесковац
45 ШГ44" Врање"
Врање
61 Заштитна
45 ШГ „радионица
Врање“ Врање

39 ШГ " Столови" Краљево
ШГ „ Столови“ Краљево
40 ШГ39" Расина"
Крушевац
40
ШГ
„
Расина“
Крушевац
41 ШГ " Топлица" Куршумлија
ШГ „ Топлица“
42 ШГ41" Ниш"
Ниш Куршумлија

38 ШГ „ Шумарство“ Рашка

33 ШГ33" Крагујевац"
Крагујевац
ШГ „ Крагујевац“
Крагујевац
34 ШГ34" Борања"
Лозница
ШГ „ Борања“ Лозница
35 ШГ35" Ужице"
Ужице
ШГ „ Ужице“ Ужице
36 ШГ " Пријепоље" Пријепоље
36 ШГ „ Пријепоље“ Пријепоље
37 ШГ " Голија" Ивањица
37 ШГ „ Голија“ Ивањица
38 ШГ " Шумарство" Рашка

11
12
30
31
32

Генерална
дирекција

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Сектор за
комерцијалне
послове

1 радна јединица
+ јединица
1 радна
2
шумскеуправе
управе
2 шумске
6
шумских
управа
6 шумских
управа
5
шумских
управа
5 шумских
управа

3
шумскеуправе
управе
3 шумске

1 радна јединица
+ јединица
1 радна

2 радне јединице
+ јединицe
2 раднe

1 радна јединица
1 радна
+ јединица

2 радне јединице
2 раднe
+ јединицe

3
шумскеуправе
управе
3 шумске
5
шумских
управа
5 шумских
управа
3
шумскеуправе
управе
3 шумске

3
шумскеуправе
управе
3 шумске

3
шумскеуправе
управе
3 шумске
5
шумских
управа
5 шумских
управа

1 радна јединица
+ јединица
1 радна

2
шумскеуправе
управе
2 шумске
4
шумскеуправе
управе
4 шумске
3
шумскеуправе
управе
3 шумске

2 радне јединице
+ јединицe
2 раднe

3 радне јединице
+ јединице
3 радне

4
шумскеуправе
управе
4 шумске
7
шумских
управа
7 шумских
управа
4
шумскеуправе
управе
4 шумске

2 радне јединице
2 радне
+ јединице

Правни сектор

Сектор за
комерцијалне
послове

Сектор за
финансије и
рачуноводство

Сектор за развој
и стратешко
планирање

5
шумских
управа
5 шумских
управа

Сектор за
развој
и стратешко
планирање

Сектор за
ловство,
рибарство и
туризам

Сектор за
ловство,
рибарство и
туризам

Сектор за
Сектор за
Комисија
шумарство
и
за ревизију
коришћење шума
заштиту животне
и остале ресурсе
срединеСектор за
Сектор за

ДЕЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни
Генерална
одбор

Г-1: Организациона структура Предузећа

Графикон-1: Организациона структура Предузећа

значаја, као и редовном комуникацијом са јавношћу путем медија и интернет портала.

Сектор за
финансије и
рачуноводство
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Преглед шумских газдинстава
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ДЕЛ АТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама ,,Србијашуме“ утврђена је
Законом о шумама („Службени гласник РС», бр. 46/91) и Статутом Јавног предузећа
бр. 92/1-92 („Службени гласник РС“, бр. 21/92) од 01.04.1992. године.
Јавно предузеће „Србијашуме“ основано је са циљем да газдује шумама у државној
својини у складу са принципима одрживог газдовања шумама.

Законом утврђене делатности Предузећа су:
• гајење, одржавање и обнова шума и реконструкција деградираних шума,
• газдовање државним шумама и ловиштима посебне намене,
• стручно саветодавни послови у шумама сопственика,
• управљање заштићеним подручјима,
• управљање рибарским подручјима,
• пројектовање и изградња шумских саобраћајница,
• израда програма, пројеката и основа газдовања шумама,
• трговина на велико и мало,
• истраживачки рад и
• ловни, риболовни, сеоски и екотуризам.
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II
ПОСЛОВНА
СТРАТЕГИЈА
И РАЗВОЈ
Стратешки приоритети развоја шумарства
Републике Србије
Стратешки циљеви предузећа
стратегија предузећа
Приоритети развоја Предузећа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ“

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Стратешки циљеви и правци развоја шумарства као делатности до 2006. године проистицали су
из глобалне стратегије дефинисане на основу Просторног плана Републике Србије до 2010. године и Пројекције развоја шумарства до 2050. године, које су донете 1996. године. Као најважнији циљеви издвојени су: повећање шумовитости са 27,6% на 31,7%, до 2010. године, односно 41,4%, до 2050. године. Такође, пројектовано је и одговарајуће повећање годишњег прираста и повећање годишњег етата, уз промену структуре шума, односно повећање учешћа високих
шума. Већина пројектованих циљева у овим стратешким плановима, није реализована у предвиђеним оквирима. Такође, уочљиво је да су циљеви шумарства у Србији дефинисани Просторним планом, првенствено били усмерени ка производно-привредној функцији, што није у складу
са савременим гледиштима шумарске науке и потребама шумарске струке.
Стратегија развоја шумарства Републике Србије (2006) представља основни стратешки и развојни документ српског шумарства, и њоме је држава одредила основне принципе, развојне циљеве, мере и начине за подршку њеном спровођењу. Овом стратегијом, држава је поставила јасне
оквире и захтеве за институционалним реформама, редефинисањем улога и одговорности у читавом сектору шумарства.
Приоритетни циљ Стратегије развоја шумарства Републике Србије је заштита и унапређење
стања шума и развој шумарства као привредне гране и повећање доприноса сектора шумарства
економском и друштвеном развоју Републике Србије.
Према Стратегији, основни плански документ је Национални шумарски програм који као документ, пружа акциони оквир за развој сектора и акциони план, који садржи јасно дефинисане циљеве и рокове, као и носиоце Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени
гласник РС“, бр. 59/06) и обавезе њиховог извршења у процесу реализације Стратегије.
У Стратегији је јасно наведено да ће њена имплементација захтевати значајне финансијске и
људске ресурсе, а Влада ће створити услове за трајно и стабилно инвестирање у сектор шумарства, кроз процес реализације Националног шумарског програма.
Потребно је навести спољни утицај на Предузеће који се пре свега огледа у прилагођавању услед
интеграције Србије у ЕУ. Потребно је пре свега да се створи институционални оквир путем кога
би биле фокусиране реформе: законодавни оквир, стратегије развоја и оперативни програми
развоја. Поред тога, политика шумарства је значајан елемент аграрне и еколошке политике ЕУ.
Постоји потреба да се у Србији спроведе реформа шумарског сектора са циљем даље хармонизације са правилима ЕУ.
Законом о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15), чланом 19, прописано је да
Програм развоја шумарства Србије представља стратешки плански документ којим се утврђују
правци развоја шума и шумарства са акционим планом за његово спровођење. Програм би требао да обухвата стање шума, циљеве и мере за њихово унапређење, план спровођења циљева и
мера са утврђеном динамиком и финансијским средствима неопходним за њихово испуњавање.
Програм развоја шумарства на територији Републике Србије, Влада РС доноси на период од 10
година, а за реализацију овог програма праве се планови газдовања шумама.
Усвојеном Стратегијом развоја шумарства Републике Србије (2006) утврђени су општи развојни циљеви шумарског сектора Србије и опредељене мере за постизање тих циљева. На тај начин
Влада Србије се обавезала на успостављање равнотеже интереса друштва у односу на шуму стварањем повољне климе за економски развој, очување еколошких вредности шума Србије, обезбеђење социјалних функција шума и стварање оптималнијег законског оквира за шумарство.
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Стратегија развоја шумарства РС представља документ у коме је исказана неопходност међусекторског усаглашавања и потребно је да буде усаглашена са осталим стратешким документима
на националном нивоу који су донети након 2006. године пре свега са Националном стратегијом
одрживог развоја (2008), Националном стратегијом одрживог коришћења природних ресурса и
добара (2012), Стратегијом заштите од пожара од 2012-2017, Стратегијом развоја пољопривреде и Стратегијом биолошке разноврсности 2011-2018, Националном стратегијом за укључивање
Републике Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом,
пољопривреде и шумарства (2010) и Просторним планом Републике Србије (2010-2020)
Циљ Националне стратегије одрживог развоја је да уравнотежи три стуба одрживог развоја: одрживи развој економије, привреде и технологије, одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и заштиту животне средине уз рационално располагање природним ресурсима.
Стратешки циљеви уређења и коришћења шума и шумског земљишта обухватају усклађивање
националних прописа из области одрживог управљања шумама са законодавством ЕУ, унапређење стања шума: превођењем изданачких шума у високе, мелиорацијом деградираних и
изданачких шума лошег квалитета, подржавањем природног обнављања и заштите шума, унапређењем одрживог газдовања шумама у заштићеним подручјима, повећањем површина под
шумом у циљу достизања оптималне шумовитости.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА
Стратешки циљеви Предузећа дефинишу опште циљеве развоја Предузећа и опредељујуће мере
за постизање тих циљева. Шумским ресурсима Републике Србије газдује се на принципима одрживог развоја што проистиче из Устава Републике Србије и принципа одрживог управљања шумама јер је Република Србија потписница МЦПФЕ декларације1 (2003).
Јавно предузеће „Србијашуме“ трајно унапређује и користи шумске ресурсе те газдује њима у
складу са националним развојним циљевима и нивоом друштвено економског развоја, као и
на основу свеукупне националне политике која је у складу са одрживим развојем и законима. У
складу са циљевим Стратегије као важећег националног стратешког документа, стратешки циљеви Предузећа дефинисани су на следећи начин:

1. Очување и унапређење стања шума и развој
шумарства к ао привредне гране
Одрживо газдовање шумама је могуће трајно остваривати ако постоји континуитет
праћења и утврђивања стања шумског фонда, континуитет реалног дугорочног и краткорочног планирања као и реализације планова. Значај, стање шума и постављени циљеви
захтевају у зависности од односа власника или корисника према шуми, успостављање система управљања шумама који гарантује одрживост коришћења шумских ресурса. Kључна
улога државе у спровођењу одрживог газдовања шумама подразумева повећање површине под шумама, рационално коришћење шума, унапређење и заштиту, уважавајући принцип вишефункционалности и очувања еколошке равнотеже.

2. Повећање доприноса шумарског сектора
економском и друштвеном развоју Републике Србије
Улога сектора шумарства састоји се пре свега у повећању површина под шумама на простору на којем је економски и еколошки оправдано гајити шуму, повећање продуктивности
максималним и рационалним коришћењем укупног производног потенцијала шумских подручја који подразумева дрво, недрвне шумске ресурсе и одрживо коришћење опште-корисних функција шума, затим у успостављању ефикасног система за праћење здравственог
стања и виталности шума и система заштите шума од штетних биотичких и абиотичких чинилаца, бесправних сеча, противправних заузећа, бесправне градње и осталих противправних радњи. Ради спровођења одрживог газдовања шумама и обезбеђења производних, еколошких, социјалних и културних потреба друштва мора се подизати и одржавати оптималан
квалитет и густина шумских саобраћајница, као и помоћне инфраструктуре, унапредити сарадња са осталим секторима, финансијским институцијама и широм јавношћу ради што потпунијег планирања и коришћења осталих потенцијала шумских подручја.

3. Очување и унапређење животне средине и заштитЕ
природе
Концепт одрживог газдовања шумама у потпуности се мора применити у газдовању шумама у заштићеним природним добрима, дефинисањем и уравнотеженим одређивањем
приоритетних функција шума уз уважавање економских могућности државе и потреба становништва у тим углавном руралним подручјима. Очување и унапређење релативно бога1) Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE)-Министарска конференција о заштити шума
у Европи.
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тог биолошког диверзитета садржаног у шумским екосистемимa такође спада у један од
стратешких циљева Предузећа, као и очување, унапређење и валоризација заштитних, социјалних, културних и регулаторних функција шума.

4. Одрживи развој државног шумарског сектора
Државне шуме обзиром на своју специфичну јавну функцију сматрају се специфичним државним капиталом, а држава као власник овог капитала има у односу на шуму два основна
интереса: да се вредност тог капитала (шуме) не сме умањити, односно да се мора повећати
и да држава као власник захтева остваривање вишеструких користи од тог капитала (шуме).
Основни циљ газдовања државним шумама представља обезбеђивање одрживог развоја
државног шумарског сектора као и стварање највеће могуће додатне вредности производа шума. Постизање циља одрживог развоја државних шума обезбедиће се јасним опредељењем државе о задржавању и осигурању власништва над шумом, спровођењу разграничења, стимулисању арондације и успостављању и ажурирању катастра шума.

5. ОчУВАЊЕ И УНАПРЕђЕЊЕ ГЕНЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА,
БРОЈНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПОПУЛАЦИЈА ДИВЉАчИ И
УНАПРЕђЕЊЕ ЊИХОВИХ СТАНИшТА
У области газдовања дивљачи, стратешко опредељење Предузећа представља очување
и унапређење генетског потенцијала, бројности и квалитета популација појединих врста дивљачи применом одговарајућих мера одрживог газдовања популацијама дивљачи
и њиховим стаништима. Садашње незадовољавајуће стање популација дивљачи последица је неодговарајућег односа државе према питањима својине над дивљачи, имовинско-правним проблемима који проистичу из права газдовања дивљачи и својинских права
над просторима у којима се дивљач размножава и гаји, као и неодговарајућег дефинисања
ловства као привредне и хумане делатности. Држава представља најодговорнији чинилац
за развој ловства и обезбеђивање свих правно-регулаторних механизама, те ће у складу са
будућом стратегијом одрживог газдовања дивљачи и развоја ловства, Предузећe дефинисати значај и потребу унапређења стања овог ресурса.

6. Конкурентност предузећа
Јавно предузеће „Србијашуме“ је лидер на тржишту дрвета у Републици Србији, са изграђеним имиџом код купаца и добављача. Увођењем FSCTM сертификата производа, обезбеђена је већа конкурентност производа. Конкурентност се обезбеђује кроз ефикасне процесе у
Предузећу, као и у ланцу снабдевања и дистрибуције. Просторни распоред организационих
и функционалних делова Предузећа пружа потребну логистичку основу за ефикасну дистрибуцију производа до крајњих потрошача. Иако је Предузеће лидер на тржишту дрвета у Републици Србији, присуство и удео осталих јавних предузећа у трговини дрвним сортиментима,
као и велики број мањих учесника који своје делатности спроводе на истом тржишту, обезбеђује фер и равноправну тржишну утакмицу без монополских елемената

7. Унапређење људских ресурса
Постојеће стање шумских ресурса, планиране активности Предузећа у развоју сектора и различитост потреба и очекивања друштва, промене у току времена и технолошки напредак у
односу на шуме, намећу потребу континуираног и интензивног унапређивања знања запос25
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лених у пракси дефинисањем и спровођењем програма за осавремењивање практичних и
теоретских знања. Интензитет ових промена је такав да је испровоцирао и у Србији израду
Стратегије целоживотног учења која може бити основ за остваривање овог циља.

8. Унапређење истраживачких к апацитета
Стално образовање и усавршавање запослених један је од најефикаснијих начина остварења конкурентске предности. Стицање нових знања, вештина и способности омогућавају
појединцу преузимање сложених, нових послова и позиција и припремају га за захтеве
који тек долазе. Посебна пажња у Јавном предузећу „Србијашуме“ посвећена је будућим и
развојним образовним потребама, те Предузеће утврђује каква знања и вештине ће бити
потребне и развија стални процес припреме запослених за будућност. Укључивањем у истраживачке пројекте Предузеће подстиче, подржава и финансира истраживања у тим областима. Овде је истакнута нужност сарадње са профилним образовним институцијама
шумарске струке (Шумарски факултет, Интитут за шумарство Републике Србије, средње
шумарске школе и друге комплементарне институције).

9. Унапређење информисаности свих интересних
група
Стварање предуслова за информисање свеукупне јавности о стању шумских ресурса, као
и о мерама и активностима на унапређењу стања у сектору, представљају један од циљева Предузећа. Основно образовање и масовни медији не пружају довољно информација о
значају шума и шумарства, те се тај недостатак уочава кроз неразвијену свест наших грађана која се често испољава у различитим негативним видовима, а посебно у односу на активности у шумарству. Информисаност заинтересованих страна о делатности Предузећа и
стању повереног му ресурса на коришћење унапредиће се путем интернет странице www.
srbijasume.rs, наставком промотивних активности као и сталном сарадњом са медијима.

10. Успостављање и унапређење међусекторске и
међународне сарадње
У односу на функционалну припадност Јавног предузећа „Србијашуме“ основни задатак је
сарадња са огранцима у оквиру истог министарства: пољопривредом, водопривредом и
заштитом животне средине. С обзиром на основне делатности Предузећа, а и економске
потребе, нужна је секторска повезаност са Министарством рударства и енергетике, јер је
дрво препознато као значајан условно обновљив биоенергентски ресурс, док ће се институционална сарадња и даље остваривати са образовним и научним институцијама у области шумарства, а и у другим сродним областима. По потреби ће се остваривати сарадња
и са другим секторима (туризам, локална самоуправа, саобраћај, одбрана итд).
Дугорочни циљ Предузећа свакако је успостављање и ојачавање међународне сарадње
на глобалном и регионалном нивоу у свим аспектима шумарства и сродним областима
уз претходно стварање услова за имплементацију ратификованих међународних резолуција, конвенција и споразума у области шумарства и заштите природе, као и редовно
присуство на међународним скуповима у циљу активног укључивања у процесе и припрему докумената од важности за развој секторa и стално промовисање регионалне сарадње у области шумарства у циљу одрживог коришћења, газдовања и очувања шумских екосистема.
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СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
Планирање газдовање шумама је скуп свих радњи и поступака који се изводе у циљу израде
планских докумената на основу података прикупљених и обрађених по прописаној методологији за њихову израду. Планови газдовања шумама су: план развоја шумске области, основа газдовања шумама и програм газдовања шумама.
Јавно предузеће „Србијашуме“ ће у складу са својим мандатом учествовати у изради стратешког
плана на нивоу државе у складу са законом дефинисаним као План развоја шумарства Србије.
Овај план је у односу на степен хитности, ургентан, с обзиром да се њиме отвара могућност реалног остваривања ресорног закона и комплементарних закона који партиципирају при доношењу
одлука о односу према шуми.
Јавно предузеће „Србијашуме“ планира да у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управом за шуме, започне послове на изради Планова развоја шумских области (стратешких планова), са динамиком примереном стању уређености шумских подручја по
ранијим законским решењима. Оријентациона динамика је један план за две године, односно с
обзиром на затечено стање у окружењу, у планираном средњорочном периоду ће се урадити један план развоја почевши од 2018. године, уз припрему другог плана у 2019. години. Прогноза је
да се за све шумске области заврше планови до краја 2026. године. Услов да се обезбеди несметана израда овог плана је обезбеђено финансирање (план се односи на све шуме и њихове власнике) у области, обезбеђен интегрисан софтвер као алат за израду, катастар имовине, обучени
кадрови (институције) и партиципативност.
Јавно предузеће „Србијашуме“ у континуитету израђује основе газдовања шумама (оперативне
планове) чиме се обезбеђује континуитет производње и континуитет приноса и прихода. Основа
садржи опис стања шума, разраду општих смерница из плана развоја; евиденцију и анализу спроведених мера газдовања; планове газдовања по врсти и обиму послова, времену, месту и начину
њиховог спровођења и вредност шуме. Основа се израђује на основу утврђеног стања шума на терену (састојинске инвентуре), важности је десет година и на њу сагласност даје Министарство надлежно за послове шумарства (Управа за шуме). Неопходан услов за несметано одвијање ове активности је одрживост свакогодишње обуке кадрова и тренинга актера у изради плана.
Површина државних шума којима газдује Јавно предузеће „Србијашуме“ износи 892.736ha и за
њих се израђују основе газдовања шумама.
Т-2: Планирање газдовања шумама (израда основа газдовања)
Година

Теренски радови
број основа
ha

Канцеларијски радови
број основа
ha

2017.

39

97.007

40

91.861

2018.

40

99.239

39

97.707

2019.

36

94.445

40

99.239

Укупно:
2017-2019.

115

290.691

119

288.807
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С обзиром да је основа газдовања шумама периодични плански документ на основу кога се изводе радови на гајењу, заштити и одрживом коришћењу шума уз поштовање принципа вишефункционалности, приоритет Предузећа је обезбеђење људских и материјално-техничких услова за
извршење годишњих планских задатака на изради основа газдовања шумама (теренски и канцеларијски радови). За успешно извршавање радова на годишњем нивоу, према привременим нормама Јавног предузећа „Србијашуме“, потребно је стално ангажовање 45 шумарских инжењера и
35 шумарских техничара, уз обезбеђење финансијских средства у износу од око 150.000.000 динара на годишњем нивоу. При том се има у виду и неопходност сарадње са екстерном контролом (Управе за шуме), оперативним кадровима на терену који радно задужују поједине газдинске јединице, као и сарадње са кадровима који су ангажовани на изради годишњих оперативних
планова.
Циљ Предузећа је стална едукација и усавршавање кадрова који раде на изради планова газдовања шумама; стално опремање савременом опремом, инструментима и софтверима неопходним за израду основа газдовања шумам (ГИС технологија и др.); унапређење постојеће базе података и повезивање са централном базом података у Управи за шуме; унапређење система планирања газдовања шумама кроз примену иновативних метода планирања (газдовање шумама
на природи близак начин) и активно учешће у давању услова и мишљења за израду просторно
планске документације (просторни планови подручја посебне намене, просторни планови локалних самоуправа, планови детаљне регулације и др.).
Планирање газдовања шумама уређено је законом и има карактер система. Систем планирања
треба да има карактер интегралног, интегрисаног и адаптивног. Адаптивно планирање је посебно важно због све израженијих климатских промена и њиховог утицаја на шуму. Планирање газдовање шумама треба да буде усмерено на одрживо управљање шумама и принцип полуфункционалности и при том усмерено на чување, заштиту и повећање биодиверзитета на екосистемском, специјском и нивоу гена.
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ГАЈЕЊЕ ШУМА
Гајење шума представља основну делатност Предузећа која обухвата планско спровођење мера
обнављања, неге и подизања нових шума, као и производњу шумског репродуктивног материјала.
Годишњи обими радова на гајењу шума проистичу из Планова развоја шумске области (као стратешких планова) и Основа газдовања шумама (као оперативних планова комплементарних са
претходним). Наведени планови ће бити спровођени на такав начин и у таквом обиму да се одржи и побољша биолошка разноврсност шума, унапреди производност и способност природног
обнављања шума, да се побољша виталност и потенцијал затеченог стања шума, а да се у садашњости и будућности испуњавају еколошке, економске, социјалне (друштвене) и друге функције шума.
Стратешки циљеви у овој области, дугорочног карактера, су :
1. унапређивање стања постојећих шума,
2. повећање површине под шумом.
Мере за постизање плански дефинисаних циљева гајења шума су: повећање површине под шумама пошумљавањем шумског земљишта и површина на којима је економски и еколошки оправдано гајити шуму (деградирана земљишта, напуштена пољопривредна земљишта лошијег бонитета <IV, необрасла шумска земљишта, итд); унапређење технологије оснивања нових шума, смањивања штета од дивљачи на њима и смањење штетног дејства корова, повећање продуктивности,
рационално коришћење укупног производног потенцијала шумских подручја; унапређење и поправка затеченог стања шума узгојним мерама, подржавање процеса обнављања зрелих шума,
спровођењем свих помоћних мера при оснивању нових шума и код природног и вештачког обнављања шума, обезбеђивањем трајности производње и континуитета приноса, очувањем и повећањем вредности шума уз истовремено интензивирање свих осталих функција шума.
За остварење планских циљева гајења шума, поред напред наведених мера, приоритетне мере
су и обезбеђење људских и финансијских ресурса, односно стручне радне снаге, радне снаге за
извођење радова на терену и редовног финансирања радова на гајењу шума.
Планирани обим радова на гајењу шума у 2017. години (за све видове радова) износи 47.149hа, а
трошкови реализације износе 473.784.475 динара.
У средњорочном периоду планира се увећање обима радова за 5% у 2019. години у односу на 2017.
годину, односно за 20% у 2026. години у односу на 2017. годину.
Дознака стабала за сечу у 2017. години у функцији плана сеча за 2018. годину износи 1.707.423m3
и план ће се реализовати на површини од 38.662hа (трошкови реализације дознаке износе
215.677.605 динара).
У средњорочном периоду до 2019. године планира се да ниво дознаке стабала за сечу буде просечно годишње око 1.750.000m3, а дугорочно ће се тежити остварењу плана дознаке стабала за сечу
према планским документима.
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Т-3: План гајења шума по видовима радова за период 2017-2019. године
Редни број

Вид рада

Површина (hа)

1.

Помоћне мере

4.466

2.

Природно обнављање

28.607

3.

Вештачко обнављање

4.262

4.

Оснивање нових шума

723

5.

Мере неге до пете године старости

12.209

6.

Чишћење

2.260

7.

Прореде

76.235

8.

Случајни приноси

15.212

9.

Остале мере неге

4.463

Десетогодишњи принос (стање 31.12.2016. године) износи 19.409.752m3, односно просечни годишњи принос (етат) износи 1.940.975m3. Због све израженијег проблема сушења шума, у протеклом периоду просечно годишње, кроз случајне приносе реализовано је око 150.000m3. Тренд
сушења шума и даље је присутан тако да се и у наредном периоду мора рачунати и на реалност
ове сече, као и на сече које ће се вршити у оквиру санационих планова до краја 2018. године, односно 2019. године. Обим сеча може се повећати кроз увођење латентне (променљиве) опходње
у четинарским састојинама. Површина вештачки подигнутих састојина четинара старости преко
40 година износи 16.693hа, запремина је 4.320.934m3, запремински прираст је 181.117m3, а десетогодишњи принос износи 661.263m3.
Циљ Предузећа у области припреме производње је унапређивање рада на дознаци стабала за
сечу, уз обезбеђење стручних кадрова и материјално-техничких претпоставки.

Т-4: План дознаке стабала за сечу по видовима радова за период 2017-2019. године
Редни број

Врста рада

План по површини (hа)

План по
запремини (m3)

1.

Природно обнављање

26.357

2.307.637

2.

Вештачко обнављање

2.255

398.796

3.

Нега шума

88.537

2.467.228

117.149

5.173.661

Укупно
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СЕМЕНАРСТВО И РАСАДНИЧК А ПРОИЗВОДЊА
У циљу поштовања основних принципа трајности шумске производње, увећања шумског фонда
и вршења основне делатности, производњa квалитетног шумског семена и садног материјала је
приоритетан задатак Предузећа и иста мора бити прилагођена узгојним потребама, станишним
приликама и циљевима пошумљавања.
Основни предуслов за испуњење Плана производње садног материјала је сакупљање квалитетног шумског семена врста дрвећа које су плановима одабране. Потребе за семеном шумских врста дрвећа (лишћара и четинара) у циљу производње шумског садног материјала и вештачког
обнављања шума сетвом семена на нивоу Јавног предузећа „Србијашуме“, према подацима из
планова газдовања шумама, износе просечно годишње око 37.650kg (од чега је за потребе сетве
у расадницима – производњу садница потребно 10-15% од ове количине). Преостала количина
семена ће се користити за вештачко обнављање шума сетвом. Сагласно планираном повећању
производње садног материјала на годишњем нивоу од око 10% у периоду 2017-2019. године, планирано је и повећање сакупљања семена и то за 20% годишње.
С обзиром да План реализације сакупљања семена (осим дефинисаних потреба за садним материјалом Планом гајења шума на државном и приватном земљишту), у највећој мери дефинишу климатски услови и периодицитет рађања појединих врста дрвећа (који се не могу предвидети, посебно у последњих неколико година), приоритет Предузећа је издвајање нових семенских објеката и ревизија постојећих, подизање семенских плантажа најважнијих шумских врста,
унапређење стања постојећих семенских плантажа и спровођење мелиоративних мера у семенским плантажама.
Средњорочни план производње садног материјала зависи од Планова гајења шума и планираних потреба, тј. садње на државном и приватном земљишту (повећање за око 10% на годишњем
нивоу у односу на 2017. годину где се планира производња 6.593.743 комада садница), континуитета суфинансирања производње садног материјала од стране државе, али и од потражње садница на тржишту (пројектовани трошкови производње семена и садног материјала у 2017. години износе 66.136.623 динара). С обзиром на то да су за садњу преостали најтежи терени, али и
због измене климатских услова, што се тиче типа садног материјала, планирано је повећање производње садног материјала са обложеним кореновим системом (контејнерски садни материјал)
за 5 до 10%. У плану је и почетак производње микоризованих садница које би се користиле за пошумљавање најтежих терена. Што се тиче врсте садног материјала, наставиће се са повећањем
учешћа лишћарских врста дрвећа и шумских воћкарица. Посебна пажња дугорочно ће се посветити интензивнијој производњи врста дрвећа са списка реликтних, ретких, ендемичних и угрожених како би се и на тај начин помогло планској заштити биоразноврсности у Србији.
Да би се сви наведени и планирани послови реализовали, неопходно је: повећати број радне
снаге; извршити набавку савремене механизације и различитих прикључних машина, опреме за
сакупљање семена и др.; наставити даље опремање, као и уређење Семенског центра и расадника у Пожеги и коришћење његовог пуног капацитета у смислу центра за едукацију будућих
стручњака, одржавање различитих врста тренинга и обука, услужно чување и дорада семена (у
земљи и региону), извоз семена и др.; спровести реорганизацију и рационализацију расадничке
производње (промена асортимана производње у појединим расадницима, пренамена расадника и др.). У односу на све сложеније односе и услове у овој области врло важно претходно и приоритетно питање је везано за усвајање нових технологија и селекционисање унутар одабира семенског материјала у односу на генетски потенцијал којим Србија у овом моменту располаже.
Са довољно сигурности се може претпоставити да је садашњи ниво производње доња граница
потреба али у односу на просторни капацитет Предузећа. Пројекција повећања производње садног материјала и шумског семена зависи од потреба тржишта и могућности пласмана овог производа, а имајући при том у виду плански циљ обима пошумљавања на нивоу државе. Напомињемо да је према Просторном плану РС из 2010. године, планирано пошумљавање и подизање нових шума на површини од 9.000ha годишње на целој територији Републике Србије.
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ЗАШТИТА ШУМА
Заштита шума обухвата систем мера и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања
и отклањања последица штетног дејства биотичких и абиотичких штетних утицаја: биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, ледолома, суше, шумских пожара и других елементарних непогода. С обзиром на све интензивнији утицај фактора ризика превентивна заштита и мониторинг шумских екосистема као стратешки циљ је у првом плану.
У складу са законским обавезама, с једне стране, и стручним сагледавањем здравственог стања
шума, степена угрожености шума од пожара и других штетних дејстава и утицаја, с друге стране,
утврђује се обим послова, односно план, у сегменту заштите шума.
Сегменти плана заштите шума су: заштита шума од биљних болести и штетних инсеката; мониторинг поткорњака (применом феромонских клопки и контролно/ловних стабала); градња и
одржавање противпожарних пруга и друге техничке инфраструктуре за потребе противпожарне
заштите шума (уређење водозахвата, изградња осматрачница, успостава видео надзора и др.);
индивидуална заштита садница од дивљачи и заштита садница од глодара.
Обавеза Јавног предузећа „Србијашуме“ је да чува шуме ради њене заштите од противправног
присвајања, коришћења, уништавања и других незаконитих радњи (одлагање отпадних и отровних штетних материја, загађивања шума, уништавање граничних знакова и ознака и друго). За
потребе чувања шума организована је служба чувања коју чини 600 чувара шума. У 2017. години
пројектовани трошкови заштите шума износе 216.591.544 динара.
Т-5: План заштите шума по видовима радова за период 2017-2019. године
Вид рада
Заштита
шума од
биљних
болести и
штетних
инсеката (hа)

Постављање
ловних
стабала
(комада)

Постављање
феромонских
клопки
(комада)

Изградња и
одржавање
ПП пруга
(km)

Заштита
шума од
дивљачи
(ha)

Заштита
шума од
глодара
(hа)

2017.

20.265

987

1.086

244

184

20

2018.

22.000

1.000

1.200

230

200

20

2019.

25.000

1.100

1.300

220

190

20

Година

Потребно је нагласити присутан проблем бесправних сеча у Копненој зони безбедности, које су
актуелне од 1999. године о чему је Предузеће редовно извештавало надлежне институције –
Владу Републике Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарство унутрашњих послова, Војску Србије. Укупан обим бесправних сеча на подручју шумских газдинстава Врање, Лесковац, Куршумлија и Рашка, у Копненој зони безбедности (дуж административне линије са Косовом и Метохијом) у периоду од 1999. године до краја септембра 2016. године износи 559.587m³.
Предузеће у сарадњи са органима Министарства унутрашњих послова и Војском Србије, предузима низ мера у циљу спречавања бесправних сеча чији су починиоци са подручја Косова и Метохије (заједничке контроле и санкционисања учињених бесправних дела). У последње време напади на шуме су све израженији, те је спровођење заштите шума од стране Предузећа у копненој
зони безбедности отежано и представља безбедносни ризик.
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У оквиру заштите шума, у планском периоду наставиће се рад на примени и усавршавању метода превентивне и репресивне заштите. Стални мониторинг здравственог стања шума захтева
примену и усавршавање метода праћења и контроле присуства економских важних штеточина у
шумама у сарадњи са носиоцима Извештајно дијагнозно – прогнозне службе у области заштите
шума. Заштита шумских екосистема спроводиће се применом метода интегралне заштите шума.
Ове активности су интегрални део глобалних пројеката који се реализују и у нашој земљи а
односе се на НЕАП (National Environmental Action Plan), ICP Forests (International Co-operatative
Programme on Asessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forest), Кјото протокол, заштиту
шума и заштићене шуме у оквиру МЦПФЕ-а, контролу сертификационог процеса, и др.
С обзиром да сушење шума представља један од најзначајнијих угрожавајућих фактора стабилности шума, Предузеће ће предузети све неопходне мере, како би се површине, на којима ће
се вршити уклањање случајног приноса (где је потребно пошумљавање), санирале пошумљавањем, коришћењем садног материјала одговарајуће старости, квалитета и одговарајуће врсте
дрвећа.
Унапређење организације и опремљености противпожарне заштите наставиће се и у наредном
периоду, као и сарадња са Министарством унутрашњих послова Србије-Сектором за ванредне
ситуације.
Заштита шума од бесправних сеча и дугих противправних радњи биће приоритет Предузећа, као и
унапређење рада чуварске службе у Предузећу сагласно Закону о шумама. Наставиће се сарадња
са Министарством унутрашњих послова Србије, Војском Србије, Министарством пољопривреде
и заштите животне средине – Управом за шуме и другим институцијама по питању заштите шума
дуж административне линије са Косовом и Метохијом.

ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ
ПОДРУЧЈИМА
Очување, заштита, унапређење, промовисање и одрживи развој заштићених подручја представљају приоритетан стратешки циљ у овој области и у том смислу приоритетне послове Јавног
предузећа „Србијашуме“ као управљача заштићеним подручјима.
Јавно предузеће „Србијашуме“ као највећи управљач заштићених подручја у Србији, тренутно
управља са 101 заштићеним подручјем, површине 261.947ha, што чини 45,53% површине укупно заштићених подручја у Србији, има обавезу да обезбеди спровођење прописаних режима
заштите, контролише њихово поштовање од стране свих корисника заштићеног подручја, усклади планска документа (планове, програме и основе) са актом о заштити и плански унапреди управљање заштићеним подручјима која су му поверена на управљање од стране Владе Републике Србије, Града Београда и локалних самоуправа.
Доношење прописаних програмских и планских докумената, њихова стручна и друштвена потврда, реализација система финансирања, обезбеђивање стручног кадра и обезбеђење обучене чуварске службе, основне су претпоставке за ефикасно спровођење заштите, развоја и одрживог
коришћења заштићеног подручја.
Остварење циља у области заштите и управљања заштићеним подручјем захтева: сталну обуку
и едукацију запослених на пословима заштите природе; обезебеђење финансијских средстава
за реализацију планова и програма управљања и то пре свега из средстава субвенција надлежног Министарства за послове заштите животне средине и из средстава накнада за коришћење
заштићеног подручја; сарадњу са надлежним Министарством пољопривреде и заштите живот33
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не средине, Заводом за заштиту природе Србије, научним и истраживачким организацијама, корисницима и другим управљачима заштићених подручја, локалним заједницама и организацијама цивилног друштва.
Стратешки циљ Јавног предузећа „Србијашуме“ је да својим активностима одржи управљачку
функцију у заштићеним подручјима у којима највећи део заштићене површине чине шуме. У оквиру садашње површине заштићених подручја преко 60% површине чине шумски екосистеми.
У наредном средњорочном периоду, у складу са Просторним планом Републике Србије који дефинише обавезу да 12% територије Србије буде под заштитом, очекује се да Предузеће добије на
управљање око 15 заштићених подручја површине око 120.000ha, као и да у оквиру UNESCO Програма „Човек и биосфера“, заштићено подручје Парк природе „Стара планина“ добије статус резервата биосфере. За сада у Републици Србији, постоји једини Резерват биосфере „Голија-Студеница“, који је у надлежности Јавног предузећа „Србијашуме“. У средњорочном периоду пројектовано је да су за реализацију годишњих програма управљања заштићеним подручјима, просечно годишње, потребна средства у износу од око 275.000.000 динара.
Т-6: Стање заштићених подручја којима управља Јавно предузеће „Србијашуме“
Редни број

Врста заштићеног подурчја

Број

Површина (hа)

1.

Парк природе

3

197.261,00

2.

Парк шуме

1

19,65

3.

Предео изузетних одлика

6

22.757,54

4.

Предео нарочите природне лепоте

3

11.265,00

5.

Специјални резерват природе

6

26.485,04

6.

Општи резерват природе

4

60,49

7.

Строги природни резерват

32

548,66

8.

Споменик природе

40

3.441,10

9.

Меморијални природни споменик

4

72,96

10.

Простор око непокретног културног добра

1

14,09

11.

Заштићено станиште

1

21,25

Укупно

101

261.946,78

Очекује се у наредном периоду да у области заштите вредних делова природе активности буду
усмерене на ширење заштитног статуса на приватно власништво, у почетку у односу на либералнији режим облика заштите.
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ШУМЕ СОПСТВЕНИК А
У овој категорији власништва стратешки циљеви Предузећа су аналогни дефинисаним у шумама у државном власништву, делом интензивније, с обзиром да је по неким показатељима стање
шума лошије него у државном власништву. Стратешки и дугорочни циљеви су:
1. унапређивање стања постојећих шума и
2. повећање површине под шумом (уз сагласност власника- сосптвеника шуме).
Јавно предузеће у оквиру обављања стручно саветодавних послова у шумама сопственика-физичких лица има обавезу: израде годишњег плана газдовања шумама; израде привременог годишњег програма газдовања шумама; израду програма подизања нових шума и унапређење
стања постојећих шума; израду плана заштите шума од пожара; дознаку стабала за сечу; праћење
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; обавештавања надлежних органа о бесправним радњама и другим стручно саветодавним пословима.
Површина шума сопственика које су у надлежности Јавног предузећа „Србијашуме“ износи
1.197.809hа, запремина је 134.215.848m³, прираст је 3.365.732m³, број катастарских општина је
3.944, број катастарских парцела је 3.312.649 и просечна величина катастарске парцеле је 0,36ha.
Одрживост газдовања шумама је директно зависна од величина поседа.
Предузеће ће код извођења стручно саветодавних послова у шумама сопственика и даље тежити
ка успостављању партнерског односа са власницима шума у циљу стручног спровођења мера газдовања шумама у циљу унапређења стања ових шума. Власници шума ће бити подстицани на позитиван однос према шуми у намери да се њима газдује на начин који обезбеђује еколошке, економске и социјалне функције шума. Логичан актер и партнер у овој активности је Министарство
пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме.
Подршка пошумљавању земљишта у приватноj својини ће бити подржана кроз производњу и дистрибуцију садног материјала, као и кроз стручно усмеравање и саветовање сопственика шума.
Дознака и жигосање у шумама сопственика спроводи се плански и организовано уз обострано уважавање и поштовање утврђених рокова и планова. Предузеће ће обим планиране сече усклађивати са потребама власника шума, уважавајући принцип трајности и узгојне потребе шуме. Циљ Предузећа је планско газдовање приватним шумама услужног карактера спровођењем стручне контроле и надзора.
Предузеће ће радити на осавремењавању и техничкој опремљености запослених на стручним
пословима у шумама сопственика и спровођењу едукације сопственика шума о значају стручног
планирања газдовања шумама.
Обзиром на изражен тренд раста дознаке и жигосања у шумама сопственика средњорочни план
за период 2017-2019. године је следећи: одабирање и обележавање стабала за сечу у износу од
750.000m3; жигосање посеченог дрвета у износу од 650.000m3, уз обезбеђење финансијских средстава просечно годишње око 220.000.000 динара.
За реализацију поверених послова потребни су стручни кадрови (оптималан број је 49 шумарских инжењера и 221 шумарски техничар) и обезбеђен континуитет у суфинансирању.
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КОРИШЋЕЊЕ ШУМА
Коришћење шума представља валоризацију свих претходних радова, превасходно узгојних,
примену одговарајућих мера заштите, уопште рационалног управљања шумским ресурсима.
Резултат развоја друштва и повећања потреба људи за свим производима шума утицали су
на проширење кључних сазнања и добијање практичних стручних решења у валоризацији
свих шумских ресурса и њиховом вишефункционалном коришћењу. Велика конкурентност у
коришћењу обновљивих ресурса захтева нови приступ у интегралном коришћењу функција
шума уз постепено континуирано повећање приноса у складу са плановима газдовања шумама
али и прихода од свих производа шума. Коришћењем шумских ресурса тржишно се валоризују
сви радови газдовања шумама кроз рационално управљање шумским ресурсима.
У том циљу за наредни средњорочни период (2017-2019), предвиђа се максимално рационално
газдовање, у смислу коришћења шума, односно максимално квалитативно и квантитативно
искоришћење дрвне запремине која је предвиђена етатом. Применом активног и стручног
деловања у производњи дрвне запремине, првенствено стручног рада на кројењу дрвних
сортимената, потребно је наставити тренд постигнут током 2016. године, са повећaним учешћем
техничке обловине у укупној производњи нето дрвне запремине. Циљ је да се до 2020. године
правилним кројењем дрвних сортимената, повећа учешће трупаца и техничке обловине са
садашњих 37% на 41%.
Планом производње нето дрвне запремине за 2017. годину предвиђена је производња трупаца
и техничке обловине и осталог техничког дрвета у износу од 534.803m³ и просторног дрвета у
износу од 893.200m³, што чини укупну нето производњу од 1.428.003m³.
Однос техничког према просторном дрвету повећан је за око 2% у односу на план из 2016. године.
Исти тренд очекује се и у наредне две године. Напор Предузећа биће усмерен ка квалитетном
искоришћењу сечивог етата, који се креће у приближним или мало увећаним вредностима као и у
2017. години. Да би се овакав тренд остварио неопходно је упошљавање потребног броја стручне
радне снаге која би обављала стручно техничке послове (шумарски инжењери и техничари), уз
константну едукацију стручно техничких и производних кадрова, јер искључиво од њих зависи
остварење постављених циљева. Ово је врло важна ставка у повећању прихода Предузећа, која
је већ дала резултат у претходне две године.
Т-7: Очекиван план нето дрвне запремине за период 2017-2019. године
Година

Трупци и обло
техничко (m3)

Просторно дрво (m3)

Укупна нето
запремина (m3)

2016.

497.704

849.540

1.347.244

2017.

534.803

893.200

1.428.003

2018.

585.987

916.634

1.502.621

2019.

631.400

908.600

1.540.000

Производња дрвних сортимената (прва фаза сече и израде, као и прва фаза транспорта –
привлачење) тренутно се у највећем делу обавља услугама извођача радова. Ове услуге се
набављају на слободном тржишту које још није довољно развијено као и њихови капацитети.
План је да се повећа учешће властите радне снаге на производњи дрвних сортимената, са циљем
да се до 2020. године Предузеће приближи учешћу од 20% сопствене производње. У исто време
потребно је радити на едукацији извођача радова да развијају своје капацитете, јер се на тај
начин директно утиче на развој руралних подручја, а највећи број извођача радова управо живи
и ради у тим подручјима. Производња дрвних сортимената путем самоизраде (продаје на пању)
до 2020. године планира се свести на ниво испод 10%, а овај вид производње ће се користи
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само у случајевима снабдевања локалног становништва огревним дрветом и у случајевима где
хитност радова који се изводе то захтева.
Превоз дрвних сортимената (друга фаза транспорта) сопственом механизацијом ће се развијати у
зависности од начина и места продаје у наредном периоду. Услуге превоза дрвних сортимената ће се
користити само у случајевима где властити капацитети нису довољни да задовоље потребе тржишта.

МЕХАНИЗАЦИЈА
Садашње стање механизације због своје старости и немогућности набавке оригиналних резервних делова захтева велике трошкове одржавања и неефикасност исте.
Повећањем прихода, стварају се услови да се инвестира у механизацију, чиме се директно
смањују трошкови одржавања и повећава ефикасност. Механизација је неопходна за постизање
оптималне отворености шума чијом би набавком достигли ниво од 50% учешћа сопствене механизације на изградњи, реконструкцији и одржавању шумских путева и влака, као и за набавку средстава механизације на сечи и изради, привлачењу и транспорту дрвних сортимената, са
циљем да се до 2020. године Предузеће приближи учешћу од 20% сопствене производње.
Да би се овакав план остварио потребно је наставити започети процес инвестирања у 2016. години, неопходно је улагање у механизацију од око 1,36 милијарди динара у наредне три године, и то 2017. године око 560.000.000 динара, 2018. године око 415.000.000 динара и 2019. године око 385.000.000 динара. Инвестирање у механизацију директно захтева упошљавање потребног броја стручне радне снаге, која би руковала том механизацијом.
Г-2: Инвестиције у механизацију у периоду 2017-2019. године
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ШУМСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Шумске саобраћајнице су грађевински објекти који чине техничку инфраструктуру шума чија је
основна намена да омогућују извршење послова газдовања шумама. Шумске саобраћајнице се
деле на примарне (шумски путеви) и секундарне (шумске влаке).
Шумски путеви су основна средства Јавног предузећа „Србијашуме”. Планирање њихове изградње се врши у оквиру основа газдовања шумама, а детаљно пројектовање положаја шумских
путева у простору са израдом студије оправданости њихове изградње треба радити у склопу програма отварања газдинске јединице. Улагање у изградњу шумских путева има карактер инвестиција. Израда главних пројеката шумских путева и њихова изградња се ради у складу са Упутством
за пројектовање и грађење шумских путева Јавног предузећа „Србијашуме” из 1993. године.
Дугорочни стратешки циљ Предузећа у области инвестирања у шумске путеве кроз делатност
њихове изградње је достизање циљне отворености шума свих делова Предузећа кроз постизање оптималне густине мреже шумских путева, у смислу њеног правилног и економичног положаја у простору, и оптималне функционалности мреже, у смислу употребљивости шумских путева за обављање послова газдовања шумама. Средњорочни стратешки циљеви Предузећа у области изградње и одржавања шумских путева су:

1. ИЗРАДА КАТАСТРА ШУМСКИХ ПУТЕВА – преглед положаја шумских путева у простору, односно, отвореност комплекса државних шума и шумских земљишта и њихова повезаност са
мрежом јавних путева. Катастар шумских путева представља евиденцију свих шумских путева
у смислу њиховог положаја у простору, категорије, функционалног стања и оцене употребљивости и ради се за све газдинске јединице, шумске управе и шумска газдинства, тј. на нивоу
Предузећа. Катастар шумских путева и планови газдовања шумама представљају основу за реализацију свих активности газдовања шумама кроз планирање и изградњу шумских путева,

2. ПОВЕЋАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У ШУМСКЕ ПУТЕВЕ – У периоду од 2017. до
2019. године Предузеће ће повећати вредност инвестиционих улагања кроз изградњу шумских путева, како у градњу нових (око 270km), тако и у реконструкцију постојећих шумских путева (око 580km), али и у изградњу мостова на шумским путевима (око 120m). Укупна планирана вредност инвестиција у изградњу шумских путева и мостова у овом средњорочном периоду
је око 2.100.000.000 динара, од тога се у 2017. години планира око 550.000.000 динара, у 2018.
години око 790.000.000 динара и у 2019. години око 760.000.000 динара. Повећање инвестиционих улагања у шумске путеве је у складу са планираним обимом повећања послова газдовања шумама на годишњег нивоу, и указује на значај који шумски путеви имају и место које заузимају у пословној политици и стратегији развоја Предузећа. Улагања у изградњу шумске путне инфраструктуре условљена су висином средстава која Предузеће обезбеђује кроз суфинансирање изградње, коришћењем средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије.
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Г-3: Инвестиције у шумске путеве и мостове у периоду 2017-2019. године

800
700
600
500
400
300
200
100
0

3. ПОВЕЋАЊЕ УЛАГАЊА У ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ ПУТЕВА – Доношењем Правилника
о коришћењу шумских саобраћајница („Службени гласник РС”, бр. 93/16) и његовом применом у пракси створен је нови финансијски механизам по принципу „корисник плаћа”
за улагање у одржавање шумских путева. Наведени финансијски ревирзибилни систем и
промена начина финанисирања омогућује повећање вредности наменског инвестиционог улагања у одржавање постојећих шумских путева. У току 2017. године се планира одржавање шумских путева (инвестиционо и текуће) дужине око 1.200km, а у вредности од
око 135.000.000 динара. Током 2018. и 2019. године планира се одржавање дужине око
1.500km у висини од око 150.000.000 динара годишње. Укупна планирана вредност улагања у одржавање шумских путева у посматраном средњорочном периоду од 2017. до
2019. године је 435.000.000 динара.
Г-4: Одржавање шумских путева и мостова у периоду 2017-2019. године
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Шумске влаке су шумске саобраћајнице које првенствено служе за обављање послова привлачења дрвета у оквиру техолошког процеса коришћења шума. Пројектовање положаја шумских
влака у простору се врши у току израде извођачког пројекта газдовања шумама. Изградња шумских влака у смислу градње нових и одржавања постојећих шумских влака представља директан
трошак производње Предузећа.
У Предузећу је у току 2017. године планирана изградња нових шумских влака у дужини од око
670km, укупне вредности око 94.000.000 динара и одржавање постојећих шумских влака у дужини од око 1.400km, укупне вредности од око 54.000.000 динара.
Током 2018. и 2019. године планира се градња нових шумских влака у висини од око 100.000.000
динара годишње или око 700km на годишњем нивоу и одржавање постојећих шумских влака у
висини од око 60.000.000 динара или око 1.500km на годишњем нивоу. Укупни планирани трошкови изградње шумских влака Предузећа у посматраном средњорочном периоду од 2017. до
2019. године износе око 468.000.000 динара.
Г-5: Изградња и одржавање шумских влака у периоду 2017-2019. године

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15),
Послодавац је дужан да обезбеди мере за безбедан и здрав рад запосленог у току рада, као и код
сваке измене технолошког поступка, избором радних и производних метода којима се обезбеђује
највећа могућа безбедност и заштита здравља на раду, заснована на примени прописа у области
безбедности и здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда, прописа у области
здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и инвалидског осигурања, и др.
Безбедност и здравље на раду свих који раде у Предузећу као и извођача радова, који обављају
послове на производњи дрвних сортимената (сеча, израда, I и II фаза транспорта) и на изградњи
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шумских саобраћајница је од суштинске вредности у пословању Предузећа. Делатност шумарства
захтева сталну посвећеност и подршку стварању безбедних услова рада како од пословодства
Предузећа, тако и од стране фирми извођача радова. Потребно је нагласити да су извођачи радова веома битан сегмент у пословању Јавног предузећа „Србијашуме“, те је од изузетне важности да
њихова безбедност запослених увек буде на првом месту.
Циљ свих мера које спроводи Предузеће из области безбедности и здравља на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду,
професионална обољења и обољења у вези са радом, који претежно стварају претпоставку
за пуно физичко, психичко и социјално благостање – да се људи након завршеног посла врате
својим кућама без повреде. У том смислу, Јавно предузеће „Србијашуме” у периоду 2017-2019.
година, планира интензивирање мера на спречавању или смањивању повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом кроз следеће активности:
• управљање ризиком на свим нивоима, тј. систематско евидентирање и процењивање свих фактора у процесу рада који могу узроковати настанак повреда на раду, обољења или оштећења
здравља и утврђивање могућности, односно начина спречавања отклањања или смањења наведених ризика, како би се радници вратили са посла живи и здрави – без повреда на раду,
• одржавање семинара из области технике рада и кројења дрвних сортимената и безбедности
и здравља на раду, најмање једном у наредним годинама, којима ће присуствовати запослени
на коришћењу шума и лица за безбедност и здравље на раду,
• организовање стручног оспособљавања лица која раде на пословима секача – мотористе и
руковаоца трактора на привлачењу дрвних сортимената, како запослених код извођача радова, тако и свих заинтересованих лица за обављање ових послова,
• организовање и одржавање семинара најмање два пута у свакој наредној години за лица за
безбедност и здравље на раду у шумским газдинствима на тему безбедности и здравља на
раду – управљања ризиком, праћења промена законских прописа из безбедности и здравља
на раду и усклађивања нормативних аката Предузећа са законским и подзаконским актима,
примена наведених законских прописа, контрола и надзор на поштовању утврђених техника
рада, поштовању мера за сигуран и безбедан рад, коришћења средстава и опреме за личну
заштиту на раду и др. и
• набавка средстава и опреме личне заштите.
Иако су у 2016. години набављена сва планирана лична заштитна средства и опрема, чији квалитет у потпуности задовољава прописане техничке захтеве и стандарде, у наредном периоду
до 2020. године планирано је издвајање знатно већих новчаних средстава за ову намену. Циљ је
да се квалитет, ергономија, функционалност и естетски изглед планираних средстава за набавку, подигне на још виши ниво у односу на прописани. Тиме би се, поред веће сигурности и мотивације запослених да користе прописана лична заштитна средства и службену одећу, знатно утицало и на повећању репутације и имиџа Предузећа.
Већина запослених у Предузећу своје послове и радне задатке, повремено или непрестано, обавља
на терену на територији целе Републике Србије, тако да је непрестано изложена суду јавности, како
у погледу одговорног понашања у обављању радних задатака, тако и изгледа и препознатљивости
Предузећа коме је поверено чување и управљање шумом као веома битним природним ресурсом.

ОСТАЛИ РЕСУРСИ
Дугорочни циљ Предузећа је одрживо коришћење свих потенцијала шума, укључујући недрвне
шумске производе, у количинама које су предвиђене Уредбом о стављању под контролу ко42
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ришћења и промета дивље флоре и фауне. Коришћење потенцијала осталих ресурса је у функцији повећања прихода Предузећа али и подизања квалитета живота локалног становништва.
Активности у овој области ће се обављати ангажовањем локалне радне снаге. Предузеће ће у
оквиру ових послова радити на развоју откупне мреже, изградњи капацитета за складиштење и
прераду, као и едукацији становништва у циљу обезбеђивања одрживог коришћења недрвних
шумскох производа.
Средњорочни циљ је да ће се усмерити активности на производњу и пласман недрвних производа који су пореклом из заштићених природних добара, у циљу формирања посебних брендова
који ће допринети популаризацији Јавног предузећа „Србијашума“. За извршење овог циља потребно је извршити неопходна улагања у објекте и кадрове.

Ловство
Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10) дефинише коришћење, управљање,
заштиту и унапређивање популација дивљачи и њихових станишта као делатност од општег интереса. За обављање послова од општег интереса дефинисаних Законом средства се обезбеђују
из Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије (Министарство попљопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме) и осталих извора финансирања Буџета Републике Србије
у складу са законском регулативом.
У складу са дефинисаним општим интересом, дефинише се и циљ газдовања кроз обезбеђивање
одрживог газдовања популацијама дивљачи и њихових станишта на начин и у обиму којим се
трајно одржава и унапређује виталност популација дивљачи, производна способност станишта
и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање економских, еколошких и социјалних
функција ловства.
Предузеће ће у складу са својим мандатом учествовати у изради Стратегије развоја ловства у Србији на националном нивоу, као нужног стратешког путоказа у односу на будућу имплементацију
законске регулативе из области ловства.
Просторним планом Републике Србије, поред просторне реонизације станишта основних ловних
врста, као стратешки циљеви у области ловства истакнути су:
1. увећање и поправка бројног стања аутохтоних врста дивљачи,
2. побољшање полне и старосне структуре у оквиру појединих популација и
3. побољшање квалитативне структуре у односу на генетски и станишни потенцијал.
Ловишта посебне намене установљавају се на површинама са већинским учешћем државних
шума и шумског земљишта, а право на газдовање даје се без јавног огласа јавном предузећу,
које је корисник државних шума и шумског земљишта на којима је ловиште установљено.

Стратешки циљеви газдовања ловиштима посебне намене су:
• спровођење мера за реализацију поступка реинтродукције ловостајем заштићених врста
дивљачи – првенствено се односи на јелена европског и дивокозу, а у перспективи и друге аутохтоне врсте дивљачи чија је бројност смањена у Републици Србији,
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• заштита ретких и угрожених врста дивљачи – заштиту ретких и угрожених врста дивљачи немогуће је раздвојити од заштите њихових станишта, првенствено заштићених природних добара, као што су Парк природе „Стара планина“ и Парк природе „Голија“,
• спровођење мера за спречавање штета и усклађивање шумског, ловног и пољопривредног
газдовања – наведени циљ је могуће остварити само кроз интегрално управљање комплексима шума и шумског земљишта, као што су Кучајске планине, Јастребац, Гоч-Столови-Троглав-Чемерно итд. и
• pазвој ловног туризма и повећање ефеката комерцијалног одстрела, уз поштовање принципа одрживог коришћења ресурса – првенствено се односи на унапређење сопствених капацитета, кроз едукацију и опремање ловочуварске службе и инфраструктурне инвестиције, али и
законску одредбу која предвиђа да корисник ловишта посебне намене може ловни ревир дати
у закуп правном лицу на територији Републике Србије које испуњава законом прописане услове само уз сагласност министарства.

Мере за спровођење стратешких циљева у делатности ловства:
• на површинама у оквиру заштићених природних добара која испуњавају услове (пре свега
површином, а онда и власничком структуром), као што су Парк природе „Стара планина“ и
Парк природе „Голија“, потребно је установити ловишта посебне намене, у границама ЗПД.
Површине наведених ЗПД су станишта јелена европског, дивокозе, медведа, тетреба. Управљач наведених ЗПД је Јавно предузеће „Србијашуме“. У овим ловиштима се планира реинтродукција аутохтоних врста дивљачи. Одређени ревири на ободу ЗПД би уз сагласност Министарства надлежног за послове ловства могли бити дати у закуп, у складу са одредбама
закона, након установљавања ловишта посебне намене,
• на површинама у комплексима шума и шумског земљишта, као што су Кучајске планине, Јастребац, Гоч-Столови-Троглав-Чемерно итд, потребно је установити ловишта посебне намене, која су економски одржива. У ловиштима у којима је газдовање у претходном периоду, организација службе и бројност дивљачи на најбољем нивоу, планира се подизање узгајалишта аутохтоних врста дивљачи ради повећања фондова дивљачи, како у ловиштима
Јавног предузећа „Србијашуме“, тако и у суседним ловиштима, као и и подизање полигона
за лов са циљем развоја ловног туризма и повећање ефеката комерцијалног одстрела, након установљавања ловишта посебне намене,
• за групу ловишта у којима су станишта стратешки важних врста: дивокозе, медведа, тетреба,
потребно је обезбедити субвенционисање трошкова из буџетског фонда. Након установљавања ловишта посебне намене Предузеће ће као корисник ловишта посебне намене, израдити акционе планове управљања популацијама стратешки важних врста у којима ће бити
дефинисана неопходна финансијска средства. Део ових ловишта се налази у појасу уз административну линију према Косову и Метохији, па је у дужем временском периоду у њима
онемогућено нормално газдовање и
• за групу ловишта у којима газдовање у претходном периоду, организација службе и бројност дивљачи нису били на задовољавајућем нивоу, а налазе се у планинским руралним
подручјима (Лесковац, Врање, Куршумлија, Рашка, Пријепоље, Ужице, Лозница), могуће је
давање ловних ревира у закуп у складу са законском регулативом, након установљавања
ловишта посебне намене. У наведеним ловиштима је неадекватно газдовано, због вишегодишњег традиционалног односа шумских газдинстава према ловству (неквалитетних планских докумената, неодговарајуће организације стручне и ловочуварске службе, велики притиска бесправног лова, као и проблема што наведена ловишта нису установљена као заокружене природне целине.
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Након установљавања ловишта посебне намене извршиће се анализа економске одрживости
наведених ловишта са циљем њихове категоризације према претходно дефинисаним критеријумима.
У складу са наведеним стратешким циљевима и предложеним мерама неопходно је у хитном
року приступити установљавању ловишта посебне намене, доношењу нових планских докумената, на принципима реалног планирања и реализацији претходно наведених мера зависно од броја установљених ловишта посебне намене, као и решавању проблематике промета меса дивљачи, као једног од фактора који представља потенцијални извор прихода делатности ловства и директно утиче на реализацију плана одстрела нетрофејне дивљачи.
Предузеће ће кадровске и техничке ресурсе ставити на располагање Министарству надлежном за послове ловства у поступку установљавања ловишта посебне намене.

Рибарство
Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда уређује се управљање рибљим фондом у риболовним водама кроз заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда („Службени гласник РС, бр.128/14), као добра од општег интереса у државној својини. На основу члана 3. став 2
наведеног закона, министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Решење о установљењу рибарских подручја.
Јавном предузећу „Србијашуме“ конкурсом и Уговором уступљена су на коришћење, на период
од десет година (од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године) три рибарска подручја: Дунав, Млава и Београд.
Управљање рибљим фондом на риболовним водама чији је корисник Јавно предузеће „Србијашуме“, врши се у складу са принципом одрживог коришћења, које доприноси очувању диверзитета ихтиофауне и еколошког интегритета водених екосистема преко реализације Програма управљања рибарским подручјима и Годишњих програма, спровођењем мера заштите, које се предузимају ради очувања и осигурања услова за одрживо коришћење рибљег фонда, а спроводе у
складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

Стратешки циљеви управљања рибарским подручјима:
• унапређење стања рибљег фонда ради развоја и промовисања риболовног туризма (на рибарским подручјима),
• одрживо коришћење рибљег фонда у рибарским подручјима на отвореним водама (РП Дунав, РП Београд и РП Млава),
• одрживо коришћење рибљег фонда у оквиру ЗПД-а на РП: Голија, Сићевачка клисура, Лептерија-Сокоград, Јелашничка клисура, Стара планина, Лазарев кањон и
• завршетак изградње и опремање „Репроцентара за производњу и узгој аутохтоне врста рибље
млађи“, стављањем репроцентра у функцију стварају се услови за производњу довољних количина млађи аутохтоних врста риба познатог генетског порекла и задовољавајућег здравственог статуса у специјализованом објекту, са применом савремених научних знања.

Мере за спровођење стратешких циљева у делатности рибарства:
• на рибарским подручјима чији је корисник Јавно предузеће „Србијашуме“, неопходно је организовати рад рибочуварске службе у делу бројности и стручности у складу са потписаним уговорима са Министарством, водећи рачуна о равномерној територијалној покривености рибо45
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ловних вода, као и оптималаном броју сати на месечном нивоу планираних за чување сваке риболовне воде кроз редовне, ванредне и акцијске контроле. Поред људских ресурса неопходно је обезбедити адекватну техничку опремљеност рибочуварске службе кроз адекватан број
моторних возила, чамаца и личних средстава која сваки рибочувар мора имати у складу са правилником, зависно од величине намене рибарског подручја, броја риболовних вода и њихових карактеристика, броја издатих дозвола за рекреативни риболов и дужине тока риболовних
вода на којима се обавља привредни риболов у складу са Правилником о условима и начину
организовања рибочуварске службе и образцу вођења евиденције дневних активности рибочуварске службе („Службени гласник РС“, бр. 3/16),
• на сваком рибарском подручју, шумска газдинства преко којих Јавно предузеће „Србијашуме“
газдује рибарским подручјима морају сходно законској процедури организовати дистрибуцију
дозвола за привредни и рекреативни риболов у складу са програмом и законом. Стручне службе које раде на пословима рибарства морају континуирано вршити контролу рекреативних риболоваца и привредних рибара, а исто тако вршити контролу и дистрибутера дозвола на терену, уз сталну кординацију са инспекцијским службама и осталим надлежним државним органима. Стручне службе Јавног предузећа „Србијашуме“ које су задужене за рибарска подручја
чији је корисник Јавно предузеће „Србијашуме“ морају континуирано спроводити све остале
послове који су дефинисани годишњим Програмима управљања рибарским подручјима и Годишњим програмима. Јавно предузеће „Србијашуме“ као корисник рибарских подручја мора
обезбедити доступност и транспарентност информација од значаја за обављање рекреативног
и привредног риболова, као и активности у циљу унапређењу рибљег фонда кроз комуникацију са медијима (локалним и регионалним),
• мере у циљу унапређења спортског риболова обухватају изградњу и уређење риболовних
ревира, уређење обале риболовних вода намењених рекреативном и спортском виду риболова у складу са планским документима, уређење стаза и постављање мобилијара у непостредној близини риболовних вода, промовисање мушичарења на деловима риболовних
вода које су погодне за такав начин рекреативног риболова; евидетно је да у делу риболовног туризма постоји реалан простор за понуду иностраним риболовцима на одређеним риболовним ревирима, пре свега риболовним ревирима који се налазе на подручју заштићених природних добара и
• у одређеном делу рибарских подручја која се налазе у оквиру заштићених добара као што су:
РП Голија, Сићевачка клисура, Лептерија-Сокоград, Јелашничка клисура, Стара планина, Лазарев кањон, неопходно је континуирано спроводити примену мера заштите, кроз организовану рибочуварску службу. Посебна пажња биће посвећена завршетку изградње и опремању „Репроцентар за производњу и узгој аутохтоних врста рибље млађи“, на локалитету Толишница у
околини Краљева. У наведеном репроцентру биће организована производња и узгој млађи за
потребе порибљавања риболовних вода које се налазе у оквиру ЗПД-а чији је управљач Јавно
предузеће „Србијашуме“, као и рибље млађи која је за порибљавање неопходна осталим корисницима. Неопходно је у сарадњи са Министарством надлежним за послове рибарства организовати кроз принцип субвенционирања производњу довољне количине рибље млађи за организацију оптималног порибљавања свих салмонидних вода на територији Србије.

Ловни туризам
У складу са законском регулативом која регулише проблематику ловног туризма (Закон о туризму(„Службени гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 99/11 – др.закон, 93/12 и 84/15) Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), на нивоу Јавног предузећа „Србијашуме“ делатност ловног туризма биће постављена као економски дефинисана, одржива целина. Јавно пре46
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дузеће „Србијашуме“ услуге ловног туризма пружа у складу са важећом законском регулативом
домаћим и иностраним ловцима. Предузеће као корисник ловишта посебне намене налази се
у неравноправном положају, имајући у виду да су цене одстрела и осталих услуга у ловиштима
чији су корисници ловачка удружења економски неодрживе.
У складу са наведеним, у наредном периоду стратешки циљеви газдовања ловиштима биће усмерени на привлачења ловаца «високог ранга», који имају посебне захтеве везано за трофеје и
друге пратеће садржаје.

Стратешки циљеви у обављању делатности ловног, риболовног и екотуризма:
• организационо дефинисање дела Предузећа које ће се бавити пословима ловног туризма на
нивоу система Јавног предузећа „Србијашуме“,
• дефинисање комплетне ловнотуристичке понуде, од трансфера, смештаја и организације
лова, са циљем привлачења ловаца туриста који су заинтересовани за крупну, високотрофејну
дивљач,
• коришћење сопствених смештајних капацитета и осталих ресурса у циљу њиховог оптималног коришћења за потребе ловног и риболовног туризма у току сезоне и за потребе екотуризма ван сезоне и
• организовање општег туризма кроз послове субагентуре, са циљем успостављања сарадње са
референтним туристичким оператерима у земљи и иностранству, водећи рачуна о пословној
политици Предузећа и економичности.

Мере за спровођење стратешких циљева у делатности ловног, риболовног и екотуризма:
• на нивоу Јавног предузећа „Србијашуме“, организоваће се специјализовани део Предузећа,
који ће се бавити пословима из области туризма, у складу са законском регулативом и важећим
општим актима Предузећа. У циљу економичности формираће се група запослених која поседује адекватно знање из области ловства и која влада језицима који су неопходни у комуникацији
са иностраним гостима (енглески, немачки, руски језик). Наведени део Предузећа ће кроз присуство на неколико домаћих и иностраних сајмова успоставити контакт са иностраним агенцијама
које се баве ловним туризмом, као и са истакнутим ловцима. Такође у делу представљања ловне,
риболовне и екотуристичке понуде Предузећа, радиће се на промоцији и представљању наведених понуда кроз адекватне маркетинг стратегије (рекламирање, учешће на сајмовима, публиковање у референтним гласилма и сл.),
• водећи рачуна о економичности посебан аспект даће се организацији ловова крупне дивљачи
високе трофејне вредности, као и групним лововима на паушалном принципу,
• Јавно предузеће „Србијашуме“ поседује одређени број објеката на Копаонику, Крушевцу,
Краљеву, Руднику, Београду и неколико објекта у Источној Србији, који се сопственим средствима и уз субвенције државе морају адаптирати и прилагодити потребама ловаца туриста. Критеријум за избор наведених објеката који се морају адаптирати је понуда одстрела високотрофејне
дивљачи, као и заинтересованост ловаца за исту и
• у делу општег туризма, Предузеће ће формирати тим запослених, водећи рачуна о економичности, који поседује адекватно професионално знање из области туризма и који имају капацитете
за сарадњу са референтним кућама.
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ПРОДАЈА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ
Јавно предузеће „Србијашуме“ продајом производа од дрвета, недрвних производа из шума и
пружањем услуга у шумама остварује економску функцију шума. Продаја дрвних сортимената,
семена и садног материјала, осталих шумских и пољопривредних произовода, услуга у ловству и
шумарству врши се на основу утврђене јединствене политике цена и услова продаје. Главни извор пословних прихода чини приход од продаје дрвних сортимената који се често називају главни производи шумарства с обзиром на њихову вредност, обим производње и значај који имају у
задовољавању људских потреба.
Годишњим планом одређено је место продаје и количине које ће бити продате на одређеном месту
продаје (на пању, код пања, на шумском путу, на централном-главном стоваришту, fco купац). Код
продаје дрвних сортимената користе се три метода: уговори за сукцесивну испоруку, лицитација
и малопродаја. Јавно предузеће „Србијашуме“ је стратешки оријентисано на снабдевање домаћег
тржишта, у првом реду дрвним сортиментима као основним производом коришћења шума, тако и
са шумским семеном, шумским садним материјалом и недрвним шумским производима.
На тржишту дрвета у Републици Србији велики је дисбаланс у пројектованим производним капацитетима дрвопрерађивача и потенцијалима које пружају наше шуме. Обзиром на производне потенцијале Јавног предузећа „Србијашуме“ купци који се баве прерадом дрвета на домаћем тржишту
сировину за производњу обезбеђују из више извора, односно и из других јавних предузећа, из
приватних шума и из увоза са околних тржишта. Груба подела купаца који се баве прерадом дрвета била би на купце техничког дрвета и на купце просторног дрвета. Сви производи од дрвета су
сертификовани стандардом FSCТМ чиме је обезбеђена следљивост сировине до крајњег производа, односно од произвођача сировине до произвођача финалног производа. Како би се на што вишем нивоу валоризовала вредност дрвета као сировине, тежња је да техничко дрво буде пласирано купцима са већим степеном обраде, односно произвођачима финалних производа.
У 2017. години из шумских управа „Врање“, Врање и „Мали Зворник“ Мали Зворник трупци букве
ће бити понуђени са централног-главног стоваришта, као пилот пројекат. У зависности од резултата који ће бити остварени у оквиру овог пилот пројекта, Предузећа ће се определити да у већини шумских управа примени овакав вид организације. За реализацију овог пројекта потребно је
обезбедити како додатна средства за рад тако и додатну опрему за праћење и надзор. Снабдевањем локалног становништва, удружења синдиката, пензионера, инвалида и бораца, Министарства унутрашњих послова, Војске Републике Србије, просветних, здравствених, општинских
и осталих државних установа, огревним дрветом као енергентом Јавно предузеће „Србијашуме“
врши и вршиће социјалну мисију која му је поверена.

Цене
У складу са кретањем курса динара, тржишним условима и трошковима производње, усклађиваће се цене дрвних сортимената на паритету шумско-камионски пут, које су и полазна основа
код формирања цена на пању, fco купац и на главном-централном стоваришту.

Извоз
Уколико дође до поремећаја продаје дрвних сортимената, шумског семена, шумског садног материјала и недрвних шумских производа на домаћем тржишту због смањене потражње, неликвидности купаца и слично, роба ће бити усмерена на ино-тржиште, или ће се вршити кооперантска сарадња са стратешким купцима на домаћем тржишту, у смислу продаје наведених производа ино-купцима.
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Маркетинг
Улога маркетинга у Јавном предузећу „Србијашуме“ је да комуницира са различитим циљним
групама шире друштвене заједнице и координира активностима у циљу промоције Предузећа.
Ради креирања позитивног имиџа Предузећа у јавности, спроводиће се различите акције и користити различите методе:
• активности, које се односе на комуникацију са грађанима, усмерити на одржавање јавних трибина, са фокусом на сарадњи са широм популацијом различитих узрасних категорија. Ове трибине треба да имају за циљ буђење еколошке свести, али и да буду довољно практичне да одговоре на питања, како да се одговорно реагује када дође до пожара, загађења, или неке друге непогоде, када је најподесније започети садњу, зашто су шуме све важне и слично, а све у
циљу оспособљавања што више људи да правилно и благовремено реагују на негативне појаве, изазване људским фактором,
• интензивирање сарадње са различитим организацијама цивилног друштва, спортским
друштвима и хуманитарним организацијама, са циљем организовања заједничких активности
већег обима и медијске видљивости,
• акција едукативно-промотивног карактера, са циљем едукације и подизања свести најпре младих, а потом и других социјалних категорија о значају очувања шумског богатства, борбе против негативних појава (суше, пожари, губари, поплаве и слично) – кроз предавања, заједничко
сађење, активности у шуми, чишћења, али и помоћ локалним канцеларијама за младе да формирају своје тимове за деловање у ванредним ситуацијама и тиме помогну Предузеће, и слично,
• наставак пројекта „Шума у школи“ са представницима основних школа, кроз креативне радионице,
• обележавање датума од значаја, како би се широј јавности скренула пажња на значај шума –
21.03.-Светски дан шума, 22.04.-Међународни дан планете земље, 05.06.-Дан заштите животне
средине, 03.11-Дан чистог ваздуха и слично,
• интензивна комуникација са медијима – редовно слање обавештења о друштвено значајним
активностима јавног предузећа, увођење концепта редовног састајања са медијима, посебно
са онима који тематски прате ову област. Уз Ревију Шуме са информацијама стручне садржине
и оваквим видом комуницирања са различитим медијима, ствара се могућност да се већи број
грађана упозна са пословањем Предузећа,
• интензивирање коришћења различитих интерактивних канала комуникације, попут Фејсбук
странице и сајта јавног предузећа (дневно ажурирање, бржи и оперативнији приступ), формирање маилинг листе на коју ће се слати редовно различите информације од значаја и
• учешће на сајмовима са тематиком блиском основним делатностима Предузећа.
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Набавке
Постојећи законодавни оквир система јавних набавки у Јавном предузећу „Србијашуме“ заснива
се на Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/12) и Изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 14/15 и „Службени гласник РС“, бр.68/15),
као и донетим подзаконским актима и интерним актима Јавног предузећа „Србијашуме“. За систем јавних набавки од значаја су и други закони и подзаконски акти којима се уређује област јавних набавки, као на пример закон којим се уређује правни положај јавних предузећа, закон којим
се уређује општи управни поступак, закон којим се уређују прекршаји и кривични законик.
У складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке ближе се уређују процедуре планирања набавки, спровођење поступка јавних набавки и
извршење уговора унутар Јавног предузећа „Србијашуме“. Такође правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у области планирања набавки, одговорност за планирање, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавним набавкама.
Један од стратешких приоритета Предузећа јесте подизање ефикасности јавних набавки на оперативном нивоу. Овај циљ ће се остварити путем спровођења најадекватнијих поступака јавних
набавки у зависности од предмета, намене, количина, вредности саме јавне набавке, уз обезбеђивање поштовања начела јавних набавки. Модернизација система јавних набавки обухвата и
израду смерница за унапређење економских форми јавних набавки.
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ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА
Предузеће од свог оснивања систематски ради на унапређивању своје организације и развоју делатности. Активности развоја се спроводе и остварују кроз израду и реализацију развојних и других пројеката и програма у сарадњи са научним и стручним институцијама. Развојни програми се односе на институционални развој и унапређење стања ресурса. Друге
едукативне и развојне активности се реализују кроз организацију саветовања, семинара и
округлих столова, међународну сарадњу, издавачку делатност и др. Активности Предузећа
у делу развоја везане су за развој организације Предузећа, односно израду програма унапређења пословања и газдовања шумама којима ће пословање Предузећа бити усклађено
са политиком Владе Републике Србије. Развојне активности Предузећа ће се спроводити у
правцу одрживог коришћења свих потенцијала шума, уз изградњу тржишно и према купцима орјентисане компаније засноване на профатибилности и повећању конкурентности, развојем савремене организације примерено стандардима европског шумарства.
План развоја је усмерен и на развој основне делатности и интегрално коришћење шумских
ресурса. Коришћења биомасе као обновљивог извора енергије (ОИЕ), у складу са тенденцијом смањења емисије CО2, представљаће једну од активности у правцу испуњења захтева тржишта. Производња биомасе изискује прилагођавање узгојних мера, технологије производње и транспорта дрвета, начина продаје и др.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД – Рад научно-образовних институција шумарског сектора је
подржан од стране Предузећа, које ће партиципирати у њиховој реализацији. Реализација
наведених пројеката је у интересу свих учесника у пројекту. У оквиру пројекта су ангажовани
стручњаци Предузећа у циљу њиховог усавршавања, а сами пројекти имају значаја и за развој делатности Предузећа, које је и корисник истраживања.
Измењени услови у пословању, проузроковани глобалном економском кризом, значајне
нове инвестиције у сектору дрвне индустрије Србије, те нарастуће потребе у обезбеђивању
шумске биомасе за енергететске потребе, утичу на неопходност прилагођавања пословних
активности Предузећа. У циљу прилагођавања пословања Предузећа измењеним условима
неопходно је идентификовати потребне статусне, организационе и пословне промене Предузећа за газдовање шумама, у односу на очекиване промене правног оквира у обављању
делатности од општег инетерса и измењеним економским условима пословања. Други програми и пројекти које је потребно реализовати, односе се на:
• унапређење организације и рада Јавног предузећа „Србијашуме“
• реконструкцију деградираних састојина за потребе наменске производње биомасе у
континуитету,
• унапређење производње репроматеријала главних шумских врста дрвећа оснивањем
семенских објеката и
• остале развојне пројекте.
У оквиру институционалног развоја Јавно предузеће „Србијашуме“ ће активно учествовати у
изради подзаконских аката и докумената од националног значаја. Пројекти институционалног развоја у оквиру Предузећа ће се реализовати и кроз израду сета правилника којима ће
бити боље дефинисане поједине пословне активности.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА – Јавно предузеће „Србијашуме“ наставља активну сарадњу са
секторима шумарства у другим земљама. Интензивнија сарадња се планира са земљама у
окружењу, као и земљама које имају значајна искуства у производњи и примени биомасе.
Предузеће ће активно учествовати у регионалним пројектима који су у функцији развоја делатности и унапређења знања и комуникације у области шумарства и повезаних делатности.
Потписан је меморандум у оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, Србија – Црна Гора, са Јавним предузећем шумарства „Шуме Републике Српске“, а у
циљу унапређења расадничке производње и пошумљавање у пограничном подручју, који се
односи на активности у борбу против бујица, ерозија и превенција од нових поплава.
Од стране ЕУ а у оквиру FP7 групе пројеката, Предузеће је реализовало пројекат ФОРОПА
„Одрживе мреже за коришћење енергије из лигноцелулозне биомасе“. Предузеће је активно учествовало у изради CDM пројеката, потписaло меморандум о сарадњи у области шумарства са Јавним предузећем за шумарство - Romsilva (RNP – Romsilva). Такође је потписан
меморандум о сарадњи са GIZ DKTI програмом. Наставља се сарадња у оквиру REC-a (регионални еколошки центар) са седиштем у Будимпешти. Формирана је Themis мрежа која представља регионални пројекат из области заштите природних ресурса и спречавања илегалних
активности у шумарству. Предузеће је укључено у оквиру програма HORIZON 2020, и у оквиру групе пројеката Interreg – IPA Прекогранична сарадња Бугарска – Србија. Успешна сарадња
се наставља и са GFA Consulting Group GmbH из Немачке и са Институтом за гајење шума
(Waldbau- BOKU) из Аустрије. Циљеви сарадње су вишеструки. Размена информација и искуства у погледу трајног менаџмента шума, а везано за активности на заштити шума, изради и
подношењу пројеката ради подизања свести у вези многобројних функција шума.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ – Издавачка делатност Предузећа одвијаће се кроз: издавање монографија, публикација, приручника, упутстава, плаката и др, из делатности Јавног предузећа „Србијашуме“, спонзорисање публикација које су од интереса за шумарство, спонзорисање видео продукције која је од интереса за шумарство, спонзорисање часописа „Шумарство“ и израда каталога - проспекта „Србијашумa“.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ – Даљи развој и изградња информационог система ће се реализовати кроз развој и одржавање базе података за подсистем шумарство, увођење у практичну примену програма из подсистема шумарство, развој и одржавање базе података регистра
за приватне шуме, развој и одржавање базе података за ЗП, развој и имплементација апликације за праћење и реализацију јавне набаке, одржавање постојећих база података из подсистема пословања, увођење и имплементација свих програма везано за подсистем пословања, развој и ажурирање географског информационог система Предузећа и формирање
централне географске базе, развој интранет-а Јавног предузећа „Србијашума”, унапређење
„Виртуелне приватне мреже“ Предузећа, реализација Пројекта реконструкције мреже унутар Генералне дирекције. Обука кадрова за информатику на свим нивоима је један од приоритених задатака обзиром на значај информатике и сву сложеност примене у шумарству с
обзиром на специфичност делатности.
ПЛАН И АНАЛИЗА – У сегменту планирања радиће се анализа и унапређење постојећих индикатора за праћење успешности пословања. Израда пројеката у циљу повезивања програма ПЛАНСС са базом Основа газдовања шумама и Планом развоја шумскe области. Израда
пројеката и програма у циљу повезивања апликација ПЛАНСС и Плана јавне набавке.
ЉУДСКИ РЕСУРСИ – У области људских ресурса ће у складу са Колективним уговором бити
унапређена правила – у односу на систем селекције при запошљавању нових радника, припрему и полагање стручних и државних испита, вредновање рада на специјалистичким и
мастер студијама запослених у Предузећу. Предузеће организује и усмерава запослене на
курсеве и тренинге екстерног и интерног карактера. Биће настављена подршка и праћење
стања у области стипендирања и развој младих талената. Предлаже системе за оцењивање
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радног учинка запослених, као и системе стимулативних зарада, и ради на изградњи нове
корпоративне културе.
СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА, првенствено шумарске струке, на Шумарском
факултету и Шумарској школи вршиће се према потребама шумских газдинстава односно
пројекцији потребних кадрова, у континуитету. Деца преминулих радника стипендираће
се према Правилнику о стипендијама. Посебна пажња ће се посветити специјализацији из
природних области која ће бити у договору са Шумарским факултетом, а из области планирања газдовања шумама, гајења шума, заштите шума, коришћења шума, шумарске политике и економике и осталих ресурса. Предузеће ће у складу са својим позитивним искуствима
и мандатом активније учествовати у припреми новог циклуса акредитације Шумарског факултета, Универзитета у Београду, 2018/19 године у односу на понуђене наставне планове и
програме и облике наставе, чиме ће допринети квалитетнијем образовању потребних шумарских стручњака.
САВEТОВАЊА И СЕМИНАРИ ће се организовати у циљу иновације знања и унапређења из
области: планирања и газдовања шумама (методе и технике газдовања), семенарства и расадничке производње, заштите одржавање и обнове шума, заштите и управљања заштићеним подручјима, производње шумских сортимената (кројење и класирање, могућност примене дебловне методе и примена савремених уређаја у производном процесу, увођење технологије израде вишеметарског дрвета), пројектовања и одржавања шумских комуникација,
примене ГИС технологије и ГПС уређаја у шумарству, примене информатике и информатичких програма, јавних набавки, рачуноводства и финансија, заштите животне средине, безбедности и здравља на раду.
СТАНДАРДИЗАЦИЈА – Планира се како праћење важећих стандарда из области рада Предузећа, тако и учешће у њиховoј ревизији као делу процеса за усвајање нових стандарда. Aжурирање стандардотеке са стандардима из области рада Предузећа, набавка и праћење њихове примене. Потребно је успоставити и одржавати процес за иновације и стално побољшавање процеса рада. Процес за иновације и стално побољшавање могуће је реализовати путем трајно отвореног позива запосленима да предлажу иновације и мере за побољшавање
процеса рада. У наредном периоду један од задатака је и стандардизација система записа са
дефинисаним стандардима за управљање записима.
СЕРТИФИКАЦИЈА ШУМА – Потребно је пратити сертификацију шума у предузећима у окружењу путем студијских посета и контаката, препознати и припремити процесе у Предузећу
за надолазеће глобалне трендове сертификације шума, спроводити редовне интерне надзоре од стране лица за сертификацију шума, урадити план интерних надзора лица за сертификацију са нагласком на критичне контролне тачке сертификације шума и спроводити обуку
запослених у циљу оптималне имплементације сертификације шума, са циљем разумевања,
анализирања и сталног побољшавања сертификације шума у Предузећу.
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МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ
Макроекономско окружење изложено је великом броју ризика: економска нестабилност и политичка нестабилност утичу на повећање ризика пословања. Политичка и економска криза на нивоу ЕУ, која ће у неком средњем року имати структурне и политичке реформе преноси се и на Србију. Циљ је очувати стабилност и забележити одређене позивитивне резултате у области макроекономске стабилизације. Директан утицај на пословање Предузећа и реализацију стратешких
циљева имаће стабилно тржиште у земљи, економски раст националне економије и економије
земаља региона, ограничавање фонда зарада и награђивања запослених, одмереност и ограничавање запошљавања али и раст зарада крајњих потрошача.
Наведени фактори директно утичу на пословање Предузећа у смислу потенцијалног раста прихода али и на имплементацију ефикасне интерне организације и максимално коришћење интерних ресурса. Поред фактора који су друштвено условљени на пословање Србијашума утичу и
природни фактори попут временских непогода, ледолома и других природних непогода и катастрофа-фактора ризика. На природне факторе постоји одређени ниво превентивног утицаја али
у великој мери наведени фактори се на пословање испољавају кроз знатне негативне последице.

Интересне стране
Јавно предузеће „Србијашуме“ идентификује следеће интересне стране као најважније, притом
не минимизирајући утицај и важност других интересних страна које нису наведене овде:
• оснивач Предузећа,
• надлежна министарства,
• власници и корисници шума (приватни власници шума, јавна предузећа за газдовање шумама, национални паркови и други управљачи и корисници заштићених подручја),
• произвођачи и прерађивачи шумских производа (дрвна индустрија, индустрија целулозе,
мала предузећа и занатске радње, произвођачи еколошки здраве хране, пољопривредни
произвођачи и др),
• корисници здравствених и рекреационих функција шуме,
• туристичке организације,
• локалне заједнице и становништво, посебно у руралним подручјима,
• корисници ловних и рибарских подручја,
• учесници на тржишту,
• запослени,
• добављачи,
• финансијске институције,
• медији,
• локалне самоуправе,
• образовне и истраживачке институције у области шумарства,
• владине и невладине организације, као и појединици.
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ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ
Показатељи биланса стања – На наредном графику приказана је структура активе и пасиве биланса стања, где се може закључити како је у структури имовине, у извештајном периоду, константан део који се односи на сталну имовину у износу од око 98%, док се око 2% односи на обртну имовину. Актива Јавног предузећа „Србијашуме“ је од 2013. године расла просечном стопом
од 1%, тако да је на крају 2015. године износила 64.618.535.000 динара.
Г-6: Однос сталне и обртне имовине

Анализом структуре сталне имовине, највећи део чине биолошка средства у износу од око 84%
(од којих се 99% укупне вредности односи на шуме), затим следе некретнина, постројења и опреме у износу од 15%, нематеријална имовина у износу од 0,7%, дугорочни финансијски пласмани у вредности од 0,2% као и дугорочна потраживања која су занемарљива.
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Г-7: Вредносна структура позиција Сталне имовине

У структури обртне имовине у претходне три године највећи део односи се на вредност залиха
у укупном износу од око 39%, затим потраживања по основу продаје у износу од око 33%, док се
на краткорочне финансијске пласмане односи део у износу од око 10%, готовинске еквиваленте
и готовину у износу од око 5% и активна временска разграничења у износу од око 7%.
Г-8: Вредносна структура позиција Обртне имовине
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Показатељи Биланса успеха – Анализа пословних прихода и пословних расхода у претходне
три пословне године показује раст остварених пословних прихода и незнатан раст пословних
расхода. Раст пословних прихода приметан је на крају 2015. године имајући у виду да је остварен пословни приход у односу на 2013. годину већи за 737.858.000 динара. У истом периоду раст пословних рахода забележен је за 285.390.000 динара на крају 2015. године у односу на
31.12.2013. године.

Г-9: Кретање пословних прихода и расхода у периоду 2013-2015. године

У структури укупних прихода највећи део односи се на приходе од продаје дрвних производа
(80%), затим на остале приходе од продаје производа и услуга (8%), приход од закупнина (5%),
остале приходе, приходе од премија, субвенција и дотација и финансијске приходе чији је појединачни проценат учешћа у укупних приходима испод 5%.
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Г-10: Вредносна структура укупних прихода

У структури пословних расхода, највеће учешће истих односи се на трошкове зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода, који су на дан 31.12.2013. године имали учешће од 50% у пословним расходима, док су на дан 31.12.2015. године имали учешће од 44% у пословним расходима.
Трошкови производних услуга незнатно су повећани на крају 2015. године у односу на 2013. годину, са просечним учешћем од близу 28% у укупним пословним расходима.
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Г-11: Вредносна структура пословних расхода

На следећем графикону дат је приказ добитка пре опорезивања, нето добитка и пореза на добит
у периоду од 2013. до 2015. године. Као што је приказано, нето добитак је 2013. године износи
13.767.000 динара, 2014. године је евидентиран у вредности од 3.358.000 динара, док је 2015. године забележен раст те је нето добитак износио 384.596.000 динара.
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Г-12: Добитак Предузећа у периоду 2013-2015. година

Новчани токови – Новчани токови из пословних активности у периоду од 2013. до 2015. године
прате следећи тренд: приливи готовине из пословних активности на крају 2015. године већи су
за 896.447.000 динара у односу на крај 2013. године, док су одливи готовине из пословних активности на крају 2015. године већи за 628.475.000 динара, са забележеним нето приливом 2013. и
2015. године и нето одливом 2014. године.
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Г-13: Новчани ток из пословних активности у периоду 2013-2015. године

2013.

2014.

2015.

Новчани токови из активности инвестирања у периоду од 2013. до 2015. године прате следећи
тренд: приливи готовине из активности инвестирања на крају 2015. године већи су за 31.755.000
динара у односу на крај 2013. године, док су одливи готовине из активности инвестирања на крају
2015. године већи за 119.923.000 динара, са забележеним нето одливом у посматраном периоду.

63

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ“

Г-14: Новчани ток из активности инвестирања у периоду 2013-2015. године

Новчани токови из активности финансирања у периоду од 2013. до 2015. године прате следећи
тренд: приливи готовине из активности финансирања на крају 2015. године већи су за 29.083.000
динара у односу на крај 2013. године, док су одливи готовине из активности финансирања на
крају 2015. године већи за 199.610.000 динара, са забележеним нето приливом 2013. и 2014. године и нето одливом 2015. године.
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Г-15: Новчани ток из активности финансирања у периоду 2013-2015. године

Свега прилив готовине на крају 2015. године у односу на крај 2013. године већи је за 957.285.000
динара, док је свега одлив готовине већи за 948.008.000 динара. Укупна готовина на крају обрачунског периода на крају 2015. године у односу на крај 2013. године, већа је за 21.070.000 динара.
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АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИХ
Покретач развоја и предуслов за успешно остваривање циљева Предузећа су људски ресурси.
Захтеви у односу на постојеће кадрове намећу неопходност сталног унапређења нивоа знања и
способности. Праћење учинка, напредовања и развоја кадрова, као и њихова стимулација су неопходни ради подизања мотивисаности и бољих резултата.
У погледу образовања могуће је истаћи две врсте развоја и унапређења каријере: програм образовања на радном месту – индивидуални задаци, индивидуалне инструкције, менторство, ротација радних места, стручна пракса, приправнички стаж и програм образовања ван радног места –
стручно усавршавање (основне, мастер и докторске студије), семинари, конференције, пројекти
и радионице.
Г-16: Динамика укупног броја запослених у периоду 2012-2015. година

Г-17: Квалификациона структура запослених у 2015. години

66

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛ АН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 2017 – 2026

Г-18: Старосна структура запослених у 2015. години

Г-19: Полна структура запослених у 2015. години

Повећање обима бруто производње дрвних сортимената са 1.140.594m³ у 2007. години на
1.653.175m³ у плану за 2017. годину (повећање за 512.581m³ или 45%), проузроковало је и повећање осталих пратећих радова, као што су изградња и одржавање камионских путева и тракторских влака потребних за транспорт веће количине дрвних сортимената, повећана потреба за
евидентирање и праћење производног процеса, повећани захтеви за заштиту и санацију шума
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услед природних непогода итд. Такође, интензивираном инвестиционом активношћу Предузеће
је набавило или планира да набави већи број нових радних машина и возила, за која нема запослене руковаоце. На ова радна места неопходно је запослити одговарајуће раднике.
Т-8: Однос остварене производње и броја запослених за период 2007-2017. године

Р. бр. Година

Плански
годишњи
етат

просечан
број
запослених

ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА

1

2

3

4

5

%
отп.
6

1.

2007.

1,737,097

1,140,594

997,681

142,913

2.

2008.

1,750,116

1,279,968

1,130,798

3.

2009.

1,772,134

1,251,597

4.

2010.

1,774,043

5.

2011.

6.

Бруто

Нето

Отпад

m3 по
запосл.

укупно
7

8

13

3274

348.38

149,170

12

3264

392.15

1,093,842

157,755

13

3260

383.93

1,333,993

1,170,169

163,824

12

3244

411.22

1,765,947

1,369,840

1,203,487

166,532

12

3258

420.45

2012.

1,776,126

1,368,685

1,207,585

162,023

12

3255

420.49

7.

2013.

1,808,194

1,458,002

1,286,917

174,355

12

3238

450.28

8.

2014.

1,841,179

1,436,969

1,282,073

162,028

11

3159

454.88

9.

2015.

1,882,608

1,536,099

1,346,288

189,811

12

3117

492.81

10.

2016.

1,913,352

1,568,101

1,346,806

221,295

14

3073

510.28

11.

"2017.
(план)"

1,919,441

1,653,175

1,428,004

225,170

14
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Г-20: Однос бруто производње дрвних сортимената и просечног броја запослених
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Однос бруто производње дрвних сортимената у m3 и просечног броја запослених за

Г-20: Однос бруто производње дрвних
сортимената
период
2007.-2017.и просечног броја запослених

3.320

1.700.000

1.653.175
3.274
3.260

3.258

3.264

3.255

3.244

1.500.000

1.536.099

3.238

3.270

1.568.101

1.458.002

m3

3.220

1.369.840

1.400.000

1.300.000

1.279.968

1.333.993

1.436.969
3.170

1.368.685
3.159

1.251.597

1.200.000

број запослених

1.600.000

3.120

3.117
1.140.594

3.073

1.100.000

3.070

производња у m3

просечан број запослених

Из
табелеТ-8:
Т-8:
Однос
остварене
производње
и броја запослених
за период
2007-2017.
Из табеле
Однос
остварене
производње
и броја запослених
за период 2007-2017.
године,
као
графикона
Г-20: Однос
бруто
производње
дрвних сортимената
у m3 и просечног
броја
запосгодине, икао
и графикона
Г-20:
Однос
бруто производње
дрвних сортимената
у m3
и просечног
лених за период
2007-2017,
приметно
је да је ује
периоду
2007. доод
2016.
године,
као игодине,
у плану за
броја запослених
за период
2007-2017,
приметно
да је уод
периоду
2007.
до 2016.
као и
годину,
производња
дрвне запремине
перманентно
повећавана,повећавана,
уз истовремено
смањење
у плану 2017.
за 2017.
годину,
производња
дрвне запремине
перманентно
уз истовремено
запослених.
Просечна
производња
дрвне запремине
по запосленом
увећана је саувећана
348m³ поје са
смањењеброја
броја
запослених.
Просечна
производња
дрвне запремине
по запосленом
запосленом у 2007. години, на 510m³ по запосленом у 2016. години, или за 46%.
348m³ по запосленом у 2007. години, на 510m³ по запосленом у 2016. години, или за 46%.
После
анализе
стања
попуњености
постојећих
радних
и потреба
После анализе
стања
попуњености
постојећих
радних места
као иместа
потребакао
делова
Предузећаделова
за
Предузећа
за
попуњавањем
неопходних
радних
места,
ради
несметаног
одвијања
процеса рада,
попуњавањем неопходних радних места, ради несметаног одвијања процеса рада, констатоваконстатовано
је потребно
извршити
упражњених
радних
места
којапрераспоније могуће
но је дајеједа
потребно
извршити
попуну попуну
упражњених
радних места
на која
није на
могуће
редити постојеће
запослене,
пријемом
у радни
однос на
неодређено
уместо науместо
одређено
прераспоредити
постојеће
запослене,
пријемом
у радни
однос
на неодређено
навреме,
одређено
као иипријем
на нова
раднарадна
места (за
руковаоце
нових машина,
рибочуваре
новим ри- на
време, као
пријемрадника
радника
на нова
места
(за руковаоце
нових
машина, на
рибочуваре
барским подручјима,
збогзбог
повећаног
обимаобима
послова
и промене
технолошких
поступака) поступака)
новозановим рибарским
подручјима,
повећаног
послова
и промене
технолошких
послених радника. С обзиром да је за достизање неопходног броја извршилаца на неодређено
новозапослених
радника.
С обзиром
да је броја
за достизање
неопходног
бројау виду
извршилаца
време потребно
извршити
пријем великог
новозапослених
(344), а имајући
да би на- на
неодређено
време потребно
извршити
броја
новозапослених
(344),
а имајући у
гло повећање
масе за зараде
могло пријем
изазвативеликог
негативне
ефекте,
Предузеће планира
континуиравиду да но
бидостизање
нагло повећање
масе
за
зараде
могло
изазвати
негативне
ефекте,
Предузеће
планира
оптималног броја запослених кроз четири планска циклуса, од 2017. до 2020. годиконтинуирано
достизање
оптималног
броја броја
запослених
крозПредузеће
четири планска
од 2017. до
не. Приоритет
у достизању
неопходног
запослених
ставља нациклуса,
пријем дипломираних инжењера
шумарства
и шумарских
техничара,
и производних
радникаставља
неопходних
за
2020. године.
Приоритет
у достизању
неопходног
бројакао
запослених
Предузеће
на пријем
квалитетно
и благовремено
извршавање
увећаних производних
дипломираних
инжењера
шумарства
и шумарских
техничара,параметара.
као и производних радника
неопходних за квалитетно и благовремено извршавање увећаних производних параметара.
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SWOT АНАЛИЗА
Анализа окружења у којем делују Предузеће представља оквир за обликовање темељног
стратешког усмерења које се исказује кроз визију и мисију и осликава кроз стратешке приоритете и циљеве, иницијативе и програме. Како би концепција стратегије Предузећа испунила свој основни циљ – постизање бољих пословних резултата у будућем раздобљу, она
свакако мора бити усклађена с околином Предузећа. Анализа окружења или околине подразумева истраживање свих релевантних чинилаца како спољног тако и унутрашњег окружења са сврхом идентификације стратешких чинилаца који одређују тренутни конкурентски потенцијал и будућност Предузећа.
Анализа окружења и идентификација стратешких чинилаца може се сагледати као основ
за одлучивање у процесу дефинисања стратегије. Најједноставнија и најчешће кориштена
метода за анализу окружења је метода SWOT анализе. Кроз овај методолошки оквир процењује се стратешка ситуација (тренутна позиција) и перспективе Предузећа. Метода SWOT
анализе није метода за проналажење решења, већ првенствено метода којом се на систематичан начин дефинишу фактори који утичу или могу утицати на развој подузећа.
SWOT анализа претходи дефинисању стратешких алтернатива и избору оптималне стратегије. Познавање снага, слабости, прилика и претњи осигурава постављање реалистичних
циљева, усмерених на приоритетна подручја и пројекте. Анализа снага, слабости, прилика
и претњи управо даје идеје о томе које би се активности и пројекти могли и требали реализирати, те који су од њих потенцијално најкориснији.
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PEST АНАЛИЗА
PEST анализа је алат који олакшава разумевање тржишног раста предузећа и на основу тога
даје основу за боље разумевање тренутног пословања предузећа као и потенцијалних смерова у којима се предузеће може развијати. PEST анализа је алат за мерење пословања
предузећа и обухвата политичке, економске, социолошко-културне и технолошке факторе
који утичу на пословање предузећа. PEST анализа Јавног предузећа „Србијашуме“ даје преглед политичких, економских, социолошко-културних и технолошких фактора који утичу на
пословање Предузећа.

Политички
фактори

Eкономски
фактори

• Преговори са ЕУ

• Економске реформе

• Усаглашавање прописа са
европским законодавством

• Раст БДП-а

• Стабилизација политичких прилика
• Спорост судова
• Питања екологије и заштите
животне средине

• Пореске стопе
• Локалне таксе
• Сезонски карактер
производње и продаје
• Повећање капацитета
за прераду дрвета
• Ниска цена електричне енергије

Социолошкокултурни фактори
• Смањење броја сеоских
домаћинстава
• Мала куповна моћ становништва
• Стабилизација политичких прилика
• Лоша образовна структура
становништва
• Промене у начину живота

Технолошки
фактори
• Мали број савремених механизама
у производњи дрвних сортименататехнолошко заостајање
• Старост постојеће механизације
• Недовољна технолошка
опремљеност услужних фирми
• Доступност нових технологија
• ИТ инфраструктура
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Корак у поступку екстерне анализе након идентификације релевантних фактора и аспеката окружења је сагледавање саме природе окружења: у којој мери су окружење и релевантни фактори окружења предвидиви у скорој и даљој будућности. У том контексту, сви фактори се могу посматрати кроз две димензије: динамичност – склоност честим променама (стабилно/динамично) и коми средњорочни наведени
план пословне
стратегије
и развоја 2017-2026. године
плексност – колико Дугорочни
је тешко анализирати
фактор
(једноставно/комплексно).
Дат је преглед разумевања природе окружења Јавног предузећа „Србијашуме“:

Г-21: Разумевање природе окружења Јавног предузећа „Србијашуме“

Г-21: Разумевање природе окружења Јавног предузећа „Србијашуме“
Разумевање природе окружења
Стабилно

Недовољна технолошка
опремљеност услужних
фирми

Мали број савремених механизама у
производњи дрвних сортимената
Пореске стопе

Промене у начину живота
Старост постојеће
механизације

Ниска цена електричне енергије

Сезонски карактер производње Лоша образовна структура становништва
и продаје

Раст БДП-а
Економске реформе

Усаглашавање прописа са
европским законодавством

Стабилизација политичких прилика

Динамичност
Локалне таксе

Мала куповна моћ становништва
Спорост судова

Повећање капацитета за
прераду дрвета

Смањење броја
сеоских домаћинстава

Доступност нових технологија

Питања екологије и заштите животне
средине

Динамично

Преговори са ЕУ
ИТ инфраструктура

Једноставно

Комплексност

Комплексно

Kључни индикатори успеха
Кључни индикатори конкретизују дефинисане стратешке приоритете и стратешке циљевe.
Сваки од наведених циљева одређен је показатељима за његову реализацију са припадајућим
иницијативама. Индикатори су представљени у следећој табели.
Т-11: Кључни индикатори успеха Јавног предузећа „Србијашуме“
циљ

1. Финансијска стабилност
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Економски индикатори
показатељи

иницијатива

општа ликвидност

управљање имовином у циљу максимизације конверзије
прихода у новчани ток

однос дуг/капитал

лимитирање задужености компаније на одржив ниво

просечан период плаћања плаћање обавеза у складу са законом дефинисаним
обавеза
роковима
нето профитна маргина
економичност пословања

обезбеђење јефтиних извора финансирања
обезбеђење максималног производног учинка уз
минималне трошкове производње
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K ЉУЧНИ ИНДИК АТОРИ УСПЕХА
Кључни индикатори конкретизују дефинисане стратешке приоритете и стратешке циљевe. Сваки
од наведених циљева одређен је показатељима за његову реализацију са припадајућим иницијативама. Индикатори су представљени у следећој табели.
Т-11: Кључни индикатори успеха Јавног предузећа „Србијашуме“
ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ
циљ

1. Финансијска стабилност

показатељи

иницијатива

општа ликвидност

управљање имовином
у циљу максимизације
конверзије прихода у
новчани ток

однос дуг/капитал

лимитирање задужености
компаније на одржив ниво

просечан период плаћања
обавеза

плаћање обавеза у складу
са законом дефинисаним
роковима

нето профитна маргина

обезбеђење јефтиних
извора финансирања

економичност пословања

обезбеђење максималног
производног учинка уз
минималне трошкове
производње

СОЦИЈАЛНИ ИНДИКАТОРИ
циљ

показатељи

иницијатива

2. Безбедност и заштита на
раду

број повреда на раду

унапређење безбедности
заштите на раду и смањење
броја повреда на радном
месту

3. Повећање просечне
зараде

просек зарада

повећање просечне зараде у
предузећу у складу са
пословањем предузећа

задовољство запослених

иновирање и развој
програма образовања
шумарских стручњака

ефикасност и иновативност у
обављању радних задатака

образовање и иновирање
знања кроз сталну обуку за
запослене

4. Развој људских ресурса
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ПРИРОДНИ ИНДИКАТОРИ
циљ

иницијатива

5. Очување и унапређење
стања шума и развој
шумарства као привредне
гране

oнемогућавање смањења површине под шумама у
Републици Србији
трајно oдрживо газдовање шумама
повећање површине под шумама

6. Повећање доприноса
шумарског сектора
економском и друштвеном
развоју РС

максимално и рационално коришћење укупног
производног потенцијала шумских подручја
успостављање ефикасног система заштите шума
утврђивање и доношење методологије за вредновање свих
производа и функција шума
подизање и одржавање оптималног квалитета и густине
шумских саобраћајница

7. Очување и унапређење
животне средине и заштите
природе

усаглашеност са прописима у области заштићених
природних добара
усаглашеност са Стратегијом очувања биодиверзитета РС
усаглашеност економске, еколошке, социјалне и културне
функције шума у систему одрживости
унапређење система планирања у шумарству

8. Одрживи развој
државног шумарског
сектора

развој критеријума, индикатора и смерница за одрживо
газдовање шумама
примена савремених метода газдовања
стално увећање шумског поседа
унапређење система надзора над активностима у
газдовању шумама

9. Очување и унапређење
генетског потенцијала,
бројности и квалитета
популација дивљачи и
унапређење њихових
станишта
10. Успостављање и
унапређење међусекторске
и међународне сарадње
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одрживо газдовање дивљачи
усаглашавање са будућим стратешким прописима из
области ловства
успостављање и унапређење међусекторске и међународне
сарадње на глобалном и регионалном нивоу у свим
аспектима шумарства и сродним областима
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
БИОЛОШКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – Под појмом биолошких инвестиција подразумевају се првенствено радови на очувању, заштити и унапређивању стања постојећих шума и подизању нових шума и
изради планова газдовања шумама. У ширем смислу, под биолошким инвестицијама се подразумевају сви радови којима се, без остваривања добити, повећава вредност биљних дугогодишњих
засада, с обзиром на дугорочност улагања. Једна од основних мисија Предузећа представља очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала шума и њихових функција
и подизање нових шума у циљу достизања оптималне шумовитости. Обим биолошких инвестиција
одређен је основним планским документима (Плановима развоја шумских подручја и Основама газдовања шумама).
Предузеће ће у периоду 2017-2020. године континуирано радити на достизању плановима зацртаних циљева, у смислу достизања планираног нивоа радова који се сматрају биолошким инвестицијама. Обим радова делимично је условљен средствима која Предузеће обезбеђује учествовањем на Конкурсу за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава Буџетског
фонда за шуме Републике Србије. Средства Буџетског фонда Предузеће ће користити за: подизање
степена шумовитости пошумљавањем; унапређивање стања шумских засада; превођење изданачких шума у виши узгојни облик; производњу шумског репродуктивног материјала; заштиту шума;
негу и обнављање природних састојина; изградњу, реконструкцију и одржавање шумских камионских путева; санацију површина оштећених дејством природних непогода; израду и реализацију
развојних планова у шумарству.
Планиране биолошке инвестиције (обнављање и нега шума, оснивање нових шума, заштита шума,
планирање газдовања шумама (уређивање) и семенско-расадничка производња) у 2017. години
износе 463.587.394 динара и сходно повећању обима радова у наредном периоду повећава се и
обим инвестиција.
ШУМСКИ ПУТЕВИ – У периоду 2017-2019. године Предузеће ће одржавати достигнуту динамику
изградње шумских путева, уз истовремену реконструкцију и санацију приоритетних путних праваца. Улагања у изградњу, реконструкцију и санацију путне инфраструктуре условљена су средствима која Предузеће обезбеђује учествовањима на Конкурсу за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије.
Т-12: План инвестиција - шумски путеви у периоду од 2017-2019. године

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
(у динарима)

Новоградња

Реконструкција

Мостови

2017.

215.421.000

325.859.600

6.625.000

2018.

317.286.000

463.713.800

5.750.000

2019.

276.750.000

479.679.200

2.625.000

Укупно:

809.457.000

1.269.252.600

15.000.000

∑

2.093.709.600

Приоритетни стратешки циљ Предузећа у делатности инвестирања у шумске путеве је достизање
оптималне отворености у свим деловима Предузећа, уз правилно и економично распоређивање
путних праваца у простору. Ради обезбеђивања прегледа покривености површине државних шума
и земљишта шумским путевима, приоритет Предузећа је израда јединственог катастра (евиден77

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ“

ције) шумских путева. Катастар шумских путева биће урађен за све газдинске јединице, шумске управе и шумска газдинства, тј. на нивоу Предузећа.
МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА – Улагања у иновирање механизације и опреме за радове у шумарству је основно опредељење Предузећа. Интензивно инвестирање у набавку нових грађевинских
машина у периоду 2015-2017. године резултирало је смањењем трошкова одржавања и повећањем
учешћа властите механизације у извођењу неопходних радова. Предузеће ће у периоду 2017-2019.
године додатно инвестирати у набавку нове механизације и опреме у свим деловима Предузећа, и
то у току 2017. године 567.125.000 динара, у току 2018. године 417.875.000 динара и у току 2019. године 387.500.000 динара. Дугорочно, након достизања оптималне опремљености механизацијом
и опремом, Предузеће ће наставити да набавља исте само за замену дотрајалих и технолошки превазиђених механизама.
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – Предузеће располаже пословним простором од око 110.000m² који
чине зграде шумских газдинстава, зграде шумских управа, шумарске куће, ловачке куће и објекти
за одмор и рекреацију. Предузеће чини изузетне напоре како би обезбедило минимум услова кроз
реконструкцију и адаптацију објеката за чијим коришћењем постоји потреба. Инвестиционе активности које је Предузеће у могућности да изведе, ограничене су лимитираним средствима која је
могуће издвојити из редовног пословања за ове сврхе.
У периоду 2017-2019. године Предузеће ће предузети активности на идентификацији, класификацији и одређивању приоритета радова на одржавању, адаптацији и реконструкцији постојећих
објеката и привођењу рационалном газдовању. Инвестициона улагања такође усмеравати у адаптацију постојећих ловачких кућа и ловно-техничких објеката, одржавање ограда у ограђеним ловиштима, изградњу и опремање објеката за пријем и службени преглед меса одстрељене дивљачи. Неопходно је инвестирати у објекте за смештај ловаца, ради испуњавања минималних техничких услова потребних за регистрацију објеката и обезбеђивање потребних капацитета. Посебна
пажња биће посвећена завршетку изградње и опремању „Репроцентра за производњу и узгој аутохтоних врста рибље млађи“, на локалитету Толишница у околини Краљева.
Дугорочно, Предузеће нема потребу за већим инвестиционим улагањима у изградњу нових грађевинских објеката. Постоји потреба да се постојећи објекти који се налазе у заштићеним подручјима
адаптирају у Центре за посетиоце, односно информативне пунктове, који ће бити у функцији презенатције природних, културних и створених вредности заштићених подручја.
На подручју Парка природе „Голија“ до краја 2019. године планира се завршетак Центра за посетиоце на локалитету „Одвраћеница“, а до краја 2026. године завршетак адаптације шумарских кућа
у Центру за посетиоце на локалитетима Шерметовица и Студеница. У ПП „Стара планина“ планира
се завршетак инфо пункта на локалитету „Широке луке“ до 2019. године. До краја 2026. године планира се адаптација шумарских кућа у пределу изузетних одлика „Камена гора“ и „Озрен-Јадовник“.
РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ – Научно-истраживачки рад научно-образовних институција шумарског сектора подржаван је од стране Предузећа у обостраном интересу. У оквиру пројеката су ангажовани
стручњаци Предузећа у циљу њиховог усавршавања, а сами пројекти имају значаја за развој делатности Предузећа које је корисник истраживања. Пројекти имају за циљ успешнији развој шумарске
привреде, нарочито приликом производње шумског садног материјала што је један од стратешких
и приоритетних задатака у шумарству, подизања и одржавања у оптималном стању виталности и
унапређења стања шумских екосистема и подизање шумовитости Републике Србије у наредном
периоду. Јавно предузеће „Србијашуме“ је директан корисник резултата истраживања.
У оквиру пројеката технолошког развоја планира се наставак реализације шест пројекта и то: „Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије“ (2011-2017), „Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији“ (2011-2017), „Истраживање начина и могућности
обнављања шума храста китњака у Србији“ (2014- 2017) и „Процена квалитета шумских садница у
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Србији и предлог за доношење новог стандарда“ (2015- 2017). Носилац истраживања за наведена
четири пројекта је Шумарски факултет. Предузеће ће активно подржати и нови пројектни трогодишњи циклус Технолошког развоја који финансира Министарство науке и просвете и технолошког развоја, чија је припрема у току.
Пројекти “Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости”
у периоду од 2011. до 2017. године и „Оснивање клонске семенске плантаже дивље трешње (Prunus
avium L.)“ у периоду од 2015. до 2017. године. Носилац истраживања за наведена два пројекта је Институт за шумарство. У оквиру поменутих пројеката Јавно предузеће „Србијашуме“ ће учествовати кроз организацију постављања огледа и неопходним учешћем стручних кадрова Предузећа, односно ангажовањем сопствених капацитета.
Пројекти који се реализују уз финансијску подршку Управе за шуме су: „Програм мера и активности
за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији“ и „Имплементације
иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и друштвених
аспеката у Србији“.
Дугорочно, научно-истраживачки пројекти ће бити покренути или подржани када се процени да
су њихови резултати јасни и практично примењиви и у функцији развоја Предузећа или заштите и
унапређења шума. Предузеће ће давати подршку научно- истраживачком раду и научно-истраживачким институцијама. Редовно газдовање шумама захтева израду више пројеката, студија и програма за поједине области рада.

РЕГИСТАР РИЗИК А
Управљање ризицима представља континуиран процес и захтева стално ангажовање у циљу правилне идентификације ризика којима је Предузеће изложено као и мерама превенције у циљу
идентификације техника за превенцију од нежељених ефеката реализованих догађаја који имају
материјално значајне последице по пословање Предузећа.
У процесу управљања ризицима Предузеће се ослања на функцију интерне ревизије. У складу са
међународним стандардима за интерну ревизију сама природа посла интерне ревизије је тако
конципирана да је један од три кључна сегмента итерне ревизије, управо питање адекватности управљања ризицима у Предузећу. Интерна ревизија може директно помоћи руководству Предузећа
давањем процена о томе да ли су циљеви Предузећа адекватно подржани и да ли су у складу са
организационом склоношћу ка ризицима, односно да ли су све релевантне информације о ризику
забележене и правовремено саопштене Предузећу, омогућавајући запосленима и руководству да
извршавају своје обавезе.
Предузеће је стратешки опредељено да ресурсом који му је поверен газдује по принципу „доброг домаћина“, унапређивањем стања ресурса и вођењем рачуна о начину гајења, заштите и коришћења шума као и укупним резултатима у пословању.
У свим пословним активностима тежи усклађивању економских, еколошких и социјалних захтева у
односу на ресурс. Усклађивање сва три сегмента одрживог газдовања представља циљ који је неопходно достизати без нарушавања стабилности пословања Предузећа. Пословање Предузећа изложено је различитим ризицима Предуслов за управљање ризицима је процена свих врста ризика са којима се може суочити Предузеће, не само у текућој пословној години већ и дугорочно. Један од основих ризика са којим се Предузеће суочава представља континуирани недостатак радне
снаге на производним пословима, који произилази из разлога ниске цене рада.
Идентификовани људски ризици Предузећа односе се на недостатак стручне радне снаге, недостатак физичке радне снаге, недостатак мотивације – ниске зараде, организационо-технички ризици односе се на промену организације Предузећа и недостатак средстава за технолошка унапређења рада, политички ризици односе се на политичку нестабилност, политику шумарства РС,
питање покрајине Косова и Метохије, природни ризици односе се на климатске услове као уз79
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рочнике немогућности остварења теренских радова на гајењу шума, пошумљавању и нези шума,
дознаци стабала за сечу, уређивању шума, изостанак урода семенa, екстремне сушне услови, природне катастрофе услед енормног негативног стихијног деловања природних сила, док се финансијски ризици односе на недостатак финансијских средстава за обављање стручно-саветодавних послова, управљање заштићеним подручјима, недовољна средства субвенција за радове на
гајењу шума, заштити и унапређивању шума.
Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, као потенцијалне опасности
од штета у области гајења и заштите шума, обезбеђивање трајног и рационалног коришћења шумских ресурса, заштити животне средине, одржавања континуитета уређивања шума, очувања и
унапређења заштићених природних добара, развоја семенарства и расадничке производње и газдовања дивљачи и управљања риболовним водама, а све уз оптимално коришћење расположивих финансијских средстава, капацитета, знања и искуства запослених. Предузеће је такође изложено и ризику који проистиче из дела финансирања радова Предузећа у извршавању послова од
општег интереса за које је по закону надлежно.
Поред наведених, Предузеће је изложено и тржишном, кредитном и ризику ликвидности. Финансијска
политика jавног предузећа „Србијашуме” заснива се на стабилним изворима финаснирања свих функција Предузећа и доследном спровођењу финансијске дисциплине на свим нивоима Предузећа, у циљу
остваривања веће ликвидности и финансијске стабилности. Реализација пословне политике остварује
се контролом и праћењем новчаних токова на свим нивоима, праћењем ефикасности укупне наплате,
преко контроле и праћења задуживања и рационализације трошкова и свих расхода.
Управљањем ризицима обезбеђује се усклађеност пословања са законима и прописима и очување
репутације. Пословна политика дефинисана је тако да се управља ризицима уз уважавање основног опредељења и делатности Предузећа која су успостављена његовим оснивањем, у складу са
политиком и стратегијом Владе Републике Србије и других државних органа као и усвојених међународних обавеза.
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Дугорочним планом постављен је стратешки циљ Предузећа, а то је да обезбеди
услове за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем, на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка
разноврсност, способност обнављања и виталност 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.

Председник Надзорног одбора
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“

Милош Срећковић, дипл. правник
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