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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ  

 

Пословно име: Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ 

Седиште: Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд 

Претежна делатност: 0210-Гајење шума и остале шумарске делатности 

Матични број: 07754183 

ПИБ:100002820 

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за 
шуме 
 
Делатности јавног предузећа су:  
 

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 и обавља стручно саветодавне послове у шумама 
сопственика, у складу са принципима одрживог газдовања шумама.  

Делатности јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ су: 

 гајење, одржавање и обнова шума, реконструкција и мелиорација деградираних шума и 
шикара, производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и 
шумских засада; 

 производња шумских сортимената и коришћење других шумских производа и њихов 
транспорт, коришћење шума за рекреацију, узгој и лов дивљачи и друго коришћење шума; 

 пројектовање, изградња и одржавање шумских саобраћајница, паркова и зелених 
рекреативних површина и других објеката који служе газдовању шумама; 

 израда програма, пројеката и основа газдовања шумама; 
 извођење геодетских радова за посебне потребе; 
 вршење стручних послова у шумама сопственика; 
 трговина на велико и мало; 
 спољно-трговински промет; 
 обављање привредних делатности у иностранству и 
 унапређивање и коришћење општекорисних функција шума. 

Јавно предузеће „Србијашуме“ може да обавља и друге делатности и послове, одређене 
статутом, под условом да то не омета обављање делатности и послова из става 1. овог члана. 
 
Годишњи/трогодишњи програм пословања: 
 

Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за 
газдовање шумама „Србијашуме” за 2019. годину 05 број 023-581/2019 донето је дана 24.01.2019. 
године и објављено у Службеном гласнику РС број 004/2019.  
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 
 

Гајење шума – Радови на гајењу шума у периоду јануар-септембар 2019. године су 
извршени на површини од 32.949 ha што је 84% од деветомесечног плана и 69% од годишњег плана 
за 2019. годину. Посматрано по врстама радова: природно обнављање шума извршено је на 
површини од 7.641 ha (96% од деветомесечног плана и 73% од годишњег плана). Вештачко 
обнављање шума је извршено са 602 ha (31% више од деветомесечног плана и 38% од годишњег 
плана).  

Помоћне мере природног обнављања су извршене на 115 ha (52% од деветомесечног плана 
и 38% од годишњег плана). Помоћне мере вештачког обнављања су извршене на 683 ha (52% од 
деветомесечног плана и 38% од годишњег плана). Помоћне мере оснивања нових шума су извршене 
на 36 ha (71% од деветомесечног плана и 29% годишњег плана), а оснивање нових шума је извршено 
на 63 ha (98% од деветомесечног плана и 19% од годишњег плана). Мере неге шума су извршене на 
површини од 23.809 ha (82% од деветомесечног плана и 72% од годишњег плана). 

Дознака стабала у функцији плана сеча за 2020. годину у периоду јануар-септембар 2019. 
године је извршена на површини од 33.975 ha, дозначено је 1.749.937 m3 бруто дрвне запремине што 
износи 98% од годишњег плана. 

Заштита шума – Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката је извршена на 
22.374 ha (25% више од деветомесечног плана и 24% више од годишњег плана). Постављено је  889 
ловних стабала (98% од годишњег плана) и 1.048 феромонских клопки, што је у потпуности 
испуњен годишњи план. Заштита шума од пожара је остварена кроз одржавање противпожарних 
пруга која је извршена са 212 km (95% од годишњег плана) и кроз изградњу 3 km противпожарних 
пруга (44% од годишњег плана ). Заштита шума од дивљачи је остварена као индивидуална заштита 
садница на 192 ha (83% од деветомесечног плана и 82% од годишњег плана). 

Управљање заштићеним подручјима – Министарству заштите животне средине 
достављени су извештаји о извршењу послова по Уговору о суфинансирању програма управљања 
заштићеним подручјима за 2018. годину. Министарство заштите животне средине издало је 
сагласности на Програме управљања заштићеним подручјима за 2019. годину за 28 заштићених 
подручја чији је управљач ЈП „Србијашуме“. Ступиле су на снагу: Уредбе о проглашењу Споменика 
природе „Пећински систем Самар“ и „Тупижничка леденица“, Уредба о проглашењу Специјалног 
резервата природе „Ртањ“, Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Јарешник“ и  Уредба 
о проглашењу Споменика природе „Борачки крш“ тако да је ЈП „Србијашуме“ управљач 33 
заштићена подручја од националног интереса. Надзорни одбор ЈП „Србијашуме“ је донео Одлуке о 
накнадама за коришћење 13 заштићених подручја у складу са новим Законом о накнадама за 
коришћење јавних добара. Надзорни одбор ЈП „Србијашуме“ донеo je Програмe управљања за 2019. 
годину за новопроглашена подручја: Споменике природе „Пећински систем Самар“ и „Тупижничка 
леденица“, Специјални резерват „Ртањ“, Строги резерват природе „Јарешник“ и Споменик природе 
„Борачки крш“, и на исте је Министарство заштите животне средине издало сагласности. Потписан 
је Уговор о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од националног интереса 
којима управља Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину између Министарства заштите 
животне средине и ЈП „Србијашуме“. Надзорни одбор ЈП „Србијашуме“ донео је План управљања 
Парком природе „Стара планина“ за период 2020-2029. године, усвојио Извештај о остваривању 
Плана управљања Парком природе „Стара планина“ за период 2010-2019. године и донео План 
управљања Спомеником природе „Пећински систем Самар“ за период 2019-2028. године и исти су 
достављени надлежном Министарству на давање сагласности. Донети су Правилници о 
унутрашњем реду и чуварској служби за Споменике природе „Тупижничка леденица“ и „Пећински 
систем Самар“ који су достављени надлежном Министарству на давање сагласности, а Правилници 
о унутрашњем реду и чуварској служби за СРП „Ртањ“, СРП „Јарешник“ и СП „Борачки крш“ се 
усаглашавају са надлежним Министарством. Министарство заштите животне средине издало је 
сагласност на План управљања Парк природе „Радан“ за период 2018-2027. године. Завод за заштиту 
природе Србије је на основу захтева ЈП „Србијашуме“ издао Решења о условима заштите природе 
за израду Програма управљања за 2020. годину за 54 заштићена подручја.  

Расадничка производња и реализација садног материјала – У периоду јануар-септембар 
2019. године из расадника је преузето (реализовано) 752.517 садница, (210.587 садница лишћара и 
541.930 садница четинара), што износи  24% од годишњег плана реализације садног материјала. За 
садњу на државном земљишту испоручено је 524.535 садница или 70% од укупне реализације у 
периоду (157.316 лишћара и 367.219 четинара). На приватном земљишту је реализовано 45.513 
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садница или 6% од укупне реализације (20.371 лишћара и 25.142 четинара). Екстерно је реализовано 
укупно 182.469 садница или 24% од укупне реализације (32.900 лишћара и 149.569 четинара). 

Шуме сопственика-физичких лица – Дознака стабала за сечу у шумама сопственика, у 
периоду јануар-септембар 2019. године извршена је у количини од 599.061 m³ или 1% више од 
деветомесечног плана и 79% од годишњег плана. Жигосано је 322.016 m³ или 66% од 
деветомесечног и 51% од годишњег плана. У периоду јануар-септембар 2019. године издато је 
36.848 пропратница, извршен је 171 стручни увиђај и направљено је 1.220 записника о 
противправним радњама. 

Планирање газдовања шумама – У периоду јануар-септембар 2019. године урађено је 39 
основа газдовања шумама (95% од годишњег плана) и 9 измена и допуна основа газдовања шумама. 
Издвајање је извршено на 75.143 ha, што представља 83% од годишњег плана. Радови на премеру 
састојина су извршени на 52.460 ha или 71% од годишњег плана. Обележавање унутрашњих граница 
извршено је у дужини  од 1.887 km (66% од годишњег плана), а спољних граница у дужини од 2.357 
km (59% од годишњег плана). 

Коришћење шума – У периоду јануар-септембар 2019. године је произведено 1.108.247 m3 
дрвних сортимената (94% од деветомесечног плана и 74% од годишњег плана). Техничког дрвета 
је произведено 416.196 m3 (95% деветомесечног плана и 74% од годишњег плана). Просторног 
дрвета је произведено 692.051 m3 (93% деветомесечног плана и 75% од годишњег плана). 
Произведено је трупаца F и L класе 67.374 m3 или 18% више од деветомесечног плана и 93% од 
годишњег плана. У односу на исти период 2018. године (1.085.328 m3), израда дрвних сортимената 
у овом периоду је већа за 22.919 m3 (2%). Из шуме на шумски пут је привучено 839.113 m3 дрвних 
сортимената (91% од деветомесечног плана и 70% од годишњег плана). Техничког дрвета је 
привучено 366.683 m3 (89% од деветомесечног плана и 68% од годишњег плана). Просторног дрвета 
је привучено 472.430 m3 (93% од деветомесечног плана и 71% од годишњег плана). У односу на исти 
период 2018. године (866.870 m3), привлачење дрвних сортимената у овом периоду је мање за 27.757 
m3 (3%).  

Комерцијални послови (продаја дрвних сортимената) – У периоду јануар-септембар 
2019. године продато је 1.121.565 m3 дрвних сортимената (96% од деветомесечног плана и 75% од 
годишњег плана). Техничког дрвета је продато 416.342 m3 (96% од деветомесечног плана и 74% од 
годишњег плана). Просторног дрвета је продато 705.224 m3 (96% од деветомесечног плана и 76% од 
годишњег плана). У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар-септембар 2019. године 
техничко дрво је заступљено са 37%, док је просторно дрво заступљено са 63% у продаји. У односу 
на исти период 2018. године  продато је више дрвних сортимената за 14.846 m3 (1%), техничког 
дрвета је продато више за 2.639 m3 (9%), док је просторног дрвета продато више за 17.486 m3 (3%).  

Залихе на шумско-камионском путу и стоваришту, као основном продајном паритету, на дан 
30.09.2018. године износиле су 37.886 m3, а на дан 30.09.2019. године износе 30.345 m3, односно 
посматрајући исти период ове и претходне пословне године залихе су мање за 7.541 m3, тј. за 20%. 

Ловство и рибарство – У периоду јануар-септембар 2019. године, анализом по структури, 
реализован је одстрел крупне дивљачи: 356 грла трофејне дивљачи (95% од плана за период) и 509 
комада нетрофејне дивљачи (118% више од плана за период), од чега 689 грла крупне дивљачи у 
комерцијалном лову (14% више од плана за период) и 176 грла крупне дивљачи у узгојном лову 
(70% од плана за период). У овом периоду реализовано је и 729 комада ситне дивљачи у 
комерцијалном лову (46% више од плана за период). Укупно у периоду јануар-септембар 2019. 
године је одстрељено 1.594 комада разне дивљачи или 17% више од плана за период и то: одстрел 
крупне дивљачи је остварен са 865 грла или 1% више од плана за период, а ситне дивљачи је 
одстрељено 729 комада или 46% више од плана за период.  

У делатности   рибарства у периоду јануар- септембар 2019. године реализована је продаја 
12.587 дозволе за рекреативни риболов што износи 1% више од планираног на годишњем нивоу 
(12.443  укључујући и рибарска подручја у оквиру ЗПД-а), односно 13% више од деветомесечног  
плана (11.151 дозвола укључујући и  рибарска подручја у оквиру ЗПД-а). У периоду јануар- 
септембар 2019. године реализована је и продаја 142 дозвола за привредни риболов што износи 1% 
више од планираног на годишњем нивоу (141 дозвола за привредни риболов), односно 1% више од 
деветомесечног плана (141 дозвола за привредни риболов).  
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду јануар-септембар остварени су укупни приходи у износу од 6.296.373.000 
динара*. У односу на укупно планиране приходе за овај период, који износе 6.961.694.000 динара, 
остварени приходи у посматраном периоду су мањи за 9,6% или 665.321.000 динара. У структури 
укупних прихода 97,4% (или 6.130.247.000 динара) чине пословни приходи, око 0,7% (или 
44.920.000 динара) односи се на финансијске приходе, док се 1,9% (или 121.206.000 динара) односи 
на приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс 
успеха, остале приходе и нето добитак пословања који се обуставља. 

У периоду јануар-септембар остварени су укупни расходи у износу од 5.765.362.000 динара. 
У односу на планиране укупне расходе за овај период, који износе 6.373.880.000 динара, остварени 
расходи су мањи за 9,5% или 608.518.000 динара. У структури укупних расхода 98,5% (или 
5.679.671.000 динара) чине пословни расходи, док се 1,5% (или 85.691.000 динара) односи на 
финансијске расходе, расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 
вредности кроз биланс успеха, остале расходе и нето губитак пословања који се обуставља, расходи 
промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода. 

У периоду јануар-септембар остварени су пословни приходи у износу од 6.130.247.000 
динара, односно 88,6% од планираних пословних прихода (6.915.300.000 динара) за исти период. У 
структури пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга чине 94,3% (или 
5.780.159.000 динара), други пословни приходи чине 4,2% (или 255.986.000 динара), приходи од 
премија, субвенција, дотација и сл. 1,4% (или 85.427.000 динара) и приходи од продаје робе 0,1% 
(или 8.675.000 динара). 

У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 
остварени су са 90,4% у односу на планиране износе, приходи од премија, субвенција, дотација, 
донација и сл. остварени са 39,9%  у односу на планиране износе, док су други пословни приходи 
остварени са 91,8% од планираног износа. Приходи од продаје робе су остварени су у износу од 
8.675.000 динара, што је 33,6% у односу на динамички план. 

Укупни пословни расходи остварени у периоду 01.01.-30.09.2019. године износе 
5.679.671.000 динара и мањи су за 10,5% (или за 669.142.000 динара) у односу на  планиране 
пословне расходе (6.348.813.000 динара) у истом периоду. 

У структури пословних расхода, када изузмемо приходе од активирања учинака и робе у 
износу од 195.931.000 динара и смањење вредности залиха недовршених и готових производа и 
недовршених услуга у износу од 7.307.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
расходи чине 44,5% (или 2.611.126.000 динара) пословних расхода, трошкови производних услуга 
чине 27,7 (или 1.625.873.000 динара), трошкови амортизације чине 11,4% (или 670.258.000 динара), 
док сви остали трошкови у оквиру пословних расхода чине 16,4% (или 961.038.000 динара). 

У оквиру пословних расхода, трошкови материјала мањи су за 55,1% (или 249.979.000 
динара) у односу на планиране за исти период и износе 203.741.000 динара, трошкови горива и 
енергије мањи су за 1,5% или 5.324.000 динара и износе 338.308.000 динара, трошкови производних 
услуга мањи су за 23,9% (или 511.114.000 динара) у односу на планиране и износе 1.625.873.000 
динара, нематеријални трошкови мањи су за 3% (или 12.757.000 динара) у односу на планиране за 
исти период и износе 412.878.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
мањи су у односу на планиране за 1,1% (или 30.361.000 динара) и износе 2.611.126.000 динара. 
Трошкови набавне вредности продате робе за посматрани период износе 6.010.000 динара. 

Трошкови амортизације већи су у односу на планиране за 51.581.000 динара или за 8,3% и 
износе 670.258.000 динара.  

Реализовани приходи од активирања учинака и робе остварени су 81% у односу на 
динамички план и износе 195.931.000 динара. 

Како су пословни приходи 6.130.247.000 динара, а пословни расходи 5.679.671.000 динара, 
Предузеће је у периоду 01.01-30.09.2019. године остварило пословни добитак у износу од 
450.576.000 динара (као разлику између остварених пословних прихода и пословних расхода). 

 
* Укупни приходи обухватају вредност пословних, финансијских, осталих прихода и прихода од усклађивања вредности имовине. 
Такође, у укупним приходима узети су у обзир и остварени приходи из групе 69 који се у Билансу успеха приказују као разлика између 
групе 69 и 59, односно као нето добитак пословања које се обуставља (ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака 
из ранијих периода), у зависности од тога да ли су приходи или расходи по овом основу већи. 
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Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у периоду 01.01-30.09.2019. године 
остварило 44.920.000 динара што је за 14.541.000 више у односу на планирана средства која су 
износила 30.379.000 динара. 

 У структури финансијских прихода, приходи од камата чине 67% (или 30.170.000 динара), 
а остали финансијски приходи и позитивне курсне разлике чине 33% (или 14.750.000 динара) 
укупних финансијских прихода. 

Финансијски расходи су остварени у износу од 17.756.000 динара. У структури 
финансијских расхода, финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима чине 52,3% 
или 9.281.000 динара, расходи од камата чине 47% (или 8.356.000 динара), негативне курсне разлике 
и негативни ефекти валутне клаузуле износе 0,7% или 119.000 динара.  

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2019. године остварило добитак из финансирања у 
износу од 27.164.000 динара (као разлику између остварених финансијских прихода и финансијских 
расхода). 

Узимајући у обзир и остале приходе који износе 102.884.000 динара и остале расходе који 
износе 46.183.000 динара, као и приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује 
по фер вредности кроз биланс успеха (18.322.000 динара) и расходе од усклађивања вредности 
остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (4.166.000 динара), као и нето 
губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка 
грешака из ранијих периода у износу од 17.586.000 динара, у периоду 01.01.-30.09.2019. године 
остварен је добитак пре опорезивања у износу од 531.011.000 динара. Након одбитка пореског 
расхода периода у износу од 158.273.000 динара Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2019. године 
остварило нето добитак у износу од 372.738.000 динара.  

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

Укупна актива – пословна имовина Предузећа на дан 30.09.2019. године износи   
137.007.320.000 динара и већа је за 0,6 % или за 820.261.000 динара у односу на планирану активу. 
У оквиру пословне имовине 98% (или 134.454.265.000 динара) чини  стална имовина и већа је за -
0,3% (или 356.746.000 динара) у односу на планирану, а 2% (или 2.550.410.000 динара) се односи на 
обртну имовину. 

У оквиру сталне имовине биолошка средства чине 82,8%, некретнине, постројења и опрема 
16,5%, нематеријална имовина 0,6% и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања 
0,1% од укупне вредности сталне имовине. 

Биолошка средства на дан 30.09.2019. износе 111.337.107.000 динара и мања су за 31.887.000 
динара у односу на планирана. Некретнине, постројења и опрема износе 22.203.033.000 динара и 
већа су за 0,8% (или 175.887.000 динара) у односу на планиране. 

Дугорочни финансијски пласмани на дан 30.09.2019. године износе 77.406.000 динара и за 
8% (или 6.348.000 динара) су мањи у односу на планиране, док је нематеријална имовина за 35% 
(или 219.094.000 динара)  већа у односу на планирану и износи 836.534.000 динара. 

Обртна имовина на дан 30.09.2019. године износи 2.550.410.000 динара и већа је за 22,1% 
(или 460.870.000 динара)  у односу на планирану. У оквиру обртне имовине на потраживања по 
основу продаје се односи 30,3%, на краткорочне финансијске пласмане 28,3% обртних средстава, 
на залихе се односи 20,5%, на готовинске еквиваленте и готовину 16%, на друга потраживања 4%, 
на активна временска разграничења 0,6%, а на порез на додату вредност односи се 0,3%. 

Залихе на дан 30.09.2019. године износе 522.272.000 динара и за 2,6% (или 13.073.000 
динара) су веће у односу на планиране. Потраживања по основу продаје износе 771.705.000 динара 
и знатно су већа у односу на планирани износ. Краткорочни финансијски пласмани су мањи за 21,5% 
(или 197.482.000 динара) и износе 720.955.000 динара. 

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.09.2019. године износе 409.009.000 динара и   
знатно су већи у односу на планиране. Активна временска разграничења износе 14.920.000 динара 
и за 39% (или 9.680.000 динара) су мања у односу на план, док друга потраживања износе 
103.113.000 динара и већа су за 50% (или 34.173.000 динара) у односу на планирани износ. 

У оквиру укупне пасиве Предузећа, која износи 137.007.320.000 динара, капитал чини 96% 
(или 131.589.998.000 динара) укупне пасиве, краткорочне обавезе 2,3% (или 3.109.091.000 динара) 
укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе 1,4% (или 1.862.647.000 динара), одложене пореске 
обавезе 0,3% (или 445.584.000 динара).  
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Основни капитал на дан 30.09.2019. године износи 113.589.111.000 динара (од  чега се на 
државни капитал  односи 113.433.377.000 динара) и већи  је од планираног за 0,1% (или 153.881.000 
динара). 

Ревалоризационе резерве износе 16.548.331 000 динара и веће су за 1,3% (или 214.186.000 
динара) у односу на планирани износ. 

Нераспоређени добитак износи 1.452.151.000 динара. У оквиру дугорочних резервисања и 
обавеза, дугорочна резервисања износе 1.285.965.000 динара и мања су за 1,3% (или 17.365.000 
динара) у односу на планирана. Дугорочне обавезе на дан 30.09.2019. године износе 576.682.000 
динара и веће су за 1,4 % (или 7.728.000 динара) у односу на планиране. 

Краткорочне обавезе на дан 30.09.2019. године износе 3.109.091.000 динара и веће су за 6,2% 
(или 182.863.000 динара) у односу на планиране. 

У оквиру краткорочних обавеза краткорочне финансијске обавезе износе 40.450.000 динара, 
примљени аванси износе 179.422.000 динара и остале краткорочне финансијске обавезе износе 
40.450.000 динара. Обавезе из пословања на дан 30.09.2019. године износе 554.610.000 динара и веће 
су за 24 % (или 105.666.000 динара) у односу на планиране. 

Остале краткорочне обавезе на дан 30.09.2019. износе 340.385.000 динара и веће су за 13% 
(или 37.985.000 динара) у односу на планиране. 

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 89.548.000 динара и мање су за 26% 
(или 30.862.000 динара) у односу на планирани износ. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 
дажбине износе 82.209.000 динара и мање су за 51% (или 86.915.000 динара) у односу на планиране. 
Пасивна временска разграничења на дан 30.09.2019. године износе 1.822.467.000 динара и већа су 
за 8% (или 142.367.000 динара) у односу на планирана. 
   

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Токови готовине из пословних активности  –  Приливи готовине из пословних активности 
реализовани су у износу од 6.724.032.000 динара и мањи су за 111.159.000 динара у односу на 
планиране. У оквиру прилива готовине из пословних активности, приливи од продаје и примљених 
аванса чини 91% посматраних прилива и износе 6.110.844.000 динара и мањи су за око 0,5% (или 
29.956.000 динара) у односу на планиране за исти период. Прилив готовине по основу камата из 
пословних активности износи 26.948.000 динара и остварен је у већем износу у односу на планиране 
за посматрани период који износе 12.199.000 динара, док су остали приливи из редовног пословања 
остварени у износу од 586.240.000 динара и за 95.952.000 динара су мањи у односу на планирани 
износ.  

Одливи готовине из пословних активности износе 5.998.182.000 динара и мањи су за 1,3% 
(или 81.058.000 динара) у односу на планиране. У оквиру одлива готовине из пословних активности, 
одливи по основу исплата добављачима и датим авансима чине 40% посматраних одлива и износе 
2.394.167.000 динара и већи су за 15% (или 314.067.000 динара) у односу на планиране за исти 
период. Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чине 44% 
одлива из пословних активности и износе 2.616.866.000 динара и мањи су за 24.621.000 динара у 
односу на планиране износе. Плаћене камате, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних 
прихода чине око 16% одлива готовине из пословних активности и износе 987.149.000 динара. 
Укупно је остварен нето прилив готовине из пословних активности у износу од 725.850.000 динара. 

Токови готовине из активности инвестирања – Приливи готовине из активности 
инвестирања су остварени у знатно већем износу у односу на план и износе 429.397.000 динара и 
највећим делом се односе на остале финансијске пласмане (425.294.000 динара). 

 Одливи готовине из активноси инвестирања износе 1.008.075.000 динара и остварени су за 
323.260.000 динара више у односу на планиране (684.815.000 динара) а односе се на куповину 
опреме и биолошких средстава.  

Укупно је остварен нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 
578.678.000 динара. 

Токови готовине из активности финансирања – Приливи готовине из активности 
финансирања остварени су у износу 271.322.000 динара и односе се на дугорочне кредите и 
остварени су за 69% (или 111.122.000 динара) више у односу на планиране. 

Одливи готовине из активности финансирања износе 244.957.000 динара и остварени су за 
104.295.000 динара мање у односу на планиране. Укупно је остварен нето прилив готовине из 
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активности финансирања у износу од 26.365.000 динара, док је планом био предвиђен нето одлив 
готовине из активности финансирања у износу од 189.052.000 динара. 

Укупни приливи готовине у периоду 01.01-30.09.2019. године износе 7.424.751.000 динара 
и већи су за 6% (или 427.470.000 динара) у односу на планиране за исти период. Од укупно 
реализованих прилива 90,6% остварено је из пословних активности, 5,8% је остварено из активности 
инвестирања, док се 3,6% односи на приливе из активности финансирања.                   

Укупни одливи готовине у периоду 01.01- 30.09.2019. године износе 7.251.214.000 динара 
и већи су за 137.907.000 динара у односу на планиране. Од укупно реализованих одлива 82,7% 
остварено је из пословних активности, 13,9% из активности инвестирања док је 3,4% остварено из 
активности финансирања. 

Укупан нето прилив реализован у периоду 01.01- 30.09.2019. године износи 173.537.000 
динара док је планом био предвиђен нето одлив готовине у износу од 116.026.000 динара.  

Готовина на крају обрачунског периода 01.01-30.09.2019. године реализована је у износу 
од 409.009.000 динара и остварена је у знатно већем износу у односу на планирану за период 
(106.809.000 динара). 

 
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Зараде запослених у пeриоду 01.01-30.09.2019. године реализоване су у складу са 
планираном динамиком исплате зарада.  

 Накнаде физичким лицима по основу уговора о делу, накнаде по уговорима о привременим 
и повременим пословима, по основу осталих уговора, накнаде члановима Комисије за ревизију, 
накнаде члановима Надзорног одбора, дневнице и накнаде трошкова запосленим на службеном 
путу, трошкови отпремнина за одлазак у пензију, трошкови смештаја и исхране на терену као и 
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализовани су у оквиру 
планираних износа.  

  У посматраном периоду, на име помоћи радницима и породици радника утрошено је 
10.339.109 динара што је за 1.514.067 динара више у односу на планирана средства у посматраном 
периоду, због исплата по основу болести и смрти запосленог и чланова породице. Такође, извршена 
је исплата за 2 запослена, на име јубиларних награда у складу са Колективним уговором у износу 
од 37.583 динара. 

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 75.680.557 
динара, док је план за девет месеци 2019. године предвиђен у износу од 66.970.057 динара, што је 
за 8.710.500 динара више у односу на планирана средства у посматраном периоду. Због повећаног 
обима посла и потребе извршења динамичког плана рада, дошло је до прекорачења планираних 
трошкова за ове намене. 

На име стипендија исплаћено је 4.393.156 динара што је за 80.747 динара више у односу на 
планирана средства у посматраном периоду. Прекорачење планираног износа је због исплате 
стипендија деци преминулих радника. Предузеће ће ускладити реализацију до краја године на 
наведеним позицијама у складу са расположивим износима у Годишњем програму пословања.   
 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

На дан 30.09.2019. године у Предузећу је запослено 3.270 радника, од чега је 3038 запослено  
на неодређено време, а 232 на одређено време.  

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У посматраном периоду донет је нови „Заштитни ценовник за продају огревног дрвета 
тврдих лишћара I класе синдикатима и удружењима пензионера“. Измена осталих ценовника 
производа и услуга у односу на претходни период није било. У прилогу Извештаја су важећи 
ценовници. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У току 2019. године Предузеће је планирало средства из Буџета у износу од 891.115.128 
динара, од чега се на субвенције односи 749.037.589 динара, а на остале приходе из Буџета 
142.077.539 динара.  
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У периоду јануар-септембар из Буџета је укупно пренето 451.835.720 динарa. На име 
субвенција пренето је 327.668.200 динара, а  реализовано је 73.863.647 динара. Део средстава у 
износу од 124.167.520 динара пренет је и реализован на име обављања стручно саветодавних 
послова у шумама сопственика.  

 
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене за период 01.01-30.09.2019. године планирана су у укупном 
износу од 17.491.098 динара и односе се на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске 
активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. У посматраном периоду за наведене намене 
утрошено је 16.239.853 динара, што је за 7,2% или 1.251.245 динара мање у односу на планирана 
средства. 

 
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Укупно планиране ивестиционе активности у периоду од 01.01-30.09.2019. године износе 
2.665.470.000 динара, а реализоване су у износу од 1.437.824.000 динара, што је око 54% од планом 
предвиђених ивестиционих активности за посматрани период.  

Биолошке инвестиције планиране су у износу од 454.307.000 динара, а реализоване су у 
износу од 334.384.000 динарa или 74% у односу на планиране инвестиције за исти период. 

 Улагања у шумско-камионске путеве планирана су у износу од 746.037.000 динара, а 
реализована су у износу од 225.195.000 динара или 30% у односу на деветомесечни план. Део 
инвестиција у шумско-камионске путеве планиран је да се финансира из Буџета РС за градњу и 
реконструкцију шумских путева за 2019. годину. Вредност уговорених радова је око 60% у односу 
на вредност радова за чије смо суфинансирање конкурисали у 2019. години, тако да је реализација 
планираних инвестиција у шумско-камионске путеве лимитирана ограниченим изворима 
финансирања. Пријем извршених радова по уговору за 2019. годину је започет 20. октобра 2019. 
године, тако да се до краја године очекује реализација инвестиција у ову намену. 

Улагања у опрему и механизацију планирана су у износу од 1.107.810.000 динара, а 
реализована су у износу 836.242.000  динара или 75% у односу на деветомесечни план и једним 
делом се односе на набавку механизације за коју је јавна набавка спроведена крајем 2018. године, а 
испорука извршена у току 2019. године. Улагања у грађевинске објекте у посматраном периоду 
планирана су у износу од 247.054.000 динара, а остварена су у износу од 26.634.000 динара или 11% 
у односу на план за период. Улагања у развојне пројекте у посматраном периоду планирана су у 
износу од 110.262.000 динара, а остварена су у износу од 15.369.000 динара или 14% у односу на 
деветомесечни план. Како је један део средстава за улагање у развојне пројекте планиран из 
надлежних министарстава, од њих и зависи обим и динамика прилива. 
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III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
 
Испуњење планираних активности на гајењу шума је 84% од динамичког плана за период 

јануар-септембар 2019. године. Дознака стабала у функцији плана сеча за 2020. годину у периоду 
јануар-септембар 2019. године је извршена са 98% од годишњег плана. Реализација плана радова у 
шумама сопственика – физичких лица зависи од заинтересованости сопственика шума па је у 
периоду јануар-септембар 2019. године у дознаци стабала за сечу у односу на динамички план 
извршење веће за 1%, док је у жигосању дрвних сортимената испуњење динамичког плана 66%. 
Извршење плана производње дрвних сортимената у периоду јануар-септембар је 94% од 
динамичког плана сече и 91% од динамичког плана привлачења дрвних сортимената. Продаја 
дрвних сортимената у првих девет месеци 2019. године прати производњу, односно извршење  
плана продаје за период јануар-септембар 2019. године је 96% динамичког плана. У периоду јануар-
септембар 2019. године у поступку реализације планова одстрела пажња је била усмерена на 
извршење комерцијалног одстрела, како крупне, тако и ситне дивљачи. Такође, у наведеном 
периоду пласман меса дивљачи је био обезбеђен. 

Реализацијом производње и продаје дрвних сортимената као основног извора прихода, 
Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 6.296.373.000 динара, као и укупне расходе у 
износу од 5.765.362.000 динара, па је самим тим исказан добитак пре опорезивања у износу од 
531.011.000 динара. Након одбитка пореског расхода периода који износи 158.273.000 динара 
Предузеће је у периоду 01.01-30.09.2019. године остварило нето добитак у износу од 372.738.000 
динара. 

 
 
 

 
Датум:  30.10.2019. године 
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IV ПРИЛОГ - Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма 
пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године 
 

Образац 1. Биланс успеха 

Образац 1А. Биланс стања 

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 

Образац 2. Трошкови запослених 

Образац 3. Динамика запослених 

Образац 4. Кретање цена производа и услуга 

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета 

Образац 6. Средства за посебне намене 

Образац 7. Нето добит 

Образац 8. Кредитна задуженост 

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина 

Образац 10. Извештај о инвестицијама 

Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, 
робу и услуге и дате авансе и друга потраживања 

Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма 
пословања 

 

 

 

 

 

 
























































































































































