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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 2020. годину 05 број 023-1020/2020 донето је дана 06.02.2020. године и 

објављено у Службеном гласнику РС број 11/2020 од 07.02.2020 године.  
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

Гајење шума – Радови на гајењу шума у периоду јануар-март 2020. године су извршени на 

површини од 7.153 ha што је 23% више од тромесечног плана и 15% од годишњег плана за 2020. 
годину. Посматрано по врстама радова: природно обнављање шума извршено је на површини од 

2.723 ha (што је 4% више од тромесечног плана односно 26% годишњег плана). Вештачко 

обнављање шума је извршено са 320 ha (114% више од тромесечног плана односно 18% од годишњег 
плана. Помоћне мере вештачког обнављања су извршене на 274 ha (70% више од тромесечног плана 

и 14% од годишњег плана). Помоћне мере оснивања нових шума су извршене на 19  ha (298% више 

од тромесечног плана и 20% годишњег плана), а оснивање нових шума је извршено на 22 ha (11% од 

год. плана). Мере неге шума су извршене на површини од 3.796 ha (32% више од тромесечног плана 

и 11% од годишњег плана). 

Дознака стабала у функцији плана сеча за 2021. годину у периоду јануар-март 2020. године 

је извршена на површини од 572 ha, дозначено је 40.634 m3 бруто дрвне запремине што износи 86% 

од  плана за период и 2% од годишњег плана. 

Заштита шума – Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката је извршена на 4.674 
ha (69% од тромесечног плана и 15% од годишњег плана). Постављено је   415 ловних стабала (89% 

од тромесечног плана и 48% од годишњег плана). Заштита шума од дивљачи је остварена као 

индивидуална заштита садница на 265 ha (74% више од тромесечног плана као и 12% више од 
годишњег плана). 

Управљање заштићеним подручјима – Министарство заштите животне средине издало је 

сагласност на Програме управљања заштићеним подручјима за 2020. годину, за 33 заштићена 
подручја чији је управљач ЈП „Србијашуме“. Министарство заштите животне средине издало је 

сагласност на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби СП „Борачки крш“ који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 39 дана 21. 03. 2020. године. Потписан је Уговор о 

суфинансирању програма управљања заштићених подручја од националног интереса којима 

управља ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину између Министарства заштите животне средине и ЈП 

„Србијашуме“ којим се суфинансирају Програми управљања заштићеним подручјима за 2020. 
годину у износу од 56.012.000 динара. 

Расадничка производња и реализација садног материјала У периоду јануар-март 2020. 

године из расадника је преузето (реализовано) 448.029 садница (309.350 садница лишћара и 138.679  

садница четинара), што износи 11% од годишњег плана реализације садног материјала. За садњу на 

државном земљишту испоручено је 367.797 садница (238.107 садница лишћара и 99.690 садница 

четинара), што чини 75% од укупне реализације. На приватном земљишту реализовано је 24.977 

садница (24.727 садница лишћара и 250 садница четинара) или 6% од укупне реализације, док је за 

екстерне потребе реализовано 85.255 садница (46.516 садница лишћара и 38.739 садница четинара) 

или 19% од укупне реализације.  

Шуме сопственика-физичких лица – Дознака стабала за сечу у шумама сопственика, у 
периоду јануар-март 2020. године извршена је у количини од 27.529 m³ или 34% од тромесечног 

плана и 4% од годишњег плана. Жигосано је 26.831 m³ или 28% од тромесечног и 4% од годишњег 

плана. У периоду јануар-март 2020. године издато је 2.895 пропратница, извршено је 49 стручних 
увиђаја и направљено је 232 записника о противправним радњама. 

Планирање газдовања шумама –У току прва три месеца није било теренских радова на 

издвајању и премеру састојина из годишњег плана за 2020 годину. Обележавање унутрашњих 
граница извршено је у дужини од 240 km (9 % од годишњег плана) а спољних граница у дужини од 

218 km (5% од годишњег плана). Интензивнији почетак теренске сезоне се очекује када буду 

дозвољавали временски услови и укупна здравствена ситуација у Републици Србији. 

 

Коришћење шума – У периоду јануар-март 2020. године је произведено 368.248 m3 дрвних 

сортимената (16% више од тромесечног плана и 24% од реализације годишњег плана). Техничког 

дрвета је произведено 174.012 m3 (што је 14% више од тромесечног плана односно 31% реализације 

годишњег плана). Просторног дрвета је произведено 194.235 m3 (19% више од тромесечног плана 

и 20% од реализације годишњег плана). Произведено је најквалитетнијих трупаца F и L класе 34.581 
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m3 или 48%  тромесечног плана и 38% од годишњег плана. У односу на исти период 2019. године 

(315.192 m3), израда дрвних сортимената у овом периоду је већа за 53.056 m3 (17%). 

 Из шуме на шумски пут је привучено 281.896 m3 дрвних сортимената (1% више од 

тромесечног плана и 23% реализације годишњег плана). Техничког дрвета је привучено  141.403 m3 
(99% од тромесечног плана и 26% од годишњег плана). Просторног дрвета је привучено 140.492 m3 

(3% више од тромесечног плана и 20% реализације годишњег плана). У односу на исти период 2019. 

године (227.250 m3), привлачење дрвних сортимената у овом периоду је веће за 54.646 m3 (24%). 
Комерцијални послови (продаја дрвних сортимената) – У периоду јануар-март 2020. 

године продато је 271.212 m3 дрвних сортимената (94% од тромесечног плана и 18% од годишњег 

плана). Техничког дрвета је продато 131.534 m3 (92% од тромесечног плана и 23% од годишњег 

плана). Просторног дрвета је продато 139.678 m3 (95% од тромесечног плана и 15% од годишњег 

плана). У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар - март 2020. године техничко дрво је 

заступљено са 49%, док је просторно дрво заступљено са 51% у продаји. У односу на исти период 

2019. године  продато је више дрвних сортимената за 29.127 m3 (12%), техничког дрвета је продато 

више за 18.256 m3 (16%) док је просторног дрвета продато више за 10.871 m3 (8%).  

Залихе на шумском путу и стоваришту, као основном продајном паритету, на дан 
31.03.2019. године износиле су 49.193 m3, а на дан 31.03.2020. године износе 59.145 m3, односно 

посматрајући исти период ове и претходне пословне године залихе су веће за 9.952 m3, тј. за 20%. 

Ловство и рибарство – У периоду јануар-март 2020. године, анализом по структури, 
реализован је одстрел крупне дивљачи: 80 грла трофејне дивљачи (63% више од тромесечног плана) 

и 443 комада нетрофејне дивљачи (128% више од плана за период), од чега 382 грла крупне дивљачи 

у комерцијалном лову (151% више од тромесечног плана) и 141 грло крупне дивљачи у узгојном 
лову (55% више од тромесечног плана). У овом периоду реализовано је и 586 комада ситне дивљачи 

у комерцијалном лову (14% више од тромесечног плана). Укупно у периоду јануар-март 2020. 

године је одстрељено 1.109 комада разне дивљачи или 46% више од тромесечног плана и то: одстрел 

крупне дивљачи је остварен са 523 грла или 115% више од тромесечног плана, а ситне  дивљачи је 

одстрељено 586 комада или 14% више од тромесечног плана.  

У делатности   рибарства у периоду јануар-март  2020. године реализована је продаја 5.715 
дозволе за рекреативни риболов што износи 46% од планираног на годишњем нивоу (12.294  

укључујући и рибарска подручја у оквиру ЗПД-а), односно 52% више од тромесечног  плана (3.758 

дозволе укључујући и  рибарска подручја у оквиру ЗПД-а). У периоду јануар-март 2020. године 

реализована је и  продаја 106 дозвола за привредни риболов што износи 74% од планираног на 

годишњем нивоу (143 дозвола за привредни риболов), односно 76% од тромесечног плана (139 

дозвола за привредни риболов).  
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду јануар-март остварени су укупни приходи у износу од 1.689.335.000 динара1 . У 

односу на укупно планиране приходе за овај период, који износе 1.750.165.000 динара, остварени 

приходи у посматраном периоду су мањи за 3,5% или 60.830.000 динара. У структури укупних 
прихода 97,9% (или 1.653.997.000 динара) чине пословни приходи, остали приходи чине 1,3% (или 

22.462.000 динара) ,око 0,7% (или 11.412.000 динара) односи се на финансијске приходе, док се 0,1% 

(или 1.464.000 динара) односи на приходе од усклађивања вредности остале имовине која се 
исказује по фер вредности кроз биланс успеха.  

У периоду јануар-март остварени су пословни приходи у износу од 1.653.997.000 динара, 

односно 95,7% од планираних пословних прихода за исти период. У структури пословних прихода, 

приходи од продаје производа и услуга чине 94,5% (или 1.563.257.000 динара), други пословни 

приходи чине 4,3% (или 70.974.000 динара), док су приходи од премија, субвенција, дотација и сл. 

и приходи од продаје робе 1,2% (или 19.766.000 динара).  

У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 

остварени су 94% у односу на планирани износ, приходи од премија, субвенција, дотација, донација 

и сл. остварени су 71% у односу на планиране износе, док су други пословни приходи остварени за 
64% више у односу на планиране износе. Приходи од продаје робе су остварени 44% у односу на 

планиране износе. 

У периоду јануар-март остварени су укупни расходи у износу од 1.713.124.000 динара. У 
односу на планиране укупне расходе за овај период, који износе 1.874.127.000 динара, остварени 

расходи су мањи за 8,6% или 161.003.000 динара. У структури укупних расхода 99,3% (или 

1.700.896.000 динара) чине пословни расходи, 0,4 % чине остали расходи (или 7.031.000 динара),  
око 0,1% (или 1.453.000 динара) односи на финансијске расходе, око 0,1% (или 1.868.000 динара) 

чине расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз 

биланс успеха, док се  0,1% (или 1.876.000 динара) односи  на нето губитак пословања које се 

обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешка из ранијих периода. 

У структури пословних расхода када изузмемо приходе од активирања учинака и робе у 

износу од 23.455.000 динара и повећање вредности залиха недовршених и готових производа и 

недовршених услуга у износу од 156.244.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи чине 47,9% (или 901.329.000 динара) пословних расхода, трошкови производних 

услуга чине 28,1% (или 527.880.000 динара), трошкови амортизације чине 10,8% (или 202.542.000 

динара), док сви остали трошкови у оквиру пословних расхода чине 13,2% (или 248.844.000 динара). 

У оквиру пословних расхода, трошкови материјала остварени су са 47% у односу на 

планиране за исти период и износе 49.575.000 динара, трошкови горива и енергије мањи су за 13% 

(или 14.314.000 динара) и износе 92.530.000 динара, трошкови производних услуга мањи су за 6% 

(или 31.970.000 динара) у односу на планиране и износе 527.880.000 динара, нематеријални 

трошкови већи су за 1% (или 738.000 динара) у односу на планиране за исти период и износе 

106.238.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на 
планиране за 2% (или 21.623.000 динара) и износе 901.329.000 динара. Трошкови набавне вредности 

продате робе за посматрани период износе 501.000 динара и остварени су 49% у односу на 

планиране. Трошкови амортизације већи су за 19% (или 32.740.000 динара ) у односу на планиране 
трошкове по овом основу и износе 202.542.000 динара. Приходи од активирања учинака и робе 

остварени су  64% (или 23.455.000 динара) у односу на планирани износ.  

Како су пословни приходи остварени у износу од 1.653.997.000 динара, а пословни расходи 

у износу од 1.700.896.000 динара, Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2020. године остварило 

пословни губутак у износу од 46.899.000 динара (као разлику између остварених пословних прихода 

и пословних расхода.) 

Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2020. године 

остварило 11.412.000 динара што је 98%  у односу на планирана средства.. У структури 

финансијских прихода, финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи 
чине 52% или  (5.911.000  динара)  а приходи од камата чине 48% (или 5.501.000 динара) укупних 

финансијских прихода.  

 

1
 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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Финансијски расходи остварени су 62,7 % у односу на планирани износ и износе 1.453.000 

динара, а односе се на расходе камата. 

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2020. године остварило добитак из финансирања у 

износу од 9.959.000 динара (као разлику између остварених финансијских прихода и финансијских 
расхода). 

Узимајући у обзир и остале приходе који износе 22.462.000 динара и остале расходе који 

износе 7.031.000 динара, као и приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује 
по фер вредности кроз биланс успеха (1.464.000 динара ) и расходе од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (1.868.000 динара), у периоду 01.01.-

31.03.2020. године остварен је губитак пре опорезивања  у износу од 23.789.000 динара. Након 

додавања пореских расхода  периодa који износе 35.172.000 динара Предузеће је у периоду 01.01.-

31.03.2020. године остварило нето губитак у износу од 58.961.000 динара што је за 52,4% или -

65.001.000 динара мање у односу на планирани нето губитак. 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

Укупна актива – пословна имовина Предузећа на дан 31.03.2020. године износи 

136.437.938.000 динара и већа је за 0,5% или за 674.133.000 динара у односу на планирану активу. 

У оквиру пословне имовине 98,6% (или 134.484.189.000 динара) чини стална имовина и већа је за 

0,5% (или 629.823.000 динара) у односу на планирану, а 1,4% (или 1.953.749.000 динара) се односи 

на обртну имовину. 

У оквиру сталне имовине биолошка средства чине 82,9%, некретнине,  постројења и опрема  
16,4%,  нематеријална имовина 0,6% и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања  

0,1% од укупне вредности сталне имовине. 

Биолошка средства на дан 31.03.2020. износе 111.448.921.000 динара и већа су за 95.224.000 
динара у односу на планирана. Некретнине, постројења и опрема износе 22.075.735.000 динара и 

већа су за 1,7% (или 371.935.000 динара) у односу на планиране. 

               Дугорочни финансијски пласмани на дан 31.03.2020. године износе 72.094.000 динара и за 

1% (или 700.000 динара) су већи у односу на планиране, док је нематеријална имовина за 22% (или 

161.964.000 динара) већа у односу на планирану и износи  887.254.000 динара. 

Обртна имовина на дан 31.03.2020. године износи 1.953.749.000 динара и већа је за 2,5% 

(или 46.955.000 динара) у односу на планирану. У оквиру обртне имовине  на  залихе се односи 

34,1% обртних средстава, на потраживања по основу продаје 33%, на краткорочне финансијске 

пласмане 13,2%, на готовинске еквиваленте и готовину 10,1%, на активна временска разграничења 
1,5%, друга потраживања 7,1%, потраживања из специфичних послова 0,2%, а на порез на додату 

вредност односи се 0,8%. 

Залихе на дан 31.03.2020. године износе 665.460.000 динара и за 12,3% (или 72.857.000 
динара) су веће у односу на планиране. Потраживања по основу продаје износе 644.989.000 динара 

и већа су у односу на планирани износ за 10,7% (или 62.131.000 динара) , док су краткорочни 

финансијски пласмани мањи за 50,8% (или 266.690.000 динара) и износе 258.230.000 динара.  
Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.03.2020. године износи 198.237.000 динара и 

за 125.644.000 динара су већи у односу на планиране. Активна временска разграничења износе 

29.718.000 динара и за 5,4% (или 1.702.000 динара) су мања у односу на план, док друга 

потраживања износе 137.910.000 динара и већа су за 83.710.000 динара у односу на планирани износ. 

У оквиру укупне пасиве  Предузећа, која износи 136.437.938.000 динара, капитал чини 96,1% 

(или 131.079.056.000 динара) укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе 1,2% (или 

1.650.546.000 динара), одложене пореске обавезе 0,3% (или 387.791.000 динара), док су краткорочне 

обавезе 2,4% (или 3.320.545.000 динара) укупне пасиве. 

Основни капитал на дан 31.03.2020. године износи 113.808.133.000 динара (од чега се на 

државни капитал односи 113.652.399.000 динара и већи је од планираног за 0,2% (или 219.022.000 
динара). 

 Ревалоризационе резерве износе 16.142.743.000 динара и веће су за 0,6% (или 95.995.000 

динара) у односу на планирани износ.  

 Нераспоређени добитак износи 1.192.579.000 динара и односи се на нераспоређени добитак 

ранијих година. У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања износе 

1.174.340.000 динара и мања су за 11,1% (или 146.800.000 динара) у односу на планирана. Дугорочне 
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обавезе на дан 31.03.2020. године износе 476.206.000 динара и мање су за 6,8% (или 34.865.000 

динара) у односу на планиране. 

Краткорочне обавезе на дан 31.03.2020. године износе 3.320.545.000 динара и веће су за 4% 

(или 125.037.000 динара) у односу на планиране. 
У оквиру краткорочних обавеза краткорочне финансијске обавезе износе 156.345.000 

динара, а примљени аванси износе 188.007.000. Обавезе из пословања на дан 31.03.2020. године 

износе 590.561.000 динара и веће су за 11% (или 58.053.000 динара) у односу на планиране. 
Остале краткорочне обавезе на дан 31.03.2020. износе 348.373.000 динара и веће су за 3% 

(или 8.873.000 динара) у односу на планиране. 

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 66.388.000 динара и мање су за 27% 

(или 25.012.000 динара) у односу на планирани износ. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 

дажбине износе 76.455.000 динара и мање су за 33% (или 37.745.000 динара) у односу на планиране. 

Пасивна временска разграничења на дан 31.03.2020. године износе 1.894.416.000 динара и већа су 

за 3% (или 52.316.000 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 1.947.428.000 динара и већи су за око 18% у односу на планиране. У 

оквиру прилива готовине из пословних активности, приливи од продаје и примљених аванса чини 

87,3% посматраних прилива и износе 1.701.057.000 динара и већи су за 16% (или 240.537.000 

динара) у односу на планиране за исти период. Прилив готовине по основу камата из пословних 
активности износи 5.238.000 динара и остварен је у мањем износу у односу на планирани за 

посматрани период који износи 18.940.000 динара, док су остали приливи из редовног пословања 

остварени у износу од 241.133.000 динара и за 66.933.000 динара су већи у односу на планирани 
износ. Одливи готовине из пословних активности износе 1.928.452.000 динара и већи су за 6% (или 

114.152.000 динара) у односу на планиране. У оквиру одлива готовине из пословних активности, 

одливи по основу исплата добављачима и датим авансима чине 42% посматраних одлива и износе 

812.153.000 динара и већи су за 8% (или 61.753.000 динара) у односу на планиране за исти период. 

Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чине 47% одлива из 

пословних активности и износе 896.813.000 динара и већи су за 1% (или 12.613.000 динара) у односу 

на планиране износе. Плаћене камате, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода 

чине око 11% одлива готовине из пословних активности и износе 219.486.000 динара. Укупно је 

остварен нето прилив готовине из пословних активности у износу од 18.976.000 динара, док је 
планиран нето одлив готовине из пословних активности у износу 160.640.000 динара. 

             Токови готовине из активности инвестирања – Приливи готовине из активности 

инвестирања су остварени у износу од 240.517.000  динара и остварени су за 54% (или 84.034.000 
динара)  више у односу на планиране и односе се највећим делом на остале финансијске пласмане 

(нето приливе). Одливи готовине из активноси инвестирања износе 177.777.000 динара и остварени 

су за 54.023.000 динара мање у односу на планиране који износе (231.800.000 динара), а односе се 
на куповину опреме и биолошких средстава (124.104.000 динара) и остале финансијске пласмане 

(53.673.000 динара).Укупно је остварен нето прилив готовине из активности инвестирања у 

износу од 62.740.000 динара, док је планиаран нето одлив готовине из активности инвестирања у 

износу од 75.317.000 динара. 

Токови готовине из активности финансирања – Приливи готовине из активности 

финансирања остварени су у износу 70.730.000 динара и највећим делом се односе на дугорочне 

кредите (нето приливе)  и остварени су  49% у односу на планиране. Одливи готовине из 

активности финансирања износе 145.183.000 динара и остварени су за 18% мање у односу на 

планиране, а највећим делом се односе на исплаћене дивиденде запосленима у износу од 86.541.000, 

а на основу Одлуке о расподели добити за 2018. годину (број 98/2019-2), од 27.12.2019. године и 
отплату дугорочних кредита. Укупно је остварен нето одлив готовине из активности финансирања 

у износу од 74.453.000 динара, док је планом био предвиђен у износу од 31.800.000 динара. 

 Укупни приливи готовине у периоду 01.01.-31.03.2020. године износе 2.258.675.000 

динара и већи су за 16% (или 303.532.000 динара) у односу на планиране за исти период. Од укупно 

реализованих прилива 86% остварено је из пословних активности 11% је остварено из активности 

инвестирања, док се 3% односи на приливе из активности финансирања.                   
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Укупни одливи готовине у периоду 01.01.-31.03.2020. године износе 2.251.412.000 динара 

и већи су за 1% (или 28.512.000 динара) у односу на планиране. . Од укупно реализованих одлива 

86% остварено је из пословних активности, 8% из активности инвестирања док је 6% остварено из 

активности финансирања. 
Укупан нето прилив реализован у периоду 01.01.-31.03.2020. године износи 7.263.000 

динара, док је планом био предвиђен нето одлив готовине у износу од 267.757.000 динара.  

Готовина на крају обрачунског периода 01.01.-31.03.2020. године реализована је у 

износу од 198.237.000 динара, док је планирана у износу од 72.593.000 динара.  

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Зараде запослених у пeриоду 01.01.-31.03.2020. године реализоване су у складу са 
планираном динамиком исплате зарада.  

Накнаде по уговору о делу реализоване су у износу од 1.592.173 динара што је за 112.282 

динара мање од планираног износа. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 
остварене су у износу од 4.189.215 динара што је за 3.171.979 динара мање од плана за прва три 

месеца. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у знатно већем износу 

од планираних и износе 258.211 динара. Накнаде члановима Комисије за ревизију исплаћене су у 
износу од 836.992 динара, док су накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене у износу од 

1.354.822 динара.  

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 21.687.873 

динара, што  је за 3.298.010 динара мање од плана за период јануар-март 2020. године (24.985.882 

динара).  

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.  

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 4.669.557 динара што је знатно већи износ у 
односу на план за овај период (262.000 динара). До одступања у односу на планинаране износе 

дошло је због тога што се исплата јубиларних награда планира у четвртом кварталу, по правилу на 

дан оснивања Предузећа а на основу новог Колективног уговора, на захтев запосленог исплата се 

може извршити и даном остваривања права на исту.  

У посматраном периоду, на име помоћи радницима и породици радника утрошено је 

5.072.979 динара што је за 1.611.101 динар више у односу на планирана средства у посматраном 

периоду, због исплата по основу болести и смрти запосленог и чланова породице, а у складу са 

Колективним уговором.  

 На име стипендија исплаћено је 2.325.652 динара што је за 659.684 динара више од 

планираних трошкова. До прекорачења овог износа дошло је због исплате средстава деци 
преминулих радника, а у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о образовању 

и стручном усавршавању радника (Број:16/2000-13 од 27.12.2000. године). 

 

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Од укупно планираних 3.447 радника, у Предузећу је на дан 31.03.2020. године било 

запослено 3.269 радника, од чега је 3.025 запослено на неодређено време, а 244 на одређено време.  

 

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У посматраном периоду извршена је корекција Ценовника рибарствa, у складу са 

Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2020. 

годину. „Службени гласник РС“ бр. 58 од дана 16.08.2019. године Измена осталих ценовника 

производа и услуга у односу на претходни период није било. У прилогу Извештаја су важећи 
ценовници. 
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6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.  

У периоду јануар-март из Буџета је планирано 126.725.000 динара, од чега се на субвенције 

односи 85.336.000 динара, а на остале приходе из Буџета 41.389.000 динара.  

 Од планираних средстава укупно је пренето 21.272.573 динарa на име субвенција и то на 
основу Уговора потписаног са са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – 

Управа за шуме, којим су обезбеђена средства за финансирање радова на градњи и реконструкцији 

шумских путева у 2019/2020 години. У наредном периоду очекује се спровођење Уговора и 
реализација пренетих средстава. 

 

 

 

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2020. године планирана су у укупном 

износу од 4.236.883 динарa и односе се на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске 

активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. У посматраном периоду за наведене намене 

утрошено је 3.480.507 динара, односно 18% мање од планираног износа. 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Укупно планиране ивестиционе активности у периоду од 01.01.-31.03.2020. године износе 
290.491.000 динара, а реализоване су у износу од 152.597.000 динара, што је око 53% од планом 

предвиђених ивестиционих активности за посматрани период.  

Биолошке инвестиције планиране су у износу од 148.103.000 динара, а реализоване су у 
износу од 41.699.000 динарa или 28% у односу на планиране инвестиције за исти период. Улагања 

у шумско-камионске путеве планирана су у износу од 13.454.000 динара, а реализована су у износу 

од 15.315.000 динара што је за 14% више у односу планиране инвестиције за исти период. Улагања 

у опрему и механизацију планирана су у износу од 31.200.000 динара, а реализована су у већем 

износу у односу на план за период и износе 88.568.000 динара. Улагања у грађевинске објекте у 

посматраном периоду планирана су у износу од 44.926.000 динара, а остварена су у износу од 
4.276.000 динара или 10% у односу на план за период. Улагања у развојне пројекте у посматраном 

периоду планирана су у износу од 52.808.000 динара, а остварена су у износу од 2.739.000 динара 

или 5% у односу на тромесечни план.  

Како је један део средстава за улагање у развојне пројекте планиран из средстава Буџета 

(23.150.000 динара) од њих и  зависи обим и динамика прилива. 
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III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Испуњење планираних активности на гајењу шума је за 23%  веће од динамичког плана за 

период јануар – март 2020. године. Реализација плана радова у шумама сопственика – физичких 

лица зависи од заинтересованости сопственика шума па је у периоду јануар-март 2020. године у 
односу на динамички план извршење 34% у дознаци стабала за сечу и 28% у жигосаној количини 

дрвне запремине. 

Производња дрвних сортимената у периоду јануар – март 2020. години, већа је за 16% од 
динамичког плана производње за посматрани период. Продаја дрвних сортимената, односно 

извршење  плана продаје у периоду јануар – март 2020. године је 94% динамичког  плана. 

У периоду јануар-март 2020. 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 са 97% од плана, а укупне расходе са 91% од плана за 

посматрани период, па је самим тим исказан мањи губитак од планираног. 

 
 

 

Датум: 13.05.2020. године 
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IV ПРИЛОГ - Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма 

пословања у периоду од 01.01. до 31.03.2020. 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 

 

 

 

 

 

 
























































































































