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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. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 – др. закон), Одлуком о 

усклађивању пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. Београд са 

Законом о јавним предузећима 05 број 023-11194/2016 од 29. новембра 2016. године („Службени 

гласник РС", бр. 96/2016) и Статутом Јавног предузећа ,,Србијашуме“ Београд бр. 92/1-92 

(„Службени гласник РС", бр. 21/92) са свим изменама и допунама Статута заључно са Одлуком о 

изменама и допунама Статута Јавног предузећа за газдовање шумама ,,Србијашуме“ Београд бр. 

15/2014-2 („Службени гласник РС", бр. 28/2015). 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-децембар 2019. године су извршени 

на површини од 44.641 ha што износи 94% од годишњег плана за 2019. годину. Посматрано по 
врстама радова: природно обнављање шума извршено је на површини од 10.428 ha (99% од 

годишњег плана). Вештачко обнављање шума је извршено са 1.315 ha (83% од годишњег плана). 

Помоћне мере природног обнављања су извршене на 130 ha (43% од годишњег плана). 
Помоћне мере вештачког обнављања су извршене на 1.306 ha (72% од годишњег плана). Помоћне 

мере оснивања нових шума су извршене на 112 ha (90% од годишњег плана), а оснивање нових шума 

је извршено на 279 ha (83% од годишњег плана). Мере неге шума су извршене на површини од 

31.071 ha (94% од годишњег плана). 

Реализација случајног приноса (пожари, сушење шума, преломи и остало) је премашена за 

29% и изведена на 6.774 ha. То указује да је Предузеће у потпуности спровело узгојну потребу 

отклањања угрожености од штетних утицаја, што је еколошки-узгојно одговорно газдовање. 

Преудзеће је успешно евидентирало, израдило потребну планску документацију и реализовало 

предметне радове. Приметан је пораст случајног приноса који је у 2019. години реализован на 1.539 
хектара већој површини него у 2018. години. 

Дознака стабала у функцији плана сеча за 2020. годину у периоду јануар-децембар 2019. 

године је извршена на површини од 34.015 ha, дозначено је 1.761.873 m3 бруто дрвне запремине што 

износи 99% од годишњег плана.  

Заштита шума – Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката је извршена на 

22.949 ha (27% 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 217 km (98% од 

годишњег плана), кроз изградњу 6 km противпожарних пруга (78% од годишњег плана ) као и кроз 
изградњу 1 осматрачнице (100% од годишњег плана) и уређење 3 водозахвата (100% од годишњег 

плана). Заштита шума од дивљачи је остварена као индивидуална заштита садница на 192 ha (82% 

од годишњег плана). Изграђено је 1,25 km ограде за заштиту шуме од дивљачи. 

  Управљање заштићеним подручјима – У 2019. години ЈП „Србијашуме“ је реализовало 

све планиране радове и активности према програмима управљања заштићеним подручјима на која 

је добило сагласност Министарства заштите животне средине. Планирани радови и активности 

реализовани су средствима субвенцијa од стране Министарства заштите животне средине, 

средствима накнада за коришћење заштићених подручја и сопственим средствима.  

У 2019. години ЈП „Србијашуме“ је актима Владе Републике Србије поверено на управљање 

5 заштићених подручја: Споменик природе „Тупижничка леденица“, Споменик природе „Пећински 
систем Самар“, Споменик природе „Борачки крш“, Строги резерват природе „Јарешник“ и 

Специјални резерват природе „Ртањ“,  тако да је ЈП „Србијашуме“ управљач 54 заштићена подручја 

на површини од 338.640 ha. 

Расадничка производња и реализација садног материјала – У периоду јануар-децембар 

2019. године укупно је реализовано 2.895.784 саднице (1.075.309 садница лишћара и 1.820.475 

садница четинара) или 92% од годишњег плана. Од тога за садњу на државном земљишту 
реализовано је 2.117.072 саднице или 73% од укупне реализације у периоду (856.981 лишћара и 

1.260.091 четинара). На приватном земљишту је реализовано 103.256 садница или 4% (72.609 

лишћара и 30.647 четинара). Екстерно је реализовано укупно 675.456 садница или 23% (145.719 
лишћара и 529.737 четинара). У периоду јануар-децембар 2019. године укупно је произведено 

5.753.173 саднице односно 82% од годишњег плана производње, од тога 1.930.958 садница лишћара 

или 34% од укупно произведених садница, 3.822.215 садница четинара или 66%. Класичних садница 

је произведено у количини од 4.168.224 или 72% од укупне производње, контејнерских садница је 

произведено 1.483.521 или 26% и садница у нисула ролнама 101.428 или 2%. 

Шуме сопственика-физичких лица – Дознака стабала за сечу у шумама сопственика у 

периоду јануар-децембар 2019. године извршена је у количини од 780.194 m³ или 3% више од 

годишњег плана. Жигосано је 518.063 m³ или 81% од годишњег плана. У периоду јануар-децембар 

2019. године издато је 59.329 пропратница, извршено је 250 стручних увиђаја и направљено је 1.904 

записника о противправним радњама. 
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Планирање газдовања шумама – У периоду јануар-децембар 2019. године урађенa је 41 

основа газдовања шумама (100% од годишњег плана) и 11 измена и допуна основа газдовања 

шумама. Издвајање је извршено на 90.280 ha, што представља 100% од годишњег плана. Радови на 

премеру састојина су извршени на 72.342 ha или 98% од годишњег плана. Обележавање 
унутрашњих граница извршено је у дужини  од 2.499 km (87% од годишњег плана), а спољних 

граница у дужини од 3.145 km (78% од годишњег плана). 

Коришћење шума – У периоду јануар-децембар 2019. године је произведено 1.489.594 m3 
дрвних сортимената (100% од годишњег плана). Техничког дрвета је произведено 550.177 m3 (97% 

од годишњег плана). Просторног дрвета је произведено 939.406 m3 (1% више од годишњег плана). 

Произведено је трупаца F и L класе 87.400 m3 или 21% више од годишњег плана. У односу на исти 
период 2018. године (1.455.998 m3), израда дрвних сортимената у овом периоду је већа за 33.596 m3 

(2%). Из шуме на шумски пут је привучено 1.114.649 m3 дрвних сортимената (92% од годишњег 

плана). Техничког дрвета је привучено 483.221 m3 (90% од годишњег плана). Просторног дрвета је 
привучено 631.427 m3 (95% од годишњег плана). У односу на исти период 2018. године (1.126.726 

m3), привлачење дрвних сортимената у овом периоду је мање за 12.077 m3 (1%).  

Комерцијални послови (продаја дрвних сортимената) – У периоду јануар-децембар 2019. 
године продато је 1.512.915 m3 дрвних сортимената (1% више од годишњег плана). Техничког 

дрвета је продато 555.090 m3 (98% од годишњег плана). Просторног дрвета је продато 957.825 m3 

(3% више од годишњег плана). У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар - децембар 

2019. године техничко дрво је заступљено са 37%, док је просторно дрво заступљено са 63% у 

продаји. У 2019. години у односу на продају 2018. године, продаја дрвних сортимената је већа за 

30.677 m3 (2%), техничког дрвета је продато више за 7.845 m3 (1%), а просторног дрвета је продато 

више за 22.832 m3 (2%).  

Залихе на шумском путу и стоваришту, као основном продајном паритету, на дан 31.12.2019. 

године износе 25.463 m3, а на дан 31.12.2018. године износиле су 30.923 m3, односно посматрајући 

исти период ове и претходне пословне године залихе су мање за 5.460 m3, тј. за 18%. 

Ловство и рибарство – У периоду јануар-децембар 2019. године, анализом по структури, 

реализован је одстрел крупне дивљачи: 463 грла трофејне дивљачи (83% од плана за период) и 927 
комада нетрофејне дивљачи (62% од плана за период), од чега 1.160 грла крупне дивљачи у 

комерцијалном лову (90% од плана за период) и 230 грла крупне дивљачи у узгојном лову (30% од 

плана за период). У овом периоду реализовано је и 1.913 комада ситне дивљачи у комерцијалном 

лову (54% више од плана за период). Укупно у периоду јануар- децембар 2019. године је одстрељено 

3.303 комада разне дивљачи или 100% од плана за период и то: одстрел крупне дивљачи је остварен 

са 1.390 грла или 68% од плана за период, а ситне дивљачи је одстрељено 1.913 комада или 54% 

више од плана за период.  

У делатности рибарства у периоду јануар-децембар 2019. године реализована је продаја 

12.938 дозвола за рекреативни риболов што износи 4% више од плана за посматрани период и 144 

дозволе за привредни риболов што износи 2% више од плана за посматрани период. Од обрачунате 
накнаде 7.872.290 динара, за коришћење рибарских подручја за 2019. годину извршена је уплата у 

целости. 
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

Како је рок за доставу финансијских извештаја за статистичке потребе за 2019. годину 

29.фебруар 2020. године (Закон о рачуноводству, чл. 35 став 1; „Службени гласник РС“ бр. 62/2013, 

30/2018 и 73/2019 - др. закон), књижења везана за израду завршног рачуна још увек су у току.  
У овом Извештају су анализирани подаци који су били на располагању на дан 21.01.2020. 

године, тако да постоји могућност измена на одређеним позицијама Биланса стања, Биланса успеха 

и Токова готовине. 
У 2019. години остварени су укупни приходи у износу од 8.565.265.000 динара1. У односу 

на укупно планиране приходе за овај период, који износе 9.178.260.000 динара, остварени приходи 

у посматраном периоду су мањи за 6,7% или 612.995.000 динара. У структури укупних прихода 97% 

(или 8.306.726.000 динара) чине пословни приходи, 1,9% остали приходи (или 165.505.000 динара), 

око 0,7% (или 62.522.000 динара) односи се на финансијске приходе, док се 0,4% (или 30.512.000 

динара) односи на приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер 

вредности кроз биланс успеха и остале приходе. 

У 2019. години остварени су пословни приходи у износу од 8.306.726.000 динара, односно 

91,2% од планираних пословних прихода за исти период. У структури пословних прихода, приходи 
од продаје производа и услуга чине 93,2% (или 7.740.498.000 динара), други пословни приходи чине 

4% (или 332.113.000 динара), приходи од премија, субвенција, дотација и сл. 2,6% (или 218.159.000 

динара) и приходи од продаје робе 0,2% (или 15.956.000 динара). 
У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 

остварени су 93% у односу на планирани износ, приходи од премија, субвенција, дотација, донација 

и сл. остварени су 63% у односу на планиране износе, док су други пословни приходи остварени са 
89% од планираног износа. Приходи од продаје робе су остварени 31% (или 35.528.000 динара) у 

односу на планиране износе. 

У 2019. години остварени су укупни расходи у износу од 7.899.989.000 динара. У односу 

на планиране укупне расходе за овај период, који износе 8.452.944.000 динара, остварени расходи 

су мањи за 6,5% или 552.955.000 динара. У структури укупних расхода 96,5% (или 7.626.405.000 

динара) чине пословни расходи, око 0,2% (или 12.648.000 динара) односи се на финансијске 
расходе, око 0,7% (или 52.362.000 динара) односи на расходе од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, 2,3% на остале расходе (или 

182.331.000 динара) , док се 0,3% (или 26.243.000 динара) односи на нето губитак пословања које се 

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

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

износу од 304.431.000 динара и повећање вредности залиха недовршених и готових производа и 

недовршених услуга у износу од 9.692.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи чине 44,9% (или 3.568.913.000 динара) пословних расхода, трошкови производних услуга 

чине 28,2% (или 2.239.011.000 динара), трошкови амортизације чине 9,3% (или 738.706.000 динара), 

док сви остали трошкови у оквиру пословних расхода чине 17,6% (или 1.393.898.000 динара).  

У оквиру пословних расхода, трошкови материјала мањи су за 41% (или 229.464.000 динара) 

у односу на планиране за исти период и износе 329.529.000 динара, трошкови горива и енергије већи 

су за 4% (или 18.943.000 динара) и износе 478.314.000 динара, трошкова производних услуга мањи 

су за 21% (или 579.406.000 динара) у односу на планиране и износе 2.239.011.000 динара, 

нематеријални трошкови мањи су за 4% (или 22.953.000 динара) у односу на планиране за исти 

период и износе 571.417.000 динара, трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи већи 

су у односу на планиране за 0,2% (или 7.366.000 динара) и износе 3.568.913.000 динара. Трошкови 

набавне вредности продате робе за посматрани период износе 13.845.000 динара и за 58% су мањи 

у односу на планирани период. Трошкови амортизације су мањи за 12% или за 99.881.000 динара у 

односу на планиране трошкове по овом основу и износе 738.706.000 динара. Реализовани приходи 

од активирања учинака и робе мањи су за 14% или 49.236.000 динара од плана и износе 304.431.000 

динара. 

 

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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Како су пословни приходи остварени у износу од 8.306.726.000 динара, а пословни расходи 

у износу од 7.626.405.000 динара, Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2019. године остварило 

пословни добитак у износу од 680.321.000 динара (као разлику између остварених пословних 

прихода и пословних расхода). 
Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2019. године 

остварило 62.522.000 динара што је за 50,9% више у односу на планирана средства која су износила 

41.443.000 динара. У структури финансијских прихода, приходи од камата чине 66,6% (или 
41.637.000 динара), а остали финансијски приходи и позитивне курсне разлике чине 33,4% (или 

20.885.000 динара) укупних финансијских прихода. 

Финансијски расходи су већи за 32,2% (или 3.080.000 динара) у односу на планирани износ 

и износе 12.648.000 динара. У структури финансијских расхода финансијски расходи из односа са 

повезаним правним лицима чине 7,9% (или 1.002.000 динара), расходи од камата чине 91,1% (или 

11.520.000 динара), негативне курсне разлике, негативни ефекти валутне чине 1% (или 126.000 

динара).  

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2019. године остварило добитак из финансирања у 

износу од 49.874.000 динара (као разлику између остварених финансијских прихода и финансијских 
расхода). 

Узимајући у обзир и остале приходе који износе 165.505.000 динара и остале расходе који 

износе 182.331.000 динара, као и приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује 
по фер вредности кроз биланс успеха (30.512.000 динара) и расходе од усклађивања вредности 

остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (52.362.000 динара), у периоду 

01.01.-31.12.2019. године остварен је бруто добитак у износу од 665.276.000 динара. По одбитку 
пореских расхода  периодa  који износе 191.481.000 динара 2, Предузеће је остварило нето добитак 

у износу од 473.795.000 динара што је за 23,2% или 142.724.000 динара мање у односу на планирани 

нето добитак. 

   

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

Укупна актива – пословна имовина Предузећа на дан 31.12.2019. године износи 

136.347.877.000 динара и већа је за 0,2% или за 235.868.000 динара у односу на планирану активу. 

У оквиру пословне имовине 99% (или 134.556.278.000 динара) чини стална имовина и већа је за 

0,3% (или 455.585.000 динара) у односу на планирану, а 1% (или 1.791.599.000 динара) се односи на 

обртну имовину. 

У оквиру сталне имовине биолошка средства чине 82,8%, некретнине, постројења и опрема  

16,5%, док нематеријална имовина, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања 

чине 0,7% од укупне вредности сталне имовине. 

Биолошка средства на дан 31.12.2019. износе 111.359.160.000 динара и мања су за 3.020.000 
динара у односу на планирана. Некретнине, постројења и опрема износе 22.244.439.000 динара и 

већа су за 1% (или 216.307.000 динара) у односу на планиране. 

               Дугорочни финансијски пласмани на дан 31.12.2019. године износе 76.476.000 динара и за 
8% (или 6.450.000 динара) су мањи у односу на планиране, док је нематеријална имовина за 40% 

(или 248.748.000 динара) већа у односу на планирану и износи 876.018.000 динара. 

Обртна имовина на дан 31.12.2019. године износи 1.791.599.000 динара и мања је за 11% 
(или 219.717.000 динара)  у односу на планирану. У оквиру обртне имовине  на  залихе се односи 

28,2% обртних средстава, на потраживања по основу продаје 26,6%, на краткорочне финансијске 

пласмане 27,9%, на готовински еквивалент и готовину 12,3%, на активна временска разграничења 

0,3%, друга потраживања 3,7%, а на порез на додату вредност односи се 0,8%. 

Залихе на дан 31.12.2019. године износе 505.845.000 динара и за 11% (или 59.805.000 динара) 

су мање у односу на планиране. Потраживања по основу продаје износе 476.975.000 динара и знатно 

су већа у односу на планирани износ и односе се на потраживања од купаца у земљи. Краткорочни 

финансијски пласмани су мањи за 34% (или 256.117.000 динара) и износе 499.923.000 динара.  

Готовински еквивалент и готовина на дан 31.12.2019. године износи 221.110.000 динара и за 
34% (или 114.480.000 динара) су мањи у односу на планиране. Активна временска разграничења 

 

2
 Реализовани порески расход  периода за 2019. годину у износу од 191.481.000 динара произилази из Пореског биланса за 2018. годину. 

Коначан износ пореског расхода биће утврђен након израде Завршног рачуна 
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износе 6.012.000 динара и оставарена су са 27% у односу на план, док друга потраживања износе 

66.967.000 динара и мања су за 39% (или 42.623.000 динара) у односу на планирани износ. 

У оквиру укупне пасиве  Предузећа, која износи 136.347.877.000 динара, капитал чини 96,1% 

(или 131.061.277.000 динара), дугорочна резервисања и обавезе 1,3% (или 1.784.108.000 динара), 
одложене пореске обавезе 0,4% (или 495.809.000 динара), док су краткорочне обавезе 2,2% (или 

3.006.683.000 динара) укупне пасиве. 

Основни капитал на дан 31.12.2019. године износи 113.589.111.000 динара од чега се на 
државни капитал односи 113.433.377.000 динара. 

 Ревалоризационе резерве износе 16.296.040.000 динара и веће су за 8.017.000 динара у 

односу на планирани износ.  

 Нераспоређени добитак износи 1.175.721.000 динара и односи се на нераспоређени добитак 

ранијих година (701.926.000 динара) и на нераспоређени добитак текуће године (473.795.000 

динара). У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања износе 1.260.801.000 

динара и мања су за 2% (или 29.079.000 динара) у односу на планирана. Дугорочне обавезе на дан 

31.12.2019. године износе 523.307.000 динара и мање су за 11% (или 67.871.000 динара) у односу на 

планиране. 
Краткорочне обавезе на дан 31.12.2019. године износе 3.006.683.000 динара и веће су за 8% 

( или 210.734.000 динара) у односу на планиране. 

У оквиру краткорочних обавеза краткорочне финансијске обавезе износе 78.274.000 динара,  
примљени аванси износе 137.297.000 динара. Обавезе из пословања на дан 31.12.2019. године 

износе 419.212.000 динара и веће су за 4.334.000 динара у односу на планиране. 

Остале краткорочне обавезе на дан 31.12.2019. износе 363.084.000 динара и веће су за 19% 
(или 57.684.000 динара) у односу на планиране. 

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 57.905.000 динара и мање су са 37% у 

односу на планиране (92.100.000 динара). Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 

износе 34.160.000 динара и мање су за 84.851.000 динара у односу на планиране .  

Пасивна временска разграничења на дан 31.12.2019. године износе 1.916.751.000 динара и 

већа су за 23% (или 356.651.000 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 8.767.079.000 динара, тј. око 7% мање у односу на планиране. У оквиру 
прилива готовине из пословних активности, приливи од продаје и примљених аванса чини 92,8% 

посматраних прилива и износе 8.136.453.000 динара и мањи су за 3,4% (или 283.647.000 динара) у 

односу на планиране за исти период. Прилив готовине по основу камата из пословних активности 
износи 41.637.000 динара и већи је 22.948.000 динара у односу на план, док су остали приливи из 

редовног пословања остварени у износу од 588.989.000 динара и мањи су за 371.431.000 динара у 

односу на планирани износ. Одливи готовине из пословних активности износе 7.987.854.000 динара 
и мањи су за 1,3% (или 104.851.000 динара) у односу на планиране. У оквиру одлива готовине из 

пословних активности, одливи по основу исплата добављачима и датим авансима чине 37% 

посматраних одлива и износе 2.935.755.000 динара и већи су за 2% (или 60.855.000 динара) у односу 

на планирани за исти период. Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних 

расхода чине 45% одлива из пословних активности и износе 3.584.050.000 динара и већи су за 1% 

(или 22.503.000 динара) у односу на планиране износе. Плаћене камате, порез на добитак и одливи 

по основу осталих јавних прихода чине око 18% одлива готовине из пословних активности и износе 

1.468.049.000 динара.Укупно је остварен нето прилив готовине из пословних активности у износу 

од 779.225.000 динара и мањи је од планираног за 527.279.000 динара. 

Токови готовине из активности инвестирања – Приливи готовине из активности 
инвестирања су остварени у знатно већем износу у односу на планиране (10.060.000 динара) и 

износе 673.252.000 динара. Одливи готовине из активноси инвестирања износе 1.058.175.000 

динара и већи су за 14% (или 129.140.000 динара) у односу на планиране износе, а односе се на 

куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Укупно 

је остварен нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 384.923.000 динара, и 

остварен је са 42% од планираног износа (918.975.000 динара).  
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Токови готовине из активности финансирања – Приливи готовине из активности 

финансирања остварени су у износу 281.990.000 динара што је за 91.182.000 динара више од 

планираног износа и односе се на дугорочне кредите (нето приливе). Одливи готовине из 

активности финансирања износе 691.491.000 динара и већи су за 225.909.000 динара и односе се 
на исплаћене дивиденде и отплату дугорочних кредита. Укупно је остварен нето одлив готовине из 

активности финансирања у износу од 409.501.000 динар, док је планом био предвиђен у износу од 

274.774.000 динара.  
Укупни приливи готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године износе 9.722.321.000 

динара и већи су за 1% (или 122.244.000 динар) у односу на планиране за исти период.  

Укупни одливи готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године износе 9.737.520.000 динара 

и већи су за 2,6% (или 250.198.000 динара) у односу на планиране.  

Укупан нето одлив готовине реализован у периоду 01.01.-31.12.2019. године износи 

15.199.000 динара, док је планиран нето прилив готовине у износу од  112.755.000 динара. 

Готовина на крају обрачунског периода 01.01.-31.12.2019. године реализована је износу 

од 221.110.000 динара, док је планирана у износу од 335.590.000 динара.  

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ  

Зараде запослених у пeриоду 01.01.-31.12.2019. године реализоване су у складу са 

планираном динамиком исплате зарада. Бруто II зараде, остварене у посматраном периоду, износе 

3.313.956.066 динарa и мање су за 7.141.324 динара у односу на планиране за исти период 

(3.321.097.391 динар). 
Накнаде по уговору о делу, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, накнаде 

по уговорима о привременим и повременим пословима, 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.  

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 97.966.986 

динара, док је план за 2019. годину предвиђен у износу од 90.675.526 динара. Због повећаног обима 

посла и потребе извршења динамичког плана рада, дошло је до прекорачења планираних трошкова 

за ове намене 8% или 7.291.460 динара. 

Планом за 2019. годину предвиђена је исплата за 300 запослених радника на име јубиларних 

награда у износу од 12.486.688 динара. Због доношења новог Колективног уговора (05 Број: 11-
11120/2019) од 13. новембра 2019. године, на основу ког је предвиђена исплата и за раднике са 35 

односно 40 година радног стажа у Предузећу, као и другачије основице за исплату накнаде, дошло 

је до повећања броја прималаца на 319, којима је исплаћена накнада у износу од 43.172.783 динара.  
У посматраном периоду, на име помоћи радницима и породици радника утрошено је 

14.962.084 динара што је за 2.165.972 динара 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 5.965.136 динара што је за 109.934 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). 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Од укупно планираних 3.388 радника, у Предузећу је на дан 31.12.2019. године било 

запослено 3263 радника, од чега је 3043 запослено на неодређено време, а 220 на одређено време.  

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У посматраном периоду дошло је до промене цена услуга у односу на претходни период, а 

које се односе на цене туристичких аранжмана, односно усклађивање цена са зимском туристичком 

понудом. У прилогу Извештаја су важећи ценовници. 

  



 

9 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 У периоду 01.01.-31.12.2019. године из буџета је планирано 891.115.128 динара, од чега се 

на субвенције односи 749.037.589 динара, а на остале приходе из буџета 142.077.539 динара.  

 На основу потписаних уговора у периоду јануар-децембар 2019. године из Буџета је укупно 
пренето 840.097.801 динар. На име субвенција пренето је 684.164.222 динара, а  реализовано је 

661.001.139 динара, односно 97%. Део средстава у износу од 155.933.578 динара пренет је и 

реализован на име обављања стручно саветодавних послова у шумама сопственика.   
Неутрошена средства у износу од 23.163.084 динара односе се на „Уговор о коришћењу 

средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за градњу и реконструкцију шумских 

путева“ у износу од  16.340.975 динара као и на  „Анекс уговора о коришћењу средстава Буџетског 

фонда за развој ловства Републике Србије за финансирање пројекта "Спровођење процеса 

реинтродукције врсте дивљачи јелена обичног (Cervus alaphus) кроз изградњу ограђеног 

прихватилишта за дивљач, насељавање дивљачи и спровођење других активности у функцији 

осигурања реинтродукције јеленске дивљачи на подручју централне Србије" у износу од 6.822.109 

динара, који ће се реализовати у току 2020. године. 

 
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.12.2019. године планирана су у укупном 

износу од 27.105.461 динар и односе се на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске 

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

утрошено је 26.843.294 динара, односно 1% мање од планираног износа. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Укупно планиране ивестиционе активности у периоду од 01.01.-31.12.2019. године износе 

3.080.335.000 динара, а реализоване су у износу од 2.246.350.000 динара, што је око 73% од планом 

предвиђених ивестиционих активности.  

Биолошке инвестиције планиране су у износу од 615.310.000 динара, а реализоване у 
износу од 527.004.000 динарa или 86% у односу на планиране инвестиције. Улагања у шумско-

камионске путеве планирана су у износу од 802.801.000 динара, а реализована су у износу од 

536.105.000 динара или 67% у односу на план.  Улагања у механизацију и опрему планирана су у 
износу од 1.237.013.000 динара, а реализована су у износу од 1.088.774.000 динара, што износи 88% 

од плaнираних инвестиција. Улагања у грађевинске објекте у 2019. години планирана су у износу 

од 297.696.000 динара, а остварена су у износу од  46.238.000 динара или 16%. Улагања у развојне 

пројекте у посматраном периоду планирана су у износу од 127.515.000 динара, а остварена су у 

износу од 48.229.000 динара или 38%. 

Остварена инвестициона улагања приказана су на основу прелиминарних података који су 

били доступни у тренутку израде Извештаја. Након завршетка свих књижења, инвестициона 

улагања биће приказана у већем износу. 
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III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

Испуњење планираних активности на гајењу шума је 94% од плана за 2019. годину. Дознака 

стабала у функцији плана сеча за 2020. годину у 2019. години је извршена са 99% од  годишњег 
плана. Реализација плана радова у шумама сопственика – физичких лица је у 2019. години у дознаци 

стабала за сечу у односу на годишњи план извршење веће за 3%, док је у жигосању дрвних 

сортимената испуњење годишњег плана 81% . 
У периоду јануар-децембар 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 извршење узгојног одстрела је нешто мање, као последица отежаног пласмана 

меса дивљачи. 

Реализацијом производње са 100% и продаје дрвних сортимената за 1% више од плана као 

основног извора прихода, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 8.565.265.000 динара, 

као и укупне расходе у износу од 7.899.989.000 динара, па је самим тим исказан добитак пре 

опорезивања у износу од 665.276.000 динара. Након одбитка пореског расхода периода који износи 

191.481.000 динара. Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2019. године остварило нето добитак у 
износу од 473.795.000 динара. 

 

 

 
  

 

Датум: 30.01.2020. године 
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IV ПРИЛОГ - Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма 

пословања у периоду од 01.01. до 31.12.2019. 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 

 

 

 

 

 

 






























































































































