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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. 

 

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 и Решење о давању 

сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног 

предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2020. годину 05 број 023-4773/2020 донето је дана 
12.06.2020. године и објављено у Службеном гласнику РС број 84/2020 од 12.06.2020 године.
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

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

извршени на површини од 34.916 ha што је 90% од деветомесечног плана и 72% од годишњег плана 
за 2020. годину.  

Посматрано по врстама радова: природно обнављање шума извршено је на површини од 

8.124 ha (што је 11% више од деветомесечног плана односно 72% годишњег плана). Вештачко 
обнављање шума је извршено са 558 ha (50% више од деветомесечног плана односно 32% од 

годишњег плана). Помоћне мере природног обнављања су извршене на 6 ha (22% од деветомесечног 

плана и 8% од годишњег плана). Помоћне мере вештачког обнављања су извршене на 869 ha (60% 

од деветомесечног плана и 44% од годишњег плана). Помоћне мере оснивања нових шума су 

извршене на 47 ha (109% више од деветомесечног плана и 51% годишњег плана), а оснивање нових 

шума је извршено на 60 ha (101% више од деветомесечног плана и 29% од годишњег  плана). Мере 

неге шума су извршене на површини од 25.251 ha (86% од деветомесечног плана и 75% од годишњег 

плана). 

Дознака стабала у функцији плана сеча за 2021. годину у периоду јануар-септембар 2020. 
године је извршена на површини од 33.464 ha, дозначено је 1.793.906 m3 бруто дрвне запремине што 

износи 100% од годишњег плана. 

Заштита шума – Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката је извршена на 
34.332,71 ha (12% више од деветомесечног плана и 11% више од годишњег плана). Постављено је 

778 ловних стабала (89% од деветомесечног плана и 89% од годишњег плана) и 1.035 феромонских 

клопки, што је за 2% више од годишњег плана. Заштита шума од пожара је остварена кроз 
одржавање противпожарних пруга које је извршено са 188 km (85% од деветомесечног плана и 85% 

од годишњег плана) и кроз изградњу 0,5 km противпожарних пруга (100% од годишњег плана ).  

Заштита шума од дивљачи је остварена као индивидуална заштита садница на 265 ha (20% више од 

деветомесечног плана као и 12% више од годишњег плана). 

Управљање заштићеним подручјима - У периоду јануар – септембар 2020. године ЈП 

„Србијашуме“ је реализовало планиране радове и активности према програмима управљања 

заштићеним подручјима на које је добијена 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. ЈП „Србијашуме“ управља са 34 заштићена подручја од националног значаја на 

површини од 332.661,16 ha. 

Расадничка производња и реализација садног материјала У периоду јануар-септембар 

2020. године укупно је произведено 5.525.135 садница односно 76% од годишњег плана производње, 

од тога 1.572.370 садница лишћара или 28% од укупно произведених садница, 3.952.765 садница 

четинара или 72%. Класичних садница је произведено у количини од 4.027.255 или  72,9% од укупне 

производње, контејнерских садница је произведено 1.467.380 или 26,6 % и садница у нисула 

ролнама 30.500 или 0,6%. У периоду јануар-септембар 2020. године из расадника је преузето 

(реализовано) 620.002 садницe (367.137 садница лишћара и 252.865 садница четинара), што износи 

15% од годишњег плана реализације садног материјала. За садњу на државном земљишту 

испоручено је 490.873 садница (291.325 садница лишћара и 199.548 садница четинара), што чини 

79% од укупне реализације. На приватном земљишту реализовано је 24.977 садница (24.727 садница 

лишћара и 250 садница четинара) или 4% од укупне реализације, док је за екстерне купце 

реализовано 104.152 садница (51.085 садница лишћара и 53.067 саднице четинара) или 17% од 

укупне реализације.  

Шуме сопственика-физичких лица – Дознака стабала за сечу у шумама сопственика, у 
периоду јануар-септембар 2020. године извршена је у количини од 422.115 m³ или 73% од 

деветомесечног плана и 57% од годишњег плана. Жигосано је 221.413 m³ или 47% од 

деветомесечног и 36% од годишњег плана. У периоду јануар-септембар 2020. године издато је 
25.900 пропратница, извршено је 160 стручних увиђаја и направљено је 1.011 записника о 

противправним радњама. 
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Планирање газдовања шумама – У периоду јануар-септембар 2020. године урађено је 32 

основа газдовања шумама (91% од годишњег плана) и 9 измена и допуна основа газдовања шумама. 

Издвајање састојина је извршено на 75.176 ha, што представља 83% од годишњег плана. Радови на 

премеру састојина су извршени на 54.318 ha или 75% од годишњег плана. Обележавање 
унутрашњих граница извршено је у дужини  од 1.808  km (65% од годишњег плана), а спољних 

граница у дужини од 2.091 km (51% од годишњег плана). 

Коришћење шума – У периоду јануар-септембар 2020. године је произведено 1.191.969 m3 
дрвних сортимената (100% од деветомесечног плана и 79% од реализације годишњег плана). 

Техничког дрвета је произведено 440.859 m3 (што је 2% више од деветомесечног плана, односно 

78% реализације годишњег плана). Просторног дрвета је произведено 751.110 m3 (100% од 
деветомесечног плана, односно 79% реализације годишњег плана). Произведено је 

најквалитетнијих трупаца F и L класе 68.180 m3 што је за 22% више од деветомесечног плана и 94% 

од годишњег плана за 2020.  
 Из шуме на шумски пут је привучено 931.457 m3 дрвних сортимената (98% од 

деветомесечног плана и 75% реализације годишњег плана). Техничког дрвета је привучено  396.517 

m3 (97% од деветомесечног плана и 74% од годишњег плана). Просторног дрвета је привучено 

534.940 m3 (99% од деветомесечног плана и 75% реализације годишњег плана).  

Комерцијални послови (продаја дрвних сортимената) – У периоду јануар-септембар 

2020. године продато је 1.201.191 m3 дрвних сортимената (2% више од деветомесечног плана и 79% 
од годишњег плана). Техничког дрвета је продато 440.477 m3 (2% више од деветомесечног плана и 

78% од годишњег плана). Просторног дрвета је продато 760.714 m3 (2% више од деветомесечног 

плана и 80% од годишњег плана).  
У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар - септембар 2020. године техничко 

дрво је заступљено са 37%, док је просторно дрво заступљено са 63% у продаји.  

Залихе на шумско-камионском путу и стоваришту, као основном продајном паритету, на 
дан 30.09.2019. године износиле су 30.345 m3, а на дан 30.09.2020. године износе 26.219 m3, односно 

посматрајући исти период ове и претходне пословне године залихе су мање за 4.126 m3, тј. за 14%. 

Ловство и рибарство – У периоду јануар-септембар 2020. године, анализом по структури, 

реализован је одстрел крупне дивљачи: 441 грла трофејне дивљачи (31% више од плана за период) 

и 648 комада нетрофејне дивљачи (17% више од плана за период), од чега 864 грла крупне дивљачи 

у комерцијалном лову (37% више од плана за период) и 225 грла крупне дивљачи у узгојном лову 

(71% од плана за период). У овом периоду реализовано је и 586 комада ситне дивљачи у 

комерцијалном лову (74% од плана за период). Укупно у периоду јануар - септембар 2020. године 

је одстрељено 1.675 комада разне дивљачи или 97% од плана за период и то: одстрел крупне 

дивљачи је остварен са 1.089 грла или 15% више од плана за период, а ситне дивљачи је одстрељено 
586 комада или 74% од плана за период. 

У делатности рибарства у периоду јануар-септембар 2020. године реализована је продаја 

12.697 дозвола за рекреативни риболов што износи 4% више од планираног на годишњем нивоу 
(12.151  укључујући и рибарска подручја у оквиру ЗПД-а), односно 17% више од деветомесечног  

плана (10.848 дозвола укључујући и  рибарска подручја у оквиру ЗПД-а). У периоду јануар-

септембар 2020. године реализована је и продаја 137 дозвола за привредни риболов што износи 96% 

од планираног на годишњем нивоу (143 дозволе за привредни риболов), односно 96% од 

деветомесечног плана (143 дозволе за привредни риболов).  
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду јануар-септембар остварени су укупни приходи у износу од 6.425.831.000 

динара1 . У односу на укупно планиране приходе за овај период, који износе 6.242.991.000 динара, 

остварени приходи у посматраном периоду су већи за 2,9% или 182.840.000 динара.  
У структури укупних прихода 98,2% (или 6.310.527.000 динара) чине пословни приходи, 

остали приходи чине 1% (или 67.796.000 динара), око 0,5% (или 32.574.000 динара) односи се на 

финансијске приходе, 0,2% (или 10.291.000 динара) односи се на нето добитак пословања које се 
обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода, док 

се 0,1% (или 4.643.000 динара) односи на приходе од усклађивања вредности остале имовине која 

се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.  

У периоду јануар-септембар остварени су пословни приходи у износу од 6.310.527.000 

динара, и већи су за 2,4 % од планираних пословних прихода за исти период. У структури пословних 

прихода, приходи од продаје производа и услуга чине 95,1% (или 6.002.083.000 динара), други 

пословни приходи чине 3,4% (или 214.948.000 динара), док су приходи од премија, субвенција, 

дотација и сл. и приходи од продаје робе 1,5% (или 93.496.000 динара).  

У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 
већи су за 2,6% (или 150.018.000 динара) у односу на планирани износ.  

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. остварени су 61% у односу на 

планиране износе и у директној су вези са уговорима о коришћењу средстава Буџетског фонда за 
шуме Републике Србије. 

Други пословни приходи остварени су 35% више у односу на планиране износе и највећим 

делом се односе на реализацију прихода од закупа шумског земљишта- 
Приходи од продаје робе су остварени 64% у односу на планиране износе и условљени су 

потражњом за огревним дрветом од стране војних, полицијских и синдикалних организација. 

У периоду јануар-септембар остварени су укупни расходи у износу од  5.879.179.000 

динара. У односу на планиране укупне расходе за овај период, који износе 5.849.569.000 динара, 

остварени расходи су већи за 0,5% или 29.610.000 динара. У структури укупних расхода 99,2% (или 

5.832.959.000 динара) чине пословни расходи, 0,5 % чине остали расходи (или 27.798.000 динара),  
око 0,2% (или 12.346.000 динара) чине расходи од усклађивања вредности остале имовине која се 

исказује по фер вредности кроз биланс успеха и око 0,1% (или 6.076.000 динара) односи се на 

финансијске расходе. 

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

износу од 181.943.000 динара и повећање вредности залиха недовршених и готових производа и 

недовршених услуга у износу од 1.201.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи чине 47,3% (или 2.843.169.000 динара) пословних расхода, трошкови производних услуга 

чине 28,8% (или 1.731.773.000 динара), трошкови амортизације чине 10,1% (или 607.718.000 

динара), док сви остали трошкови у оквиру пословних расхода чине 13,8% (или 833.443.000 динара). 

У оквиру пословних расхода,  трошкови материјала остварени су са 62% у односу на 
планиране за исти период и износе 165.568.000 динара, док су трошкови горива и енергије мањи су 

за 12% (или 40.626.000 динара) и износе 309.645.000 динара. Трошкови производних услуга мањи 

су за 5% (или 86.040.000 динара) у односу на планиране и износе 1.731.773.000 динара, 
нематеријални трошкови већи су за 2,4% (или 8.138.000 динара) у односу на планиране за исти 

период и износе 351.627.000 динара. 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи већи су у односу на планиране за 

0,2% (или 4.946.000 динара) и износе 2.843.169.000 динара. Трошкови амортизације већи су за 9,3% 

(или 51.470.000 динара) у односу на планиране трошкове по овом основу и износе 607.718.000 

динара. Разлика се односи на амортизацију опреме, тј. реализацију набавки шумске и грађевинске 

механизације, за коју је набавка покренута крајем 2019. године, а испорука и евидентирање у 

основним средствима извршено у 2020. години. Поред наведеног, повећање амортизације везано је 

за повећање вредности грађевинских објеката и шумско камионских путева, тј. окончане 
инвестиције из претходне године за које је почео обрачун амортизације у овој години. 

 

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 6.310.527.000 динара, а пословни расходи 

у износу од 5.832.959.000 динара, Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020. године остварило 

пословни добитак у износу од 477.568.000 динара (као разлику између остварених пословних 

прихода и пословних расхода.) 
Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020. године 

остварило 32.574.000 динара што је 70% у односу на планирана средства. У структури финансијских 

прихода, финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи чине 48% или  
(15.767.000  динара), а приходи од камата и позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне 

клаузуле чине 52% (или 16.806.000 динара) укупних финансијских прихода.  

 Mање остварење планираних прихода по овом основу пре свега се односи на мањи приход 

од камата, а због укидања камата према купцима за неплаћање у уговореном року, а у склопу мера 

помоћи купцима за превазилажење последица изазваних пандемијом вируса Covid-19. 

Финансијски расходи остварени су 46% у односу на планирани износ и износе 6.076.000 

динара и односе се на мање расходе камата, a због коришћења мораторијума на отплату кредита. 

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020. године остварило добитак из финансирања у 

износу од 26.498.000 динара (као разлику између остварених финансијских прихода и финансијских 
расхода). 

Узимајући у обзир и остале приходе који износе 67.796.000 динара и остале расходе који 

износе 27.798.000 динара, као и приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује 
по фер вредности кроз биланс успеха (4.643.000 динара ) и расходе од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (12.346.000 динара), у периоду 01.01.-

30.09.2020. године остварен је добитак пре опорезивања  у износу од 546.652.000 динара, што је 
за 153.230.000 динара више у односу на планирани добитак. Након одбитка пореских расхода 

периодa који износе 81.998.000 динара Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020. године остварило 

нето добитак у износу од 464.654.000 динара.  

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

Укупна актива – пословна имовина Предузећа на дан 30.09.2020. године износи 

137.219.470.000 динара и већа је за 0,5% или за 632.904.000 динара у односу на планирану активу. 

У оквиру пословне имовине 98,2% (или 134.760.848.000 динара) чини стална имовина и већа је за 

0,1% (или 128.791.000 динара) у односу на планирану, а 1,8% (или 2.458.622.000 динара) се односи 

на обртну имовину која је за 26% већа у односу на планирану (или 506.758.000 динара). 

У оквиру сталне имовине биолошка средства чине 82,7%, некретнине,  постројења и опрема  
16,5%,  нематеријална имовина 0,7% и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања  

0,1% од укупне вредности сталне имовине. 

Нематеријална имовина је за 17% (или 135.359.000 динара) већа у односу на планирану и 
износи  913.799.000 динара из разлога што је износ улагања у израду Oснова газдовања шумама 

већи од планираног, као и износ активираних Основа, на основу добијених решења о усвајању. 

С друге стране, разлика у односу на планирану нематеријалну имовину, односи се на дате авансе за 
имплементацију новог информационог система SAP. Због померања датума почетка примене још 

увек није испостављена фактура од стране добављача. 

Некретнине, постројења и опрема на дан 30.09.2020 износе 22.293.924.000 динара и у складу 

су са планираним износом. 

Биолошка средства на дан 30.09.2020. износе 111.482.496.000 динара и у складу су са 

планираним износом. 

             Дугорочни финансијски пласмани на дан 30.09.2020. године износе 70.444.000 динара и за 

9% (или 5.740.000 динара) су већи у односу на планиране, а односе се на отплату рата по основу 

стамбених кредита датих запосленим. 

У оквиру обртне имовине на залихе се односи 22,5% обртних средстава, на потраживања по 
основу продаје 28,5%, на краткорочне финансијске пласмане 25,7%, на готовинске еквиваленте и 

готовину 17,2%, на активна временска разграничења 0,7%, друга потраживања 4,9%, потраживања 

из специфичних послова 0,2%, а на порез на додату вредност односи се 0,3%. 

Залихе на дан 30.09.2020. године износе 553.995.000 динара и мање су за 28% (или 

215.687.000 динара) у односу на планиране. Наиме, у претходном периоду планирана је већа 

вредност залиха готових производа (дрвних сортимената), док је реализација била знатно нижа јер 
је продаја пратила производњу, тако да је и количина и вредност залиха мања у односу на план.  
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Потраживања по основу продаје износе 700.273.000 динара и већа су у односу на планирани 

износ за 21% (или 120.073.000 динара). Разлика се односи на позицији купаца у земљи и то за 

потраживања за накнаде за заштићена подручја. 

Краткорочни финансијски пласмани на дан 30.09.2020 износе 633.092.000 и већи су за 
268.852.000 динара и односе се на већи износ орочених средстaва у банкама. 

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.09.2020. године износи 423.561.000 динара и 

за 317.319.000 динара су већи у односу на планиране. Разлика се односи на средства из буџета, на 
наменским рачунима која ће бити реализована након извршених радова, а до краја године. 

 Активна временска разграничења износе 17.713.000 динара и за 5% или  913.000 динара су 

већа у односу на план. 

Друга потраживања износе 119.490.000 динара и већа су за 34.190.000 динара у односу на 

планирани износ и односе се на потраживања од запослених и потраживања по основу накнаде 

штете. 

У оквиру укупне пасиве  Предузећа, која износи 137.219.470.000 динара, капитал чини 95,8% 

(или 131.506.951.000 динара) укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе 1,3% (или 

1.798.214.000 динара), одложене пореске обавезе 0,3% (или 387.794.000 динара), док су краткорочне 
обавезе 2,6% (или 3.526.511.000 динара) укупне пасиве. 

Основни капитал на дан 30.09.2020. године износи 113.808.133.000 динара и мањи је од 

планираног за 0,2% или 274.990.000 динара. Највећи део основног капитала представља државни 
капитал који износи 113.652.399.000 динара и за 0,2% је мањи у односу на планирани износ. До 

одступања је дошло јер је планирано да ће у овом периоду бити извршена расподела добити, што је 

у директој вези са нераспоређеним добитком ранијих година који износи 1.100.127.000 динара. 
 Ревалоризационе резерве износе 16.139.475.000 динара и веће су за 0,6% (или 92.568.000 

динара) у односу на планирани износ.  

У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања износе 1.152.312.000 

динара и мања су за 1,1% (или 12.688.000 динара) у односу на планирана. Дугорочне обавезе на дан 

30.09.2020. године износе 645.902.000 динара и  веће су за 12,3% (или 70.830.000 динара) у односу 

на планиране и највећим делом се односе на дугорочне кредите и зајмове у земљи, док су 
краткорочне обавезе на дан 30.09.2020. године веће за 4% (или 142.461.000 динара) у односу на 

планиране и износе 3.526.511.000 динара. Одтупања у односу на план резултат су пре свега 

мораторијума у отплати кредита и реализације краткорочног кредита са грејс периодом отплате, 

због чега је повећан износ и дугорочних и краткорочних кредита. 

Примљени аванси износе 203.489.000 динара. Обавезе из пословања на дан 30.09.2020. 

године износе 543.596.000 динара и мање су за 3% (или 16.814.000 динара) у односу на планиране. 

Остале краткорочне обавезе на дан 30.09.2020. износе 345.378.000 динара и веће су за 1% 

(или 3.278.000 динара) у односу на планиране. 

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 106.623.000 динара и веће су за 25% 

(или 21.523.000 динара) у односу на планирани износ. Разлика у односу на план се односи на већу 
реализацију продаје дрвних сортимената па самим тим и повећан износ пореза. Обавезе за остале 

порезе, доприносе и друге дажбине износе 64.828.000 динара и мање су за 32,8% (или 31.572.000 

динара) у односу на планиране. Пасивна временска разграничења на дан 30.09.2020. године износе 
1.975.159.000 динара и већа су за 14,8% (или 254.519.000 динара) у односу на планирана. 
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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Токови готовине из пословних активности  

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у износу од 6.704.282.000 

динара и већи су за око 5% у односу на планиране. Разлика се односи на већу реализацију средстава 

по основу продаје као и прилив средстава по основу закупа земљишта. У оквиру прилива готовине 

из пословних активности, приливи од продаје и примљених аванса чини 90% посматраних прилива 

и износе 6.045.413.000 динара и већи су за 4% (или 255.313.000 динара) у односу на планиране за 

исти период.  

Прилив готовине по основу камата из пословних активности износи 16.805.000 динара и 

остварен је у мањем износу у односу на планирани за посматрани период који износи 29.300.000 

динара. Разлика се односи на укидање камата према купцима за неплаћање у уговореном року, а у 

склопу мера помоћи купцима за превазилажење последица изазваних пандемијом вируса Covid-19. 
Остали приливи из редовног пословања остварени у износу од 642.064.000 динара и за 

56.864.000 динара су већи у односу на планирани износ. Разлика се односи на приливе готовине од 

закупа земљишта и објеката.  
Одливи готовине из пословних активности износе 5.878.678.000 динара и већи су за 6% (или 

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

одливи по основу исплата добављачима и датим авансима чине 36% посматраних одлива и износе 

2.106.986.000 динара и већи су за 1% (или 26.786.000 динара) у односу на планиране за исти период. 

Разлика се односи на дате авансе добављачима. 

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

одлива из пословних активности и износе 2.750.053.000 динара и већи су за 12% (или 299.953.000 

динара) у односу на планиране износе и једним делом се односе на одливе за исплате јубиларних 

награда, помоћи и осталих давања запосленим, а у складу са Колективним уговором. 
 Плаћене камате, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода чине око 17% 

одлива готовине из пословних активности и износе 1.021.639.000 динара. Укупно је остварен нето 

прилив готовине из пословних активности у износу од 825.604.000 динара, док је планиран нето 
прилив готовине из пословних активности у износу 884.500.000 динара. 

              

Токови готовине из активности инвестирања 

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени у износу од 113.658.000  динара 

и остварени су за 40% (или 32.466.000 динара)  више у односу на планиране и односе се највећим 

делом на остале финансијске пласмане (нето приливе).  

Одливи готовине из активноси инвестирања износе 856.769.000 динара и остварени су за 

197.431.000 динара мање у односу на планиране који износе (1.054.200.000 динара), а односе се на 

куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 
(814.132.000 динара) и на остале финансијске пласмане (42.637.000 динара). Разлика се односи на 

куповину механизације која је планирана у овом периоду, а биће реализована до краја године. 

Укупно је остварен нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 743.111.000 
динара, док је планом био предвиђен у износу од 973.008.000 динара. 

 

Токови готовине из активности финансирања 

Приливи готовине из активности финансирања износе 445.140.000 динара, остварени су за 

49% више у односу на планиране по основу реализацие краткорочног кредита . 

Одливи готовине из активности финансирања износе 295.045.000 динара и остварени су за 

33% мање у односу на планиране, а највећим делом се односе на исплаћене дивиденде запосленима 

у износу од 182.277.000, а на основу Одлуке о расподели добити за 2018. годину (број 98/2019-2), 

од 27.12.2019. године, отплату дугорочних кредита (одливи) 103.660.000 динара, као и на остале 

обавезе (одливи) у износу од 9.108.000 динара. 
 Укупно је остварен нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 

150.095.000 динара, док је планом био предвиђен нето одлив готовине из активности финансирања  

у износу од 145.600.000 динара. 
 Укупни приливи готовине у периоду 01.01.-30.09.2020. године износе 7.263.080.000 

динара и већи су за 7% (или 479.288,0.000 динара) у односу на планиране за исти период. Од укупно 
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реализованих прилива 92,3% остварено је из пословних активности, 6,1% се односи на приливе из 

активности финансирања, док је 1,6% остварено из активности инвестирања.                   

Укупни одливи готовине у периоду 01.01.-30.09.2020. године износе 7.030.492.000 динара 

и већи су за 0,2% (или 12.592.000 динара). Од укупно реализованих одлива 83,6% остварено је из 
пословних активности, 12,2% из активности инвестирања док је 4,2% остварено из активности 

финансирања. 

Укупан нето прилив реализован у периоду 01.01.-30.09.2020. године износи 232.588.000 
динара, док је планом био предвиђен нето одлив готовине у износу од 234.108.000 динара.  

Готовина на крају обрачунског периода 01.01.-30.09.2020. године реализована је у 

износу од 423.561.000 динара, док је планирана у износу од 106.242.000 динара.  

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Зараде запослених у пeриоду 01.01.-30.09.2020. године реализоване су у складу са 
планираном динамиком исплате зарада.  

Накнаде по уговору о делу реализоване су у износу од 6.863.154 динара што је за 1.528.796 

динара више од планираног износа за посматрани период а у складу су са годишњим планом на тој 

позицији. До одступања у односу на деветомесечни  план дошло је због додатног ангажовања лица 

на стручним пословима у оквиру ловишта којим управља ЈП „Србијашуме“, као и ангажовање лица 

на изради пројекта конзервације храста китњака, а који се спроводи у поменутом периоду. 
Предузеће ће ускладити реализацију до краја године на наведеној позицији у складу са 

расположивим износима у Годишњем програму пословања.   

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима остварене су финансијски у 
оквиру плана за девет месеци.  

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 785.450 

динара и веће су од планираних за 544.975 динара. Прекорачење планираних износа односи се на 
уговоре са физичким лицима за закуп стамбеног простора, а за потребе теренских радника. Наиме, 

због природе делатности шумарства и послова који се обављају у руралним подручјима, а за потребе 

смештај теренских радника, Предузеће је склопило уговоре о закупу стамбеног простора са 

физичким лицима. Како ови трошкови нису могли бити књижени у оквиру трошкова закупа 

стамбеног простора на ком су иначе планирани јер нису склопљени са правним лицима, 

евидентирани су на овој позицији. 

Накнаде члановима Комисије за ревизију исплаћене су у износу од 2.510.975 динара, што је 
за 90.087 динара више од планираног износа, и односи се на исплату пореза и доприноса.  

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене у оквиру планираног износа.  

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде 
трошкова на службеном путу и трошкови отпремнина за одлазак у пензију су у оквиру планираних 

износа, као и трошкови смештаја и исхране на терену, стипендије и остале накнаде трошкова 

запосленима и осталим физичким лицима.  

 Јубиларне награде реализоване су у износу од 66.057.209 динара док је план за девет месеци 

био 4.513.879 динара. До одступања у односу на планиране 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, исплата се може извршити и даном остваривања права на исту.  

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

17.058.462 динара што је за 6.448.428 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.  

Предузеће ће ускладити реализацију до краја године на свим наведеним позицијама у складу 
са расположивим износима у Годишњем програму пословања.   
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5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Од укупно планираних 3.447 радника, у Предузећу је на дан 30.09.2020. године било 

запослено 3.189 радника, од чега је 2.965 запослено на неодређено време, а 224 на одређено време.  

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У посматраном периоду није било измена ценовника производа и услуга у односу на 

претходни период. У прилогу Извештаја су важећи ценовници. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У периоду јануар-септембар из Буџета Републике Србије је планирано 750.347.000 динара, 

од чега се на субвенције односи 626.179.000. динара, а на остале приходе из Буџета 124.168.000 

динара. На основу закључених уговора са надлежним министарствима укупно је пренето 
322.854.974 динарa,  oд чега се део у износу од 219.919.384 динара односи на субвенције које су 

реализоване у износу од 133.757.920 динара, док је део средстава у износу од 102.935.591 динарa 

пренет и реализован на име обављања стручно техничких послова у шумама сопственика.  

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2020. године планирана су у укупном 

износу од 17.326.058 динарa и односе се на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске 

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

утрошено је 9.532.946 динара, односно 55% од планираног износа. 
 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Укупно планиране инвестиционе активности у периоду од 01.01.-30.09.2020. године износе 
2.072.513.000 динара, а реализоване су у износу од 996.413.000 динара, што је око 48% од планом 

предвиђених инвестиционих активности за посматрани период.  

Биолошке инвестиције планиране су у износу од 513.496.000 динара, а реализоване су у 

износу од 300.141.000 динарa или 58% у односу на планиране инвестиције за исти период. Улагања 

у шумско-камионске путеве планирана су у износу од 560.882.000 динара, а реализована су у 

износу од 169.474.000 динара што је око 30% у односу планиране инвестиције за исти период. 

Улагања у опрему и механизацију планирана су у износу од 633.692.000 динара, а реализована су 

у износу од 490.547.000 динара. Улагања у грађевинске објекте у посматраном периоду планирана 

су у износу од 287.749.000 динара, а остварена су у износу од 15.159.000 динара или 5% у односу на 
план за период пошто су инвестиције у току и очекује се веће остварење до краја године. Улагања 

у развојне пројекте у посматраном периоду планирана су у износу од 76.694.000 динара, а 

остварена су у износу од 21.092.000 динара или 28% у односу на  деветомесечни план.  
Одступање реализације од планираних инвестиција једним делом се односи на неуговорена 

средства из Буџета, а која се пре свега односе на финансирање биолошких радова, као и 

финансирање улагања у шумскo камионске путеве. Такође, како су извори финансирања улагања у  
развојне пројекте једним делом планирани из Буџета РС, тако и инвестиције у ове намене још увек 

нису реализоване.  

До краја године очекује се већа реализација инвестиција у складу са расположивим 

сопственим средствима. 

 



 

11 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Испуњење планираних активности на гајењу шума је 90% од плана за период јануар – 

септембар 2020. године. Реализација плана радова у шумама сопственика – физичких лица зависи 

од заинтересованости сопственика шума па је у периоду јануар-септембар 2020. године у односу на 

динамички план извршење 73% у дознаци стабала за сечу и 47% у жигосаној количини дрвне 

запремине. 
Производња дрвних сортимената у периоду јануар-септембар 2020. године је остварена 

100% од плана. Продаја дрвних сортимената, односно извршење  плана продаје у периоду јануар-

септембар  2020. године је за 2% већа од  плана за период. 
У периоду јануар-септембар 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 за 2,9% више од плана, а укупне расходе за 0,5% више од 

плана за посматрани период и  остварило добитак пре опорезивања  у износу од 546.652.000 динара, 

што је за 153.230.000 динара више у односу на планирани добитак. Након одбитка пореских расхода 

периодa који износе 81.998.000 динара Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020. године остварило 

нето добитак у износу од 464.654.000 динара. 

 

 

Датум: 30.10.2020. године 
 

 

 
  



 

12 

 

IV ПРИЛОГ - Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма 

пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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 

 

 

 

 

 

 






























































































































