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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Јавно предузеће за газдовање шумама »Војводинашуме«, Петроварадин основано је 2002. 
године издвајањем из јавног предузећа »Србијашуме«. Скупштина аутономне покрајине 
Воjводине, а на основу Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне 
покрајине, 08. маја 2002. године донела Одлуку о оснивању Предузећа (»Сл. гласник 
АПВ« 07/2002 и 08/2003). Предузеће је уписано 11.06.2002. године у Трговинском суду у 
Новом Саду у регистарском улошку бр. 1-23478. 
 
Предузеће је организовано у три организациона нивоа: 

- дирекција предузећа: бави се стратегијским, развојним и кооринационим радом и 
надзором рада организационих делова предузећа.  

- Шумска газдинства, Туристичка агенција „Војводинашуме Турист“ и 
»Војводинашуме – Ловотурс« и 

- Радне јединице – шумске управе и остале радне јединице. 
 
Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја, без својства правног лица, 
а њихову организациону структруру чине службе. 
 
У оквиру предузеће формирана су следећа шумска газдинства: 
- Шумско газдинство Сремска Митровица, 
- Шумско газдинство Банат Панчево, 
- Шумско газдинство Сомбор, 
- Шумско газдинство Нови Сад, 
- Туристичка агенција „Војводинашуме Турист“,  и  
- Специјализовани део за ловни туризам »Војводинашуме – Ловотурс« 
 
Седиште предузећа: Петроварадин, Прерадовићева бр. 2 
 
Шифра основне делатности: 0210 
Назив основне делатности: Гајење шума и остале шумарске делатности 
 
Матични број: 08762198 
Порески идентификациони број: 101636567 
 
Величина предузећа: велико 
Према подацима из финансијских извештаја просечан број запослених на дан 31.12.2019. 
године износи 1,436 запослених (31.12.2018. године – 1,460 запослених). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 

Основе за састављање финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Предузећа су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачуноводственим прописима који се 
примењују у Републици Србији. 
 
На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у 
обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 
прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских 
извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева 
Концептуални оквир за финансијско извештавање („Оквир“), Међународне 
рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског 
извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда 
финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у 
Службеном гласнику РС. До датума састављања финансијских извештаја за 2019. годину 
преведени су и објављени стандарди и тумачења стандарда (»Сл. Гласник РС« бр. 
35/2015). 
 
Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Предузеће примењује МРС, 
МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2019. године. 
 
Презентација финансијских извештаја 

 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна Предузећа, задруге и предузетнике 
(Службени гласник РС, бр. 95/2015).  

 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није 
другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра 
2018. године. 
 
Рачуноводствени метод 

 
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности 
(историјског трошка), осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на 
начин описан у рачуноводственим политикама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 
3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 

 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело 
узрочности) и начелу сталности пословања. 
 
Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и 
укључује се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема 
исплате новца у вези са тим пословним догађајем. 
 
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Предузеће да послује у 
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној 
будућности. 
 

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја 
 
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења 
средстава будуће економске користи притицати у Предузеће и када средство има набавну 
вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери. 
 
Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи 
економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе 
која ће се подмирити може поуздано да измери. 
 
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са 
повећањем средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да 
признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или 
смањења обавеза. 
 
Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које је повезано 
са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да 
признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем 
средстава. 
 
Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или 
уложена куповна моћ и представља нето имовину Предузећа. Из финансијског концепта 
капитала проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним 
монетарним јединицама – РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако 
финансијски (или новчани) износ нето имовине на крају периода премашује финансијски 
(или новчани) износ нето имовине на почетку периода, након укључивања било каквих 
расподела власницима или доприноса власника у току године. 
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3.3. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 

курсних разлика 
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне 
промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
евидентиране су у корист или на терет биланса успеха. 
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
 
 
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били 
следећи: 
 

 31.12.2019. 31.12.2018. 
1 ЕУР 117,5928 118,1946 
1 УСД 104,9186 103,3893 
1 ЦХФ 108,4004 104,9779 

 
3.4. Коефицијенти раста цена на мало у Републици Србији (годишња 

инфлација): 
 

Месец 2019. 2018. 
Јануар 0,021 0,019 
Фебруар 0,024 0,015 
Март 0,028 0,014 
Април 0,031 0,011 
Мај 0,022 0,021 
Јун 0,015 0,023 
Јул 0,016 0,024 
Август 0,013 0,026 
Септембар 0,011 0,021 
Октобар 0,010 0,022 
Новембар 0,015 0,019 
Децембар 0,019 0,020 
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3.5. Трошкови позајмљивања 
 
Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 
стицању, изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, 
укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови 
позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали. 
 

3.6. Умањење вредности имовине 
 
На дан сваког биланса стања, Предузеће преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је 
дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације 
постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални 
губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Предузеће 
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша.  
 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 
 

3.7. Нематеријална улагања 
 
Нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће од тог улагања притицати 
економске користи и када је набавна вредност улагања поуздано мерљива, а обухватају се: 
улагања у развој, концесије, патенти, франшизе, лиценце, улагања у осталу нематеријалну 
имовину (у оквиру којих су дугорочно плаћени трошкови закупа, право коришћења 
државног земљишта). Нематеријална улагања, вреднују се у складу са МРС 38 – 
Нематеријална улагања. Почетно признавање нематеријалних улагања врши се по 
набавној вредности (параграф 74 МРС 38).  
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је 
стављено у употребу. 
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују 
на основу процењеног корисног века средстава, у року од 5 – 10 година. 
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3.8. Некретнине, постројења и опрема 

 
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно 
по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини 
фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу 
ових средстава у стање функционалне приправности. 
 
Опрема се капитализује ако је век њеног коришћења дужи од једне године и ако је њена 
појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима. 
 
Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење 
корисног века употреба или повећање капацитета, повећавају књиговодствену вредност 
 
Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредност 
може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову 
фер вредност на датум ревалоризације умањену за накнадну акумулирану амортизацију и 
накнадне акумулиране губитке због умањења вредности. Ревалоризација се врши довољно 
редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од 
вредности до које би се дошло коришћењем фер вредности на крају извештајног периода. 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, 
постројења и опреме на почетку године, односно на набавну вредност опреме стављене у 
употребу током године, применом пропорционалне методе у току процењеног корисног 
века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 
 

Грађевински објекти 1,5% - 2,0% 
Ловачке куће 7,55% 
Шумски путеви 3,0% 
Транспортна средства (теретна возила, 
трактори) 

25,0% 

Компјутерска опрема 20,0% 
Канцеларијски намештај 11%-12,5% 
Остала опрема 12,5% – 15,0% 

 
 
Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се могу ревидирати сваке године ради 
обрачуна амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и 
преостали намеравани век  њиховог коришћења. 
 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују 
будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу 
продаје или отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и 
књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
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3.9. Биолошка средства 

 
Биолошка средства обухватају: шуме, вишегодишње засаде, основно стадо и биолошка 
средства у припреми. Вишегодишњи засади обухватају: винограде, воћњаке и хмељнике. 
Шуме се процењују по основу природног прираста. Ефекат процене шума је приход од 
усклађивања вредности прираста. 
Вишегодишњи засади и основно стадо се процењују по поштеној вредности. Позитивни 
ефекти су приходи од усклађивања вредности а негативни ефекти расходи по основу 
обезвређења. У билансу вишегодишњи засад и основна стада се признају по фер вредности 
умањеној за трошкове продаје (параграф 12 МРС 41 - Пољопривреда).  
 

3.10. Залихе 
 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у 
цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући 
трошкове камата и трошкове периода. 
 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
тржишним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 

3.11. Учешћа у капиталу зависних друштава 
 
Зависна Предузећа су правна лица која се налазе под контролом Предузећа. Контрола 
подразумева моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног Предузећа. 
Сматра се да контрола постоји када Предузеће поседује, директно или индиректно, више 
од половине власничких или гласачких права у зависном друштву. Учешћа у капиталу 
зависних друштава признају се по набавној вредности (метод удела). 

 
3.12. Финансијски инструменти 

 
Класификација финансијских инструмената 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и 
краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. Предузеће 
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер 
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и 
потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју 
су средства стечена. Руководство Предузећа утврђује класификацију финансијских 
средстава приликом иницијалног признавања. 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.  
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Метод ефективне камате 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену 
вредност финансијског средства или финансијске обавезе.  

 
Готовина и готовински еквиваленти 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до годину дана које је 
могуће лако конвертовати у готовину и који су предмет ниског ризика од промене 
вредности. 
 
Кредити (зајмови) и потраживања 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања и пласмани са фиксним 
или одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту, класификују се као 
потраживања и кредити (краткорочни зајмови) и потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 
ефективне камате, након умањења вредности по основу обезвређења. Приход од камате се 
признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, 
где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 

 
Умањења вредности финансијских средстава 
 
На дан сваког биланса стања Предузеће процењује да ли постоје објективни докази да је 
дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава 
(осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење 
финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног 
или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, 
процењени будући новчани токови средстава бити измењени. 
 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у периоду од 60 дана од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну 
исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. 
Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  
по фер вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције. 
 
Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 
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3.13. Порез на добитак  
 

Текући порез 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 
применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 
Предузећа. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 
званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане 
прописима о опорезивању порезом на добит Републике Србије.  
 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу 
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 
губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих 
обрачунских периода, али не дуже од 5 година.  
 
Одложени порез 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности 
средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице 
коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у 
којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних 
привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се евидентира на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које 
се евидентирају директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени 
порез такође распоређује у оквиру капитала. 
 

3.14. Примања запослених 
 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да 
плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима 
обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Предузеће је, 
такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име 
запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 
овим основама. 
 
Отпремнине 
У складу са Законом о раду, Предузеће има обавезу да запосленом исплати отпремнину 
приликом одласка у пензију у износу три просечне зараде остварене у Републици Србији 
према последњем објављеном податку Републикчког органа за послове статистике. 
Предузеће је извршило процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће 
резервисање по том основу. 
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Јубиларне награде 
Поред тога, Предузеће је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 20, 30 и 40 
година непрекидног рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на основу износа 
просечне месечне зараде у Републици Србији, у распону од једне зараде до 1,75 просечних 
зарада. 
 

3.15. Приходи и расходи  
 

Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају 
у моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по 
фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  
 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (параграф 125 МРС 1 – 
Презентација финансијских извештаја) 

 
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа да врши процене и 
утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним 
условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања 
финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа. 
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту:  
 

4.1. Корисни век некретнина, постројења и опреме 
 

Предузеће процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају 
сваке пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је 
заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним 
технолошким напретком и променама економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама Предузећа се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, 
промене рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају значајне ефекте 
на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ 
амортизације текућег обрачунског периода.  

 
4.2. Умањење вредности имовине 
 

На дан биланса стања, Предузеће врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког 
средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 
промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова 
могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
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4.3. Исправка вредности потраживања  
 

Исправка вредности сумњивих и  спорних потраживања је извршена на основу 
процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе у року који 
прелази рок толеранције наплативости потраживања. Процена руководства је заснована на 
старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној способности 
купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о 
будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у условима пословања, 
делатности или околностима везаним за одређене купце могу да имају за последицу 
корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у 
приложеним финансијским извештајима.  
 

4.4. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 
 

Предузеће врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 
Поред тога, одређене залихе Предузећа вредноване су по њиховој нето продајној 
вредности. Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих 
расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано 
кретање цена и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи 
од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања. 

 
4.5. Судски спорови  
 

Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености 
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство 
Предузећа доноси одређене процене. Ове процене су неопходне ради утврђивања 
вероватноће настанка негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно 
судско поравнање. Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни 
губици могу да се разликују од губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се 
процене коригују када Предузеће дође до нових информација, углавном уз подршку 
интерних стручних служби или спољних саветника. Измене процена могу да у значајној 
мери утичу на будуће пословне резултате. 



ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

12 
 

 
5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 
у хиљадама динара 

  

Концесије, 
патенти, 

лиценце и 
слична 
права 

Остала 
нематеријална 

улагања 

Нематеријална 
улагања у 
припреми 

Укупно 

          
Набавна бруто вредност на почетку 
године 

36.443 
 

427 36.870 

Повећање:     

Набавке у току године 3.350   3.350 

Смањење:     

Расходовано (3.036)  (427) (3.463) 

Набавна бруто вредност на крају године 36.757  - 36.757 

      

Кумулирана исправка на почетку године (29.759)   (29.759) 
Повећање:     

Амортизација у току године (2.225)   (2.225) 

Смањење:     

Расходовано 3.036   3.036 

Стање исправке на крају године (28.948)   (28.948) 
  

  
 

 
Нето садашња вредност:         

31.12.2019. године 7.809   7.809 

          

Нето садашња вредност:         

31.12.2018. године 6.684 
 

427 7.111 
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6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  
у хиљадама динара 

 
Земљиште 

Грађев. 
објекти 

Пост. и 
опрема 

Инвест. 
некретн

ине 

Некр, 
постр. и 
опрема у 

прип. 

Улагања 
на туђим 
осн. сред 

Дати 
аван.  

Укупно 

Набавна 
вредност на 
почетку године 

3.320.511 1.933.978 1.659.594 33.749 186.133 6.123 9.612 7.149.700 

Повећање:         

Нове набавке  112.089 489.514  355.018   956.621 
Ревалоризација 
односно процена 

82.290       82.290 

Смањење:         

Продаја, расход у 
току године 

 (5.910) (22.944)  (427.474) (6.123)  (462.451) 

Ревалоризација 
односно процена 

        

Пренос AП 
Војводина 

        

Искњижење 
исправке вред. по 
процени 

(6.003)  (824.107)     (830.110) 

Активирање         

Набавна 
вредност на крају 
године 

3.396.798 2.040.157 1.302.057 33.749 113.677  9.612 6.896.050 

 
              

 
Кумулирана 
исправка на 
почетку године 

 (350.284) (672.454) (2.857) 
   

(1.025.596) 

Мањак         

Расход   15.463     15.463 

Продаја         

Амортизација  (113.428) (325.635) (282)    (439.345) 
Пренос AП 
Војводина 

 1.037              1.038 

Остало    3.139              3.139 
Искњижење 
исправке вред. по 
процени 

    982.626     982.626 

Стање на крају 
године 

 (462.675) - - - -  (462.675) 

         
Нето садашња вредност:    

      
 

31.12.2019. године 3.396.798 1.577.482 1.302.057 33.749 113.677  9.612 6.433.375 

     
     

 
Нето садашња вредност:    

     
 

31.12.2018. године 3.320.511 1.583.694 987.139 30.892 186.133 6.123 9.612 6.124.104 
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Предузеће је на основу Одлуке о усвајању резултата процене фер вредности шумског и осталог 
земљишта бр. 2721/XXIX-3 од 22.07.2020. године евидентирало земљиште по фер вредности на 
дан 31.12.2019. године. 
 
Предузеће је на основу Одлуке о усвајању резултата процене фер вредности постројења и 
опреме бр. 2721/XXIX-2 од 22.07.2020. године евидентирало опрему по фер вредности на дан 
31.12.2019. године. 
 
Негативни ефекти процене фер вредности земљишта односно опреме евидентирани су на терет 
формираних ревалоризационих резерви ранијих процена односно на терет расхода по основу 
обезвређења, док су позитивни ефекти процене земљишта односно опреме евидентирани у 
корист ревалоризационих резерви.  
 

7. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 
 

у хиљадама динара 

 
Шуме 

Основно 
стадо 

Шуме у 
припреми у 
припреми 

Укупно 

  

Набавна вредност на почетку године 29.417.034 485.760 7.756.932 37.659.726 

Нове набавке    16.042 16.042 

Превођење   70.137  70.137 

Позитиван ефекат процене  178.941 106.376 285.317 

Негативан ефекат процене (72.247)   (72.247) 

Сушење шума     

Мањкови утврђени пописом     

Продаја, расход у току године  (3.394) (112.368) (115.762) 

Угинуце, одстрел, превођење  (115.094)  (115.094) 

Набавна вредност на крају године 29.344.787 616.350 7.766.982 37.728.119 

 
      

 
Кумулирана исправка на почетку 
године  

   

Стање на крају године 
 

   

   
  

 
Нето садашња вредност:   

  
 

31.12.2019. године 29.344.787 616.350 7.766.982 37.728.119 

   
  

 
Нето садашња вредност:   

  
 

31.12.2018. године 29.417.034 485.760 7.756.932 37.659.726 
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8. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
У оквиру осталих дугорочних пламана Предузеће евидентира у укупном износу од 
21,246 хиљада РСД (2018. године у износу од 25,637 хиљадa РСД) дугорочно дате 
стамбене кредите запосленима и дате станове радницима на откуп.  
Дугорочни кредити дати запосленима за решавање стамбених потреба и то: 
- дати динарски робни зајмови радницима за решавање стамбених питања до 40 година 
уз каматну стопу од 6% годишње, без ревалоризације уз обавезу запосленог да пет 
година остане у радном односу код зајмодавца и потписивање заложне изјаве над 
станом у корист даваоца зајма, и 
- дати динарски кредити запосленима на 40 година, уз каматну стопу од 0,5% годишње 
на укупни износ дуга и валутном клаузулом или ревалоризацијом раста цена на мало.  
 

9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 
 

у хиљадама динара 
 31. децембра 

2019. 
31. децембра 

2018. 

   

Одложена пореска средства по основу (а) 6.910 - 
а) разлике између књиговодствене вредности 
имовине и њене пореске основице и другим 
основама 

6.910 - 
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10. ЗАЛИХЕ 

 
у хиљадама динара 

31. децембра 
2019. 

31. децембра 
2018. 

1. Материјал и ситан инвентар и алат на залихи (1.1-
1.2) 

267.218 270.983 

   1.1. Набавна вредност 269.999 273.288 
   1.2. Исправка вредности (отпис) (2.781) (2.305) 

2. Ситан инвентар и алат у употреби – нето (2.1-2.2) - - 

   2.1. Набавна вредност 54.939 53.243 
   2.2. Исправка вредности (отпис) (54.939) (53.243) 
3. Залихе учинака нето (3.1+3.2) 445.344 247.126 

   3.1. Недовршена производња (нето) 209.016 147.815 
   3.2. Готови производи (нето) 238.328 99.311 
4. Роба (4.1-4.2-4.3) 4.051 1.619 
    4.1. Бруто вредност робе 4.744 2.249 
    4.2. Укалкулисани ПДВ (166) (163) 
    4.3. Укалкулисана разлика у цени (527) (467) 
I Залихе - нето (1 до 4) 716.613 519.728 

 
 

 
1. Бруто дати аванси 10.823 6.590 
2. Исправка вредности датих аванса (3.624) (4.865) 
II Дати аванси - нето (1-2) 7.199 1.725 

 
 

 
УКУПНО ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ (I+II) 723.812 521.453 

 
Старосна структура плаћених аванса за залихе и услуге 

 
у хиљадама динара 

Старост плаћених аванса за залихе 
и услуге у данима 

До 365 дана 
Преко годину 

дана 
Укупно 

Плаћени аванси, бруто 7.199 3.624 10.823 
Исправка вредности  (3.624) (3.624) 
Плаћени аванси, нето 7.199 - 7.199 
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11. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ  

 
у хиљадама динара 

  
Стална средства 

намењена продаји 
Нето стање 31.12.2019. године 3.443 
Нето стање 31.12.2018. године 7.289 

 
Стална средства намењена продаји вреднована су по набавној вредности, која је нижа 
од фер вредности умањене за трошкове продаје, што је у складу са параграфом 15 
МСФИ 5 – Стална имовина која се држи за продају. 
 

12. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

у хиљадама динара 

Опис 
Купци у 
земљи 

Купци у 
иностранст

ву 
Укупно 

1 2 3 4 

Бруто потраживање на почетку године 382.788 237 383.025 

Бруто потраживање на крају године 338.300 187  

    

Исправка вредности на почетку године (110.165) (25) (110.190 

Смањење исправке вредности у току године по 
основу директног отписа 

898 25 923 

Смањење исправке вредности у току године по 
основу наплате 

33.603  33.603 

(Повећање)/смањење исправке вред. у току год. (3.951) (187) (4.138) 

Исправка вредности на крају године (79.615) (187) (79.802) 

   
 

НЕТО СТАЊЕ   
 

31.12.2019. године 258.685 - 258.685 
31.12.2018. године 272.623 212 272.835 
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у хиљадама динара 

Старост потраживања  у данима 
Потраживања 
до 365 дана 

старости 

Потраживања 
старија од 

годину дана 

Укупно 
(2+3) 

1 2 3 4 
Купци у земљи (бруто) 258.685 79.615 338.300 
Исправка вредности - (79.615) (79.615) 
Нето потраживања 258.685 - 258.685 
        
Купци у иностранству (бруто) - 187 187 
Исправка вредности - (187) (187) 
Нето потраживања - - - 

 
На доспела ненаплаћена потраживања Друштво врши обрачун затезне камате. Наплата 
потраживања је обезбеђена бланко меницама и банкарским гаранцијама. 
 

13. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
 

у хиљадама динара 
 31. децембра 

2019. 
31. децембра 

2018. 

   

Потраживања за камату и дивиденду 298 415 
Потраживања од запослених 2.820 3.612 
Потраживања од државних органа и организација 129.913 65.972 
Потраживања за више плаћени порез на добитак - - 
Потраживања по основу преплаћених осталих 
пореза и доприноса 

7.829 2.964 

Потраживања за накнаде зарада које се 
рефундирају 

6.376 6.436 

Потраживања по основу накнада штета 3.035 992 
Остала краткорочна потраживања 25.462 24.617 
Исправка вредности других потраживања (23.067) (20.717) 

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА: 152.666 84.291 
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14. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
у хиљадама динара 

Опис 

Краткороч
ни кредити 
и зајмови у 

земљи 

Остали 
краткорочн
и пласмани 

Укупно 

1 2 3 4 

Бруто стање на почетку године 36.998 373.274 410.272 

Бруто стање на крају године 41.160 175.259 216.419 

     

Исправка вредности на почетку године    

Исправка вредности на крају године    

    
НЕТО СТАЊЕ    
31.12.2019. године 41.160 175.259 216.419 
31.12.2018. године 36.998 373.274 410.272 

 

Врста пласмана 
Рок 

доспећа 
Камата % Валута 

Износ у 
валути 

Износ у 
хиљадама 

динара 

НЛБ банка а.д. 09.04.2020. 3,5% p.a. RSD  20.000 

НЛБ банка а.д. 09.04.2020. 3,5% p.a. RSD  20.000 

НЛБ банка а.д. 09.04.2020. 3,5% p.a. RSD  60.000 

Војвођанска_ОТП банка  08.01.2020. 0,3% p.a. ЕУР 570.000 67.028 

Банка Поштанска штедионица 11.02.2020. 0,8% p.a. ЕУР 70.000 8.231 

Остали краткорочни финансијски пласмани - укупно  640.000 175.259 

 
15. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 
у хиљадама динара 

 31. децембра 
2019. 

31. децембра 
2018. 

   

1. Динарски пословни рачун 315.285 297.399 
2. Девизни пословни рачун 57.204 139.455 
3. Динарска благајна  145 407 
4. Издвојена новчана средства у динарима  - - 
5. Динарски акредитиви - - 
6. Остала новчана средства 191 66 

УКУПНО (1 до 6) 372.825 437.317 
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16. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

у хиљадама динара 
 31. децембра 

2019. 
31. децембра 

2018. 

   

1. Унапред плаћени трошкови 1.246 1.227 
2. Разграничени трошкови по основу обавеза  891 1.232 
3. Остала активна временска разграничења 4.871 7.269 

УКУПНО (1 до 3) 7.008 9.728 
 

17.  КАПИТАЛ 
 

a) Основни капитал 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2019. године у износу од 
37.388.181 хиљада РСД (2018. године – 37.388.181 хиљада РСД) чини државни капитал 
који у потпуности припада Покрајини Војводина. На основу Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине (»Сл. гласник РС бр. 6/2002), дана 8. маја 
2002. године Скупштина покрајине донела је Одлуку о оснивању Предузећа 
(»Службени лист АПВ« 7/2002 и 8/2003). 
 

Према подацима Агенције за привредне регистре ЈП »Војводина шуме« има уписани и 
уплаћени основни капитал у износу од 165 хиљада динара и уписани и уплаћени 
неновчани капитал у износу од 37.388.016 хиљада РСД, укупно 37.388.181 хиљада 
динара.  
 

Укупан капитал Предузећа распоређен је на делове Предузећа (шумска газдинства). 
Промене на капиталу Предузећа у току године обухваћене су у оквиру шумских 
газдинстава, које се приликом састављања финансијских извештаја консолидују у 
извештају о променама на капиталу на нивоу Предузећа.  
 

У оквиру осталог основног капитала Предузеће евидентира остали основни капитал 
по деобном билансу и рекласификацију кумулираних ревалоризационих резерви по 
првој примена Међународних стандарда финансијског извештавања у укупном износу 
од 19.349 хиљада динара (2018. године – 19,349 хиљада динара). 
 

б) Неуплаћени уписани капитал 
у хиљадама динара 

Стање на почетку године 258  
Повећање:  
а) по основу позитивне курсне разлике (4) 
Стање 31.12. текуће године 262 

 

Оснивач је 2002. године уписао оснивачки улог у динарској противвредности 5.000,00 
УСД. Сходно тада важећем Закону о привредним друштвима, оснивач предузећа је 
уплатио 2.500,00 УСД у динарској противвредности на дан уплате, и уписао 2.500,00 
УСД неуплаћеног уписаног капитала односно 1.890 ЕУР након превођења у регистар 
Агенције за привредне регистре. На дан биланса Предузеће је курсирало неуплаћени 
уписани капитал.  



ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

21 
 

 
ц) Ревалоризационе резерве 

 
у хиљадама динара 

Стање на почетку године 3.993.472 
Повећање у току године  
а) по основу позитивног ефекта процене опреме и земљишта  261.178 

Смањење у току године:  
a) по основу отуђења и расхода основних средстава – укидање рев. 
Резерви 

(223) 

б) по основу губитка од расходовања опреме (721) 
ц) по основу негативног ефекта процене опреме и земљишта (73.619) 

Стање 31.12. текуће године 4.180.087 
 

д) Нереализовани губици по основу хартија од вредности 
 

         у хиљадама динара 

Стање нереализованих губитака по основу хартија од вредности 
на почетку године 

(5.093)  

Стање 31.12. текуће године (5.093)  
Стање актуарских добитака и губитака резервисања за пензије 
на почетку године 

57.526 

Смањење по основу актуарских добитака и губитака 
резервисања за пензије 

(27.444) 

Стање 31.12. текуће године 24.989 
 

е) Нераспоређени добитак 
у хиљадама динара 

Стање на почетку године 2.248.725 
Повећање:  

а) по основу преноса нето добитка из биланса успеха 34.013 

б) по основу преноса са ревалоризационих резерви 20.404 

Смањење:  

а) по основу расподеле добити оснивачу (50% добити 2018. године) (162.520) 

б) по основу расподеле добити радницима (90.207) 

Стање 31.12. текуће године 2.050.415 
 
Предузеће је на основу Одлуке Надзорног одбора од 26.06.2019. године, број 2473/X-5, 
50% остварене добити за 2018. годину пренело оснивачу у износу од 162.520 хиљада 
динара. Део остварене добити на основу Одлуке Надзорног одбора од 06.12.2019 
године број: 4714/-XX-3 Предузеће је исплатило радницима у износу од 90.207 динара. 
Остатак остварене нето добити за 2018. годину, сходно претходно наведеној одлуци 
евидентира се као нераспоређена добит ранијих периода. 
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18. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
у хиљадама динара 

 31. децембра 
2019. 

31. децембра 
2018. 

1. Резервисања за трошкове обнављања природних     
богастава у почетном билансу 

842.475 825.338 

2. Резервисања у току године  1.054.727 706.767 
3. Искоришћена резервисања у току године (810.855) (674.675) 
4. Укинута резервисања у корист прихода - (14.955) 

I. Резервисања за трошкове обнављања 
природних богастава на крају године (1+2-3-4) 

1.086.347 842.475 

1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запосленим у почетном билансу 

136.306 188.236 

2. Резервисања у току године  53.424 29.569 
3. Искоришћена резервисања у току године (17.112) (77.713) 
4. Укинута резервисања у корист прихода 1.980 (3.786) 

II. Резервисања за накнаде и друге бенфиције 
запосленима на крају године (1+2-3-4) 

171.172 136.306 

1. Резервисања за за трошкове судских спорова у 
почетном билансу 

112.595 79.496 

2. Резервисања у току године  36.916 70.162 
3. Искоришћена резервисања у току године (55.235) (7.601) 
4. Укинута резервисања у корист прихода (6.678) (29.462) 

III. Резервисања за трошкове судских спорова      
крају године (1+2-3-4) 

87.598 112.595 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (I до III) 1.345.117 1.091.376 
 
Према рачуноводственим политикама Предузећа а у складу са МРС – 37 – Резервисања, 
потенцијалне обавезе и потенцијална имовина и Правилника о резервисањима за 
обнову - репродукцију шума резервисања за обнављање шума, резервисања се утврђују 
у висини стварне обавезе Предузећа на датум биланса за радове које је Предузеће или 
део Предузећа (шумско газдинство) дужно да у наредном или наредним обрачунским 
периодима по основу Закона о шумама, Програму пословања Предузећа, усвојеног од 
стране надлежног органа и осталим релевантним законским прописима изврши у 
оквиру просте репродукције шума.  
 
Предузеће је на основу актуарског обрачуна и Правилника о резервисањима по основу 
примања запослених извршило резервисања за исплату отпремнина код одласка у 
пензију и исплату јубиларних награда у складу са МРС 19 – Накнаде запослених у 
укупном износу од 171.172 хиљаде динара (2018. година – 136.306 хиљада динара). 
 
У оквиру осталих дугорочних резервисања Предузеће евидентира резервисања по 
основу судских спорова у којима је Предузеће тужено у складу са МРС – 37 – 
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина у износу од 87.598 хиљада 
динара (2018. година – 112.595 хиљада динара). 
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19. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Кредитор 
Рок 

отплат
е 

Почетак 
отплате 

Обезбе
ђење 

Каматна 
стопа 

Валута у 
којој је 
кредит 

узет 

Износ у 
страној 
валути 

Износ 
хиљада 
динара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рента за невраћено земљиште             17.596 

1) Остале дугорочне обавезе   17.596 

УКУПНО ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1) 
 

17.596 

 
20. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

у хиљадама динара 
 31. децембра 

2019. 
31. децембра 

2018. 

   

Одложене пореске обавезе по основу (а) - 7.347 
а) разлике између књиговодствене вредности 
имовине и њене пореске основице и другим 
основама 

- 7.347 

 
21. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 
У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће евидентира обавезе по 
кредитним виза картицама пословних банака у износу од 19 хиљада динара. 
 

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
у хиљадама динара 

 31. децембра 
2019. 

31. децембра 
2018. 

   

1. Нето обавезе по основу зарада и накнада зарада 75.542 60.313 
2. Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 

зарада на терет запосленог 
8.116 24.932 

3. Обавезе за порез и доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 

20.784 16.229 

4. Обавезе за бруто накнаде зарада које се 
рефундирају 

20.783 1.404 

5. Обавезе за дивиденде и учешће у добитку 7 - 
6. Обавезе према запосленом по основу службеног 

путовања, смештаја, отпремнине и друго 
6.554 3.808 

7. Обавезе према органима управљања 217 220 
8. Обавезе према физичким лицима за накнаде по 

уговорима 
640 100 

9. Остале обавезе  7.749 11.061 

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 9) 140.392 118.067 
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23. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 
у хиљадама динара 

 31. децембра 
2019. 

31. децембра 
2018. 

   

   1. Обавезе за акцизе - - 
   2. Обавезе за порез из резултата 8.212 6.446 
   3. Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 

набавке или на терет трошкова 
8.390 15.969 

   4. Обавезе за доприносе који терете трошкове 464 464 
   5. Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 

дажбине 
3.384 9.157 

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ 
И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (1 ДО 5) 

20.450 32.036 

 
Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице (обавезе за порез из 
резултата) 

у хиљадама динара 
 31. децембра 

2019. 
31. децембра 

2018. 

Добитак пре опорезивања 36.739 398.432 
Капитални добици   
Капитални губици   
Корекције за сталне разлике   
   - репрезентација   
   - исправке вредности појединачних потраживања 
којима се истовремено и дугује 

4.752 331 

   - директан отпис   
   - камате због неблаговремено плаћених јавних 
прихода 

68 416 

   - остале разлике 15.992 17.351 
   - расходи по основу обезвређења имовине 155.336 437.398 
Корекција за привремене разлике:     
   - рачуноводствена и пореска амортизација 184.411 94.424 
   - отпремнине 4.718 12.544 
   - дугорочна резервисања 291 79.396 
   - обавезе по основу јавних прихода   
   
Порески губитак   
Пореска основица 402.307 980.502 
   
Обрачунати порез (по стопи од 15%) 60.346 147.075 
Умањења по основу пореских кредита (19.914) (48.535) 
   
Текући порез на добитак 40.432 98.540 



ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

25 
 

 
24. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 
у хиљадама динара 

 31. децембра 
2019. 

31. децембра 
2018. 

   

   1. Унапред обрачунати трошкови 3.792 4.793 
   2. Унапред наплаћени приходи  530 1.120 
   3. Разграничени зависни трошкови набавке - - 
   4. Одложени приходи и примљене донације  234.695 197.662 
   5. Разграничени приходи по основу потраживања 10 18 
   6. Остала пасивна временска разграничења 169.164 148.843 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1 
до 6) 

408.191 352.436 

 
25. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 

 
у хиљадама динара 

Ванбилансна актива обухвата следећа средства: Вредност 

Туђа средства узета у оперативни лизинг (закуп) 212.029 

Преузети производи и роба за заједничко пословање 3.829 

Материјал и роба примљени на обраду  и дораду 394 

Укупно: 216.252 
  

у хиљадама динара 
Ванбилансна пасива обухвата следеће изворе ванбилансних 

средстава: 
Вредност 

Обавезе за средства узета у оперативни лизинг (закуп)  212.029 
Обавезе за робу узету у комисион и консигнацију 3.829 
Обавезе за материјал и робу примљена на обраду и дораду 394 

Укупно: 216.252 
 

26. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2019. 
01.01-31.12. 

2018. 

1. Приходи од закупнине 10.983 10.826 

2. Остали пословни приходи 27.783 39.296 

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1 + 2) 38.766 47.122 
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27. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 
у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 
2019. 

01.01-31.12. 
2018. 

   

1. Трошкови материјала за израду 166.578              163.143  
2. Трошкови осталог (режијског) материјала 12.034      12.782  
3. Трошкови резервних делова 73.892      59.815  
4. Трошкови једнократног отписа алата и 
инвентара 

62.588     60.789  

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 4) 315.092              296.529  

 
28. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ 
 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2019. 
01.01-31.12. 

2018. 

   

1. Трошкови зарада и накнада (бруто)  1.234.776           1.120.721  
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и 

накнаде на терет послодавца 
221.806              211.203  

3. Трошкови накнада по уговору о делу 7.230                  3.492  
4. Трошкови накнада по ауторским уговорима 877                         -  
5. Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 
576                  1.024  

6. Трошкови накнада физичким лицима по основу 
осталих уговора 

17.925                  1.539  

7. Трошкови накнада директору односно 
члановима органима управљања и надзора 

2.618                  2.366  

8. Остали лични расходи и накнаде 95.440                73.655  

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1 до 8) 

1.581.248      1.414.000  
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29. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 
у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 
2019. 

01.01-31.12. 
2018. 

   

1. Трошкови услуга на изради учинака 207.927              169.843  
2. Трошкови транспортних услуга 32.454                34.644  
3. Трошкови услуга на одржавању 71.703                76.329  
4. Трошкови закупнина 1.853                  1.742  
5. Трошкови сајмова 6.284                  3.162  
6. Трошкови рекламе и пропаганде 3.186                  1.904  
7. Трошкови истраживања 1.824                  2.449  
8. Трошкови развоја који се некапитализују -                          -  
9. Трошкови осталих услуга 24.184                 28.948  

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1 до 9) 349.415              319.021  
 

30. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2019. 
01.01-31.12. 

2018. 

   

1. Трошкови непроизводних услуга 63.164          55.911  
2. Трошкови репрезентације 5.848               3.710  
3. Трошкови премије осигурања 16.570            15.185  
4. Трошкови платног промета 7.295              6.386  
5. Трошкови чланарина 3.199                3.597  
6. Трошкови пореза 158.226             149.776  
7. Трошкови доприноса 2.133                    326  
8. Остали нематеријални трошкови 60.325              139.586  

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (1 до 8) 316.760     374.477  
 

31. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 
у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 
2019. 

01.01-31.12. 
2018. 

   

1. Приходи од усклађивања вредности 
потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана  

10.136 7.311 

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1) 

10.136 7.311 
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32. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2019. 
01.01-31.12. 

2018. 
   

1. Обезвређење дугорочних финансијских 
пласмана и других хартија од вредности 
расположивих за продају 

1.977 - 

2. Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана  

7.108 14.471 

3. Обезвређење остале имовине   

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1 до 3) 

9.085 14.471 

 
33. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 
у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 
2019. 

01.01-31.12. 
2018. 

   

1. Добици од продаје нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења и опреме 

6.894  1.752 

2. Добици од продаје биолошких средстава 20.794  9.286 
3. Добици од продаје учешћа и хартија од 
вредности 

0  - 

4. Добици од продаје материјала 23  32 
5. Вишкови 261  956 
6. Наплаћена отписана потраживања 2.032  1.345 
7. Приходи од ефеката уговорене заштите од 
ризика 

272  283 

8. Приходи од смањења обавеза  289  795 
9. Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 
11.053  48.203 

10. Остали непоменути приходи 51.018  730.395 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1 до 10) 92.636  793.047 



ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

29 
 

 

34. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2019. 
01.01-31.12. 

2018. 
   

1. Губици по основу расходавања и продаје 
нематер. имовине, некретнина, постројења и 
опреме 

4.163  97.114 

2. Губици по основу расходавања и продаје 
биолошких средстава 

71.317  45.498 

3. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и 
хартија од вредности 

-  - 

4. Губици од продаје материјала -  373 
5. Мањкови 1.614  1.637 

6. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика који неиспуњавају услове да се искажу у 
оквиру осталог свеобухватног резултата 

-  8 

7. Расходи по основу директних отписа 
потраживања 

375  16 

8. Расходи по основу расходавања залиха 
материјала и робе 

63  3.050 

9. Остали непоменути расходи 174.165  487.670 

ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 до 9) 251.697  635.366 
 

35. НЕТО ДОБИТАК/НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 

 

у хиљадама динара 
 01.01-31.12. 

2019. 
01.01-31.12. 

2018. 
   

1. Добитак пословања које се обуставља   
2. Приходи по основу ефеката промена 

рачуноводствених политика 13  

3. Приходи по основу исправки грешака из ранијих 
година које нису материјално значајне 18.791 1.004 

4. Губитак пословања које се обуставља   
5. Расходи по основу ефеката промена рачуноводствених 

политика 
  

6. Расходи по основу исправки грешака из ранијих 
година које нису материјално значајне 

(19.695) (6.915) 

Нето добитак посл. које се обуставља (1+2+3-4-5-6)   

   
Нето губитак посл. које се обуставља (4+5+6-1-2-3) (891) (5.911) 

 



ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

30 
 

 
36. НАКНАДНИ ДОГАЂАЈИ 

 
Не постоје значајни догађаји након датума биланса у складу са МРС 10 – Догађаји 
после датума извештајног периода. 
 
„Дана 11.марта 2020. године светска здравствена организација је прогласила пандемију 
услед ширења корона вируса COVID -19 у целом свету. Дана 15. марта 2020. године а 
на основу члана 200. став 5 Устава Републике Србије, Председник Републике Србије, 
Председник Народне Скупштине и Председник Владе донели су Одлуку о проглашењу 
ванредног стања у Републици Србији (Службени Гласник РС број 29/2020 од 
15.03.2020.године) а у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID -19 на 
територији Републике Србије. 
 
Ширење COVID -19 проузрокује поремећаје у снабдевању и утиче на производњу и 
продају великог броја индустрија. Колики утицај ће последице COVID -19 имати на 
пословање и финансијске показатеље нашег Предузећа ће зависити од даљег развоја 
ситуације, укључујући и од трајања и распрострањености пандемије, и утицаја на наше 
купце, запослене и добављаче, а што је неизвесно и не може да се предвиди. Наиме, у 
овом моменту, неизвесно је до којег обима COVID -19 може имати утицај на наше 
финансијско стање или резултате пословања.“ 
 

37. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 
 
 
Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 
децембра 2019. и 2018. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, 
нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 
 

38. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Судски спорови 
 
Друштво са стањем на дан 31. децембра 2019. године води више судских спорова у 
којима се јавља као тужени. Вредност судских спорова који се воде против Друштва по 
основу накнаде штете, са стањем на дан 31. децембра 2019. године износи 87.598 
хиљада динара. Руководство Друштва очекује губитке у наредном периоду по основу 
ових судских спорова и сходно томе је извршило резервисање за потенцијалне губитке 
по судским споровима. 
 

39. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 
Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената 
 
Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном 
ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно 
се избегавају умањењем изложености Предузећа овим ризицима.  
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Предузеће не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката 
финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој 
употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици 
Србији. 
 
Тржишни ризик 
Предузеће је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике 
економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Предузеће не 
може да утиче: инфлација, промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање 
каматних стопа, привредног окружења, конкуренције, сировинске базе и сл.  
 
Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања 
управе Предузећа. 
 
Финансијски ризик 
У свом пословању Предузеће је изложено финансијским ризицима који се јавља као 
девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним 
ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру 
прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа. 
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Девизни ризик 
Изложеност Предузећа девизном ризику се односи на остале дугорочне финансијске 
пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске 
еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе и обавезе из пословања номиниране у страној валути. 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Предузећа у страним 
валутама на дан извештавања је следећа: 

у хиљадама динара 
 Имовина  Обавезе 

 2019  2018  2019  2018 
        

ЕУР 132.463  147.931  215  59 
        

 132.463  147.931  215  59 

 
На основу обелодањене структуре имовине и обавеза у страним валутама евидентно је 
да је Предузеће осетљиво на промене девизног курса ЕУР. 

 
Осетљивост Предузећа на апресијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на 
поменуте стране валуте, представља процену руководства Предузећа у погледу 
могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 

у хиљадама динара 
 2019  2018 
 10%  -10%  10%  -10% 
        

ЕУР           13.225          (13.225)  14.787  (14.787) 

        
        
          13.225         (13.225)  14.787  (14.787) 

 
Каматни ризик 

 
Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код 
којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и 
Предузеће нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  
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Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2019. године са становишта 
изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

у хиљадама динара 
Финансијска средства    

Некаматоносна  805.422                   820.142  
Каматоносна (фиксна каматна стопа)   216.419                   295.272  
Каматоносна (варијабилна каматна стопа)   -                   115.000  

    
  1.021.841               1.230.414  

Финансијске обавезе    
Некаматоносне  425.569                   321.209  
Каматоносне (фиксна каматна стопа)   -                              -  
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)   -                              -  

    
  425.569                  321.209  

 
Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну 2019. 
годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2018. године - 1%), почев 
од 1. јануара. Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену 
каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је 
на финансијске инструменте Предузећа који су постојали на дан биланса стања и 
претпоставља да су све остале варијабле непромењене. 

 
у хиљадама динара 

 2019  2018 

 1%  -1%  1%  -1% 
        

Финансијска 
средства 

            2.164            (2.164)  4.103  (4.103) 

Финансијске обавезе                   -                    -      
        

            2.164           (2.164)  4.103  (4.103) 

 
Кредитни ризик 
 
Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити 
у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би 
имало за резултат финансијски губитак Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне 
и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим 
лицима. 
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У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено 
да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету 
које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 
бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу 
са пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ 
максималне  кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње. 

 

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане 
изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене 
пословном политиком. 
 

Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од 
купаца на дан биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене 
исправке вредности, састоје се од великог броја потраживања, од којих највећи део 
чине потраживања од купаца. 
 

Ризик ликвидности 
 
Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Предузеће у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Предузеће 
управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем 
планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива 
финансијских средстава и доспећа обавеза.  
 
Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа дата је у следећој табели: 

 
у хиљадама динара 

2019. година до 1 године  од 1 до 2 
године 

 
од 2 до 5 
година 

 Укупно 

        
Дугорочни кредити -  17.596  -  17.596 
Обавезе из 
пословања 

267.562                    -                      -    267.562 

Крат. финан. обавезе 19                    -                     -    19 
Остале крат. обавезе 140.392                    -                      -    140.392 

        

 407.973  17.596  -  425.569 

        

2018. година до 1 године  
од 1 до 2 
године 

 
од 2 до 5 
година 

 Укупно 

Дугорочни кредити -   1.275   -  1.275 
Обавезе из 
пословања 

201.866                    -                      -    201.866 

Крат. финан. обавезе 1                    -                      -    1 
Остале крат. обавезе 118.067                    -                      -   118.067 

        

 319.934   1.275   -  312.209 
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Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири 
(актуелни ануитетни план). 
 

ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ 
2019. 

година 
2018. 

година 

1 
ОБРТНА ИМОВИНА / 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

1.91 2.28 

ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ ЛИКВИДНОСТ    

2 
ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

1.11 1.59 

ИНДИКАТОРИ ТРЕНУТНЕ ЛИКВИДНОСТИ   

3 
ГОТОВИНА И ГОТ. ЕКВИВАЛЕНТИ/ 
ДОСПЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

0.41 0.57 

 
Коефицијент испод 1 показује присуство ризика ликвидности. 
 

40. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 
У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ 
очување  могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено 
максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем 
оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Предузећа прегледа структуру 
односа дугова и капитала на годишњој основи. 

 
Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава 
се као однос укупних обавеза (задужености) и укупног капитала. Укупан капитал 
представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето 
задужености. 

 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2019. и 2018. године су били следећи: 

 
у хиљадама динара 

1. Укупне обавезе (дугорочне и краткорочне)                 930.963   768.920 
2. Укупан сопствени капитал         43.663.283   43.697.324  

    

Показатељ задужености (коефицијент 1/2) 0,021  0.018 

 
Ако је коефицијент задужености изнад 1 присутан је ризик задужености јер су укупне 
обавезе веће од укупног сопственог капитала као гаратне супстанце повериоцима. 
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РЕЧ ДИРЕКТОРА  
 

 

Већ годинама уназад, Јавно предузеће „Војводинашуме“ 
представља препознатљив бренд у области шумарства, 
ловства и заштите природе, чак и изван граница 
Републике Србије.  

Претходна година, за предузеће које је носилац 
сертификата одрживог газдовања шумама п
принципу, слободно могу рећи, била је изазовна и 
захтевна по питању производне, социјалне и еколошке 
компоненте.  
 
Модернизација производног процеса гајења и уређивања 
шума, улагање у напредну и функционалну механизацију, 
али и у развојне пројекте у 
унапређењем производне функције читавог предузећа. 

Приоритет у 2019.години била је социјална компонента. Она је унапређена кроз 
судско поравнање и окончање судских спорова са запосленима, а који се тичу раз
зарада за период 2014. – 2017. година. Кроз судска поравнања обештећено је 252 
запослена, у укупном износу од 136.450.995,71 динара са припадајућим судским 
трошковима. Такође, предузете су потребне радње за изравнање зарада по огранцима, 
у предстојећој, 2020. години.

Добит предузећа и континуитет позитивног пословања велики су успех који је 
остварен у претходној години, упркос свим изазовима са којима смо били суочени у 
делу финансијске функције. 

Целовито гледано, 2019. година била је веома успешна у 
ЈП „Војводинашуме“ остало је високо позиционирано у својој основној, али и 
претећим делатностима, како међу домаћом, тако и иностраном конкуренцијом.  

 

 

Већ годинама уназад, Јавно предузеће „Војводинашуме“ 
представља препознатљив бренд у области шумарства, 
ловства и заштите природе, чак и изван граница 

Претходна година, за предузеће које је носилац 
одрживог газдовања шумама по ФСЦ 

принципу, слободно могу рећи, била је изазовна и 
захтевна по питању производне, социјалне и еколошке 

Модернизација производног процеса гајења и уређивања 
шума, улагање у напредну и функционалну механизацију, 
али и у развојне пројекте у свим секторима предузећа резултирали су додатним 
унапређењем производне функције читавог предузећа.  

Приоритет у 2019.години била је социјална компонента. Она је унапређена кроз 
судско поравнање и окончање судских спорова са запосленима, а који се тичу раз

2017. година. Кроз судска поравнања обештећено је 252 
запослена, у укупном износу од 136.450.995,71 динара са припадајућим судским 
трошковима. Такође, предузете су потребне радње за изравнање зарада по огранцима, 

ј, 2020. години. 

Добит предузећа и континуитет позитивног пословања велики су успех који је 
остварен у претходној години, упркос свим изазовима са којима смо били суочени у 
делу финансијске функције.  

Целовито гледано, 2019. година била је веома успешна у свим  наведеним аспектима. 
ЈП „Војводинашуме“ остало је високо позиционирано у својој основној, али и 
претећим делатностима, како међу домаћом, тако и иностраном конкуренцијом.  

Роланд Кокаи, мастер економиста  
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свим секторима предузећа резултирали су додатним 

Приоритет у 2019.години била је социјална компонента. Она је унапређена кроз 
судско поравнање и окончање судских спорова са запосленима, а који се тичу разлике 

2017. година. Кроз судска поравнања обештећено је 252 
запослена, у укупном износу од 136.450.995,71 динара са припадајућим судским 
трошковима. Такође, предузете су потребне радње за изравнање зарада по огранцима, 

Добит предузећа и континуитет позитивног пословања велики су успех који је 
остварен у претходној години, упркос свим изазовима са којима смо били суочени у 

свим  наведеним аспектима. 
ЈП „Војводинашуме“ остало је високо позиционирано у својој основној, али и 
претећим делатностима, како међу домаћом, тако и иностраном конкуренцијом.   

Роланд Кокаи, мастер економиста   
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ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 
ЈП "Војводинашуме" 

Петроварадин основано је 
08.05.2002. године са 
циљем да интегрално 
газдује шумама и управља 
заштићеним природним 
добрима и ловиштима у 
складу са принципима 
одрживог развоја (одрживог 

шумарства)   и    
профитабилности уз 

повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда АП Војводине.  
 
У пословима унапређења шума, заштите шума и изградњи шумских 

комуникација Предузеће највећи део финансира из властитих извора, али за део ових 
радова и за обављање стручно-техничких послова у шумама сопственика конкурише 
за средства из буџета АП Војводине путем конкурса. 

Шумарство АП Војводине је у надлежности Аутономне Покрајине Војводине, 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и 
инистарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Управе за 
шуме. 

Своју јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 6 огранака предузећа 
(четири Шумска газдинства – ШГ “Сремска Митровица, ШГ „Сомбор“ ШГ „Нови 
Сад“ и ШГ „Банат“ Панчево и два специјализована огранка "Војводинашуме-
Ловотурс" и Војводинашуме Турист) састављених од 24 радне јединице које 
представљају основне јединице планирања и организовања послова из делатности 
којима се предузеће бави.                             
           Дирекција Предузећа се бави стратегијским пословима  и представља највиши 
ниво у процесу доношења одлука од битног значаја за фирму. Њену структуру чине 
сектори приказани на организационој шеми на стр. 11. 

 
 

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 
Мисија предузећа 
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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин основано је 08.05.2002. године са циљем да 
интегрално газдује шумама и управља заштићеним природним добрима и ловиштима 
у складу са принципима одрживог развоја (одрживог шумарства) и 
профитабилности уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског 
фонда АП Војводине. 

 
Визија предузећа 
 

Предузеће тежи да задржи једну од лидерских позиција у области шумарства у 
земљи и региону применом техничко-технолошких и научних достигнућа из области 
шумарства уз јачање инфраструктуре, кадровских капацитета и подизање 
квалитета шума и шумских екосистема на просторима који су му поверени на 
газдовање.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ ЈП“ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
ПЕТРОВАРАДИН 

 

ТЕЛА ПРЕДУЗЕЋА 
 
Надзорни одбор 

 
У складу са важећим  Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016) 
именован је Надзорни одбор Предузећа који има три  члана од којих је један члан из 
реда запослених у Предузећу: 
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1. Драган Божић, магистар ловног туризма– председник 
2. Миленко Тегелтија војни пензионер– члан 
3. Милан Сучевић, мастер инж.шум – члан из предузећа 

 
Драган Божић, магистар ловног туризма именован је за председника решењем 
Покрајинске владе (127 Број: 022-757/2018) од 5. септембра 2018.године, у Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на период од четири године. 
 
Миленко Тегелтија војни пензионер, именован је за члана решењем Покрајинске 
владе број: 023-44/2016 од 17. августа 2016.године у Надзорни одбор ЈП 
„Војводинашуме“ Петроварадин, на период од четири године:  
 
Милан Сучевић, мастер инж.шум члан из предузећа именован је за члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа  „Војводинашуме“ Петроварадин, на период од четири 
године, из реда запослених решењем Покрајинске владе број 127 Број: 022-889/2018  
од 7. новембра 2018.године.  
 
 

Надлежности Надзорног одбора 
 

 
Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење, доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне 
стратегије и развоја, усваја извештај о степену реализације годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања, усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје, и 
врши друге послове у складу са позитивним законским прописима и Статутом ЈП 
„Војводинашуме“ Петроварадин број 308/X-2а од 31.01.2017.године (Решење о 
давању сагласности на Статут ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин објављено у 
„Службени лист АП Војводине“ број 7/2017). 
 У току 2019. године одржано је укупно 20 седница Надзорног одбора ЈП 
„Војводинашуме“ Петроварадин. 

На седницама Надзорног одбор је доносио одлуке и друге акте које су у 
надлежностима овог органа, од којих су посебно значајни: измене статута и други 
општи акти (правилници), одлуке о одобравању помоћи запосленима, ,  основе 
газдовања шумама, доношење нових и изменама постојећих ценовника производа и 
услуга предузећа и др. Надзорни одбор је својим одлукама и радом значајно допринео 
успешном пословању Предузећа у 2019. години. 
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Директор предузећа  
 

 
Директор предузећа именује се на 4 године, уз могућност поновног именовања. 

Директора именује Покрајинска влада АП Војводине.  
Директор представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом 

рада, води пословање предузећа и врши друге послове одређене законом и статутом. 
Функцију директора ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин врши Роланд Кокаи 
маст.ек. именован за Директора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин на седници 
Покрајинске владе одржане  дана 10. јула 2019.године, Решење 127 Број: 022-
341/2019.  

 
 

ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
 
Списак прописа које је Јавно предузеће "Војводинашуме"  примењивало у 2019. 
години: 
 

 Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016 и 
88/2019), 

 Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ”, број: 37/2014, 54/2014 др. одлука и 37/2016, 29/2017 и 24/2019) 

 Статут Аутономне Покрајине Војводине („Сл.лист АП Војводине“, 
бр.20/2014) 

 Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу 
„Војводинашуме“ („Сл. лист АП Војводине“ бр.53/2016) 

 Закон о јавној својини ( "Службени гласник РС" бр. 72/11, 88/13 и 
105/2014,104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) 

 Закон о шумама ("Службени гласник РС" бр.30/2010, 93/2012, 89/2015 и 
95/2018 – др. закон), 

 Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(“Сл.гласник РС” бр.99/09 и 67/2012-одлука УС) 

 Закон о дивљачи и ловству ("Службени гласник РС" бр. 18/10 и 95/2018 – 
др. закон) 

 Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени 
гласник РС" бр.128/2014 и 95/2018 – др. закон), 

 
 Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 
14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 – др. закон) 



  

 Закон о заштити природе 
испр., 14/2016 и 95/2018 

 Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа
гласник РС" бр. 135/04, 8/

 Закон о здрављу биља
 Закон о буџетском систему

73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
124/2014 ,68/2015-
и 72/2019). 

 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору 
гласник РС" бр. 93/12)

 Закон о рачуноводству 
73/2019-др. закон)

 Закон о ревизији 
 Уредба о начину

предузећима ("Службени гласник РС" бр. 
 Уредба о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у 

јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 103/2012
 Покрајинска уредба о максималном броју запос

време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
лист АП Војводине", бр. 54/2017
49/2019 и 21/2020)

и друга законска и подзаконска акта, као и одлуке Скупштине
Покрајинске владе. 

 

ДЕЛАТНОСТ ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ
 

Претежна делатност
делатности“  је утврђена Покрајинском
„Војводинашуме“ („Сл. лист
предузећа Члан 11.    (Сл.лист
су најзначајније: 

 
 гајење, одржавање

деградираних шума
материјала и подизање

 заштита шума 
 производња шумских

производа и њихов
дивљачи и друго 

 пројектовање, изградња
зелених рекреативних
шумама; 

 израда програма, 

Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 
и 95/2018 – др. закон) 

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа
гласник РС" бр. 135/04, 8/2005 и 41/2009), 
Закон о здрављу биља ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 17/2019
Закон о буџетском систему ( "Службени гласник РС" бр. 54/

,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 
-др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору 
гласник РС" бр. 93/12) 
Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 62/2013, 30/2018 и 

др. закон),  
Закон о ревизији ("Службени гласник РС" бр. 73/2019) 
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним 

("Службени гласник РС" бр. 27/2014) 
Уредба о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у 

("Службени гласник РС" бр. 103/2012) 
Покрајинска уредба о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
лист АП Војводине", бр. 54/2017, 10/2018, 56/2018, 7/2019, 19/2019, 30/2019, 

) 
и друга законска и подзаконска акта, као и одлуке Скупштине АП Војводине и 

ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН  

делатност Јавног предузећа „Гајење шума и остале
Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном

лист АП Војводине“ бр.4/2013 и 56/2015) а Статутом
лист АПВ бр.12/13) утврђене су остале делатности

авање, и обнова шума, реконструкција и 
ума и шикара, производња шумског семена

подизање нових шума и шумских засада; 

умских сортимената и коришћења других
њихов транспорт, коришћење шума за рекреацију

 коришћење шума; 
изградња и одржавање шумских саобраћајница

рекреативних површина и других објеката који слу

, пројеката и основа газдовања шумама; 

9 

36/2009, 88/2010, 91/2010 - 

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Службени 

и 17/2019) 
"Службени гласник РС" бр. 54/2009, 

испр, 108/2013, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени 

("Службени гласник РС" бр. 62/2013, 30/2018 и 

зарада у јавним 

Уредба о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у 

лених на неодређено 
време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину ("Сл. 

, 56/2018, 7/2019, 19/2019, 30/2019, 

АП Војводине и 

остале шумарске 
Јавном предузећу 

Статутом Јавног 
делатности од којих 

 мелиорација 
семена и садног  

других шумских 
рекреацију, узгој и лов 

ајница, паркова и 
служе газдовању 
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 извођење геодетских радова за посебне потребе; 
 вршење стручних послова у шумама сопственика; 
 лов, узгој дивљачи и услуге; 
 делатност путничких агенција и туроператора; 
 трговина на велико и мало; 
 спољно-трговински промет; 
 унапређење и коришћење општекорисних функција шума; 
 Јавно предузеће "Војводинашуме" обавља све делатности и послове, 

одређене Статутом 
 
 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
 
             Предузеће није буџетски корисник (ни директни ни индиректни).  У свом  
пословању Предузеће се самостално финансира пласманом својих производа и 
услуга по тржишним принципима у складу са важећим законским и подзаконским 
актима. За одређена средства из буџета Предузеће конкурише на јавном конкурсу и 
добијена средства наменски користи  и правда доказима о извршеним радовима. 

Највећи део прихода Предузећа верификованих на тржишту (преко 95%) 
потиче од пласмана дрвних сортимената. 
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СТОВАРИШТЕ ДРВНОГ МАТЕРИЈАЛА – ТРУПЦИ 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА  
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СТРУКТУРА ПОВРШИНА И СТАЊЕ ШУМА  
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин газдује шумама у државној својини и обавља 

стручно – техничке послове у шумама сопственика на површини АП Војводине од 
укупно 135.542,41 ха. 

 ЈП "Војводинашуме" Петроварадин“ је корисник шума и земљишта на укупној 
површини од 130.169,50 ха и то: 

 
 шуме и шумске културе - 101.891,90 ха, 
 шумско земљиште - 5.099,95 ха, 
 земљиште за остале намене - 23.177,65 ха. 

 
У односу на 2018. годину постоји разлика у укупној површини којом ЈП 

„Војводинашуме“ газдује и на којој обавља стручно – техничке послове у шумама 
сопственика (уместо 134.921,28 ха, сада је укупно 135.542,41 ха). Разлика у укупној 
површини којом газдује Предузеће последица је разлика у површини газдинских 
јединица које су евидентиране у основама донетим у току 2019. године. Укупна 
површина којом газдује ЈП „Војводинашуме“ се у  2019. години повећала у односу на 
2018.год. (130.169,50 ха уместо 129.548,37 ха). Разлог за ово повећање у укупној 
површини је тај што су приликом израде нових основа, у исте укључене и поједине 
парцеле додељене Закључком Владе РС (464-8749/2016), с обзиром на опредељење да 
се додељене парцеле сукцесивно укључују у основе у складу са динамиком израде 
нових основа 
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КАРТА ПОВРШИНА ПОД ШУМАМА КОЈИМА ГАЗДУЈЕ 

ЈП“ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
 
У сваку нову основу која се израђује након истека претходне, укључује се део 
катастарских парцела додељених Закључком Владе РС, које гравитирају ка газдинској 
јединици за коју се у датом моменту израђује нова основа. Оваквом опредељењу је 
дата предност уместо могућности да се за све газдинске јединице истовремено раде 
измене и допуне основа, што би представљало значајно оптерећење на капацитете ЈП 
„Војводинашуме“ који су на располагању за израду планских докумената у 
шумарству. Укупна обрасла површина којом газдује ЈП „Војводинашуме“ се у  2019. 
години  такође повећала у односу на 2018.год. (101.891,90 ха уместо 101.268,00 ха), 
што представља позитиван тренд. 
Горе наведеном, укупном површином којом газдује ЈП „Војводинашуме“ није 
обухваћена цела површина парцела додељених Закључком Владе за које је до сада 
спроведен поступак преноса права коришћења на ЈП „Војводинашуме“, а која износи 
4.785,63 ха, јер за те парцеле није дефинисано стање, ни планови, а осим тога 
констатовано је да у многим случајевима постоје бројни проблеми формално-правне 
природе (нерешени имовинско-правни односи, потраживања других правних лица, 
намена која је пољопривредно земљиште, терети, хипотеке и др.) који онемогућавају 
газдовање овим површинама. О овим проблемима ЈП „Војводинашуме“ је у више 
наврата обавештавало Управу за шуме, надлежног министарства, а планирање на 
предметним површинама и потоње извршење планова није могуће док се не разреше 
поменути формално-правни проблеми. 
Предузеће обавља стручно-техничке послове на укупној површини од 5.372,91 ха. 
У току 2019. године шумама  сопственика-физичких на територији града Новог Сада и 
општина: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Бечеј, Темерин, 
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Жабаљ и Тител газдовало се на основу Програма газдовања шумама (2015-2024), док 
се шумама сопственика (физичких лица) на територији Севернобачког, Сремског и 
Банатског шумског подручја газдовало на основу привремених програма газдовања за 
2019. годину, с обзиром да је израда нових десетогодишњих програма газдовања у 
завршној фази (али још увек нису донети), а важност програма за претходни уређајни 
период је истекла. 
Током 2016. године је запримљен Закључак Владе РС бр. 464-8749/2016 од 29.09.2016. 
године чији саставни део је и акт под називом Предлог доделе ЈП „Војводинашуме“ у 
коме је дат преглед парцела у државној својини које се са Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, као корисника и носиоца права 
коришћења, додељују на коришћење ЈП „Војводинашуме“. Поступајући по 
предметном Закључку Владе РС, ЈП „Војводинашуме“ је предузело мере с циљем да 
се организује газдовање земљиштем које је предмет Закључка  Владе РС, што је 
укључивало укњижење права коришћења за предметне парцеле код органа надлежног 
за вођење непокретности, а затим и увођења додељених парцела у планске документе, 
у складу са редовном динамиком израде основа газдовања шума чиме би се стекли 
услови за пошумљавање необраслих парцела и спровођење газдинских мера у шумама 
на обраслим парцелама. Укупна површина додељених парцела за које је до сада 
спроведен поступак преноса права коришћења на ЈП „Војводинашуме“  износи 
4785,63 ха. 
Након пријема Закључка Владе РС и приступања његовом спровођењу, ЈП 
„Војводинашуме“ је надлежним организационим јединицама РГЗ поднело захтеве за 
пренос права коришћења са министарства на ЈП „Војводинашуме“. Надлежне 
организационе јединице РГЗ-а су донеле решења о преносу права коришћења на 
Предузеће за већину парцела. За поједине парцеле се још увек чекају решења. 
Међутим, у појединим случајевима, у којима  је овом предузећу предметним 
Закључком Владе РС додељен само део парцеле (нпр. део парцеле који је по 
култури шума), надлежна јединица РГЗ-а је донела решење којим се право 
коришћења на целој  парцели преноси на ЈП „Војводинашуме“ (право 
коришћења је укњижено као 1/1). Као резултат тога, настала је ситуација да је право 
коришћења за ЈП у катастру укњижено на већој површини од оне која је званично 
додељена предметним закључком (а то је површина која је наведена још у 
извештају из 2017.). Надлежно министарство, на које су се парцеле водиле, није се 
жалило на донета решења, па је тренутно стање као што је наведено. Треба имати у 
виду да су неке од додељених парцела у поступку реституције, те да ће бити још 
промена у укупној површини додељених парцела којом се газдује. 
Током примене Закључка Владе и спровођења претходно наведених поступака 
констатоване су потешкоће које ограничавају могућност газдовања додељеним 
површинама у пуном капацитету. У питању су различита ограничења 
административне и имовинско – правне природе, а пре свега је истакнута 
проблематика која се односи на додељене парцеле које су по култури у катастру воде 
као шума, а по врсти земљишта се воде као пољопривредно земљиште или 
грађевинско земљиште. 
У односу на површине које су додељене Закључком Владе установљено је да постоји 
читав низ проблема који су евидентирани као што следи: 
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 За поједине парцеле јединица локалне самоуправе је писмено затражила од ЈП 
„Војводинашуме, да се одрекне права коришћења на предметним парцелама јер 
планирају да их користе у друге сврхе. 

 На појединим парцелама постоје уписани терети. 
 На појединим додељеним парцелама постоје нелегално изграђени  објекти. 
 Посебан проблем представља што је у појединим случајевима Закључком 

Владе РС додељен само идеални део парцеле, а не цела парцела. На таквим 
површинама није могуће организовати газдовање док се не спроведе 
препарцелација и разграничење површина. 

 Од укупног броја добијених парцела, 70% парцела је испод 1 ха. Површина 
добијених парцела се простире на 56 катастарских општина, што отежава 
чување шума и спровођење уређајних мера. 

 Поједине парцеле се налазе у поступку реституције. 
 Поједине парцеле додељене Закључком Владе РС, у катастру се по врсти 

земљишта воде као „грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, а по 
култури су шума,  на терену необрасло. С обзиром да се парцеле воде као 
грађевинско земљиште, на основу одредаба Закона о планирањи и изградњи, 
ове парцеле прелазе у својину оснивача, тј. Аутономне покрајине Војводине. 

 За поједине парцеле које су додељене Закључком  Владе РС и планиране за 
пошумљавање, локална самоправа се изјаснила да су наведене парцеле издате у 
закуп физичком лицу.  

 Постоје катастарске парцеле које су позициониране унутар граница 
Националног парка „Фрушка гора“ и требало је да буду додељене националном 
парку, а не овом предузећу. 

Имајући у виду наведене околности, на спорним парцелама није могуће организовати 
газдовање, те би целисходно решење било да се ове парцеле изузму из документа 
„Предлог доделе ЈП „Војводинашуме“, односно да се ЈП „Војводинашуме“ актом 
Владе или на други начин разреши обавеза по питању предметних парцела. Друго 
решење јесте да се предметне парцеле избришу из евиденције парцела (која се води на 
Геопорталу Националне инфраструктуре геопросторних података Србије) које су 
предвиђене за давање у закуп, као и да се јединице локалне самоуправе обавесте о 
томе од стране надлежних органа. Тек након тога би се стекли услови за газдовање 
предметним парцелама у пуном капацитету. ЈП „Војводинашуме“ је о овој 
проблематици обавестило Управу за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде. ЈП „Војводинашуме“ је предузело иницијативу према надлежним 
институцијама у циљу разрешења ове ситуације. 
 
Одредбе Закона  о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 – 
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013 – одлука УС,) прописују да 
Јавном предузећу „Војводинашуме“ престаје право коришћења на парцелама 
које се воде као „градско грађевинско земљиште“ или "земљиште у 
грађевинском подручју". Право коришћења у оваквим случајевима, у складу са 
одредбама наведеног закона, без накнаде прелази у право јавне својине оснивача 
(Аутономна Покрајина Војводина). Примена одредаба Закона о планирању и 
изградњи може утицати на значајно смањење укупне површине и укупног 
ресурса којим газдује ЈП "Војводинашуме". Осим тога, треба имати у виду да је 
присутан тренд повећања површине грађевинског земљишта. Узроке овог тренда 
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треба тражити у плановима за ширење грађевинских подручја насеља, формирање 
радних зона, формирање викенд зона итд.  Као закључак, може се констатовати да 
постоји велики притисак других сектора на шумски ресурс, који се рефлектује 
трајним смањењем површина шума и шумског земљишта. 

Укупна површина којом газдује ЈП „Војводинашуме“, а на коју се односе 
одредбе Закона  о планирању и изградњи, односно укупна површина парцела које се 
по врсти земљишта воде као „градско грађевинско земљиште“, „земљиште у 
грађевинском подручју“, „земљиште изван грађевинског подручја“ или „јавно 
грађевинско земљиште“ износи 3206,01 ха, што представља повећање за 34,68 ха у 
односу на 3171,33 ха, колико је било евидентирано 2018. године у истој категорији 
земљишта (грађевинско). Узрок овог повећања је доношење нових просторних 
планова. Овим површинама предузеће газдује до привођења новој намени, при чему за 
већину површина није познато када ће бити приведене новој намени, те се планирање 
свих врста активности на овим парцелама врши у условима неизвесности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТА ПОВРШИНА ПОД ШУМАМА, ЛОВИШТА И ЗАШТИЋЕНИХ 
ПОДРУЧЈА КОЈИМА ГАЗДУЈЕ И УПРАВЉА ЈП“ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 

 
 

ЛОВИШТА КОЈИМА ГАЗДУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ  
 



  

 
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин газдује са 17 шумских ловишта посебне 

намене на подручју АП Војводине, укупне површине 109.824,34 ха од чега  69,586 ха 
чине шуме и шумско земљиште,
водене површине чине 7.294 ха,ораничне површине 3.990 ха и под осталим 
земљиштем 10.048 ха. Од 17 ловишта,
планинско ловиште (Вршачке планине). Укупна површина свих ловишт
на газдовање Предузећу износи 109.824,34 ха. Од тога  27.298 ха се налази у 
ограђеним ловиштима и  ограђеним деловима ловишта или 25 % од укупне површине 
ловишта којима газдује ЈП“Војводинашуме“.Од укупне површине ловишта, највећи 
део отпада на ловишта у слободној природи
ха или 75 %.  
Главне гајене врсте крупне дивљачи у ловиштима ЈП“Војводинашуме“су:
дивљач, дивља свиња и срна.
лопатар, мање су биолошке и економске вредности и гаје се једино у ограђеним 
деловима ловишта. Од осталих гајених врста ситне дивљачи значајно место значајно 
место заузимају фазан и дивља патка глувара.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТА ЛОВИШТА

 

Примарни задатак ЈП“Војводинашуме“ је да у оквиру делатности ловства врши 
усклађивање бројног стања фондова дивљачи са станишним условима и одржавање 
бројног стања на нивоу оптималног бројног стања у складу са важећим ловним 
основама.Обим одстрела у 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин газдује са 17 шумских ловишта посебне 
намене на подручју АП Војводине, укупне површине 109.824,34 ха од чега  69,586 ха 
чине шуме и шумско земљиште, 18.906 ха  су ливаде и пашњаци,затим баре,трстици и 
водене површине чине 7.294 ха,ораничне површине 3.990 ха и под осталим 

Од 17 ловишта, 16 су равничарска ловишта и једно је брдско
(Вршачке планине). Укупна површина свих ловишт

на газдовање Предузећу износи 109.824,34 ха. Од тога  27.298 ха се налази у 
ограђеним ловиштима и  ограђеним деловима ловишта или 25 % од укупне површине 
ловишта којима газдује ЈП“Војводинашуме“.Од укупне површине ловишта, највећи 

на ловишта у слободној природи (тзв.“отворена ловишта“) 

Главне гајене врсте крупне дивљачи у ловиштима ЈП“Војводинашуме“су:
дивља свиња и срна. Алохтоне (унете) врсте крупне дивљачи, муфлон и јелен 

е су биолошке и економске вредности и гаје се једино у ограђеним 
Од осталих гајених врста ситне дивљачи значајно место значајно 

место заузимају фазан и дивља патка глувара. 

ЛОВИШТА КОЈИМА ГАЗДУЈЕ ЈП“ВОЈВОДИНАШУМЕ

Примарни задатак ЈП“Војводинашуме“ је да у оквиру делатности ловства врши 
усклађивање бројног стања фондова дивљачи са станишним условима и одржавање 
бројног стања на нивоу оптималног бројног стања у складу са важећим ловним 

Обим одстрела у 2019.години је заснован на реалним показатељима фонда 
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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин газдује са 17 шумских ловишта посебне 
намене на подручју АП Војводине, укупне површине 109.824,34 ха од чега  69,586 ха 

су ливаде и пашњаци,затим баре,трстици и 
водене површине чине 7.294 ха,ораничне површине 3.990 ха и под осталим 

16 су равничарска ловишта и једно је брдско-
(Вршачке планине). Укупна површина свих ловишта која су дата 

на газдовање Предузећу износи 109.824,34 ха. Од тога  27.298 ха се налази у 
ограђеним ловиштима и  ограђеним деловима ловишта или 25 % од укупне површине 
ловишта којима газдује ЈП“Војводинашуме“.Од укупне површине ловишта, највећи 

 укупно 82.526 

Главне гајене врсте крупне дивљачи у ловиштима ЈП“Војводинашуме“су: јеленска 
муфлон и јелен 

е су биолошке и економске вредности и гаје се једино у ограђеним 
Од осталих гајених врста ситне дивљачи значајно место значајно 

ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 

Примарни задатак ЈП“Војводинашуме“ је да у оквиру делатности ловства врши 
усклађивање бројног стања фондова дивљачи са станишним условима и одржавање 
бројног стања на нивоу оптималног бројног стања у складу са важећим ловним 

2019.години је заснован на реалним показатељима фонда 



  

дивљачи, који су створили услове за извршења годишњег плана одстрела дивљачи у 
2019.годни. Оперативно газдовање ловиштима у 201
важећих правилника о газдовању ловиштима п

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
 

На територији Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин налази се 
укупно 35 заштићених подручја укупне површине 87.620,01 ха или 67,6%. ЈП 
„Војводинашуме“ је управљач на површини од 70.686,35 ха (54,6%) а корисник 
заштићених подручја на површини од 16.933,66 ха (

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин је управљач 16 заштићених подручја од 
којих су 5 специјалних резервата природе, 2 споменика природе и 9 заштићених 
подручја проглашених по пређашњим законима: 7 строгих 
природна споменика. Предузеће је 
заштићених подручја. У односу на претходни програм, разлика у броју подручја у 
којима је предузеће корисник је последица ново додељених парцела на газдовање 
предузећу одлуком Владе РС, где је увидом у различите базе података ЈП 
„Војводинашуме“ препознат к
такође је покренут поступак заштите зајош  неколико заштићених подручја 
Горња Мостонга, ПИО Средња Мостонга
Потамишје, ЗС „Панчевачке аде“

Многа заштићена подручја којима управља ЈП „Војводинашуме“ имају 
међународни значај и статус (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ЗНАЧАЈ И СТАТУС ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕДУЗЕЋУ

КОРИШЋЕЊЕ РИБАРСКИХ
 
 

дивљачи, који су створили услове за извршења годишњег плана одстрела дивљачи у 
газдовање ловиштима у 2019.години спровођено је на основу 

важећих правилника о газдовању ловиштима посебне намене. 

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА 

На територији Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин налази се 
подручја укупне површине 87.620,01 ха или 67,6%. ЈП 

„Војводинашуме“ је управљач на површини од 70.686,35 ха (54,6%) а корисник 
тићених подручја на површини од 16.933,66 ха (13,1%).  

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин је управљач 16 заштићених подручја од 
којих су 5 специјалних резервата природе, 2 споменика природе и 9 заштићених 
подручја проглашених по пређашњим законима: 7 строгих природних резервата и 2  
природна споменика. Предузеће је корисник шума и шумског земљишта у оквиру 1
заштићених подручја. У односу на претходни програм, разлика у броју подручја у 
којима је предузеће корисник је последица ново додељених парцела на газдовање 
предузећу одлуком Владе РС, где је увидом у различите базе података ЈП 
„Војводинашуме“ препознат као корисник у још неколико заштићених подручја
такође је покренут поступак заштите зајош  неколико заштићених подручја 
Горња Мостонга, ПИО Средња Мостонга, ПП Мртваје горњег Потисја, ПИО 

ЗС „Панчевачке аде“-у статусу предзаштите). 
аштићена подручја којима управља ЈП „Војводинашуме“ имају 

међународни значај и статус (ИПА, ИБА, ПБА, Рамсарска подручја). 

 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ЗНАЧАЈ И СТАТУС ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕДУЗЕЋУ
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дивљачи, који су створили услове за извршења годишњег плана одстрела дивљачи у 
.години спровођено је на основу 

На територији Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин налази се 
подручја укупне површине 87.620,01 ха или 67,6%. ЈП 

„Војводинашуме“ је управљач на површини од 70.686,35 ха (54,6%) а корисник 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин је управљач 16 заштићених подручја од 
којих су 5 специјалних резервата природе, 2 споменика природе и 9 заштићених 

природних резервата и 2  
корисник шума и шумског земљишта у оквиру 19 

заштићених подручја. У односу на претходни програм, разлика у броју подручја у 
којима је предузеће корисник је последица ново додељених парцела на газдовање 
предузећу одлуком Владе РС, где је увидом у различите базе података ЈП 

ао корисник у још неколико заштићених подручја а 
такође је покренут поступак заштите зајош  неколико заштићених подручја (ПИО 

ПП Мртваје горњег Потисја, ПИО 

аштићена подручја којима управља ЈП „Војводинашуме“ имају 

МЕЂУНАРОДНИ ЗНАЧАЈ И СТАТУС ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕДУЗЕЋУ 
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На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Службени 
гласник РС, број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), Уговором о уступању на коришћење 
делова рибарских подручја “Срем”, “Банат” и “Бачка” бр. 130-401-872/2016-04 од 01. 
03. 2016. године потписаним са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, ЈП ”Војводинашуме” је добило на 
коришћење следећа рибарска подручја. 
 
 
Рибарска подручја: 
 
 РП “Срем” Дунав од 1.233 до 1.187 км 
 РП “Срем” Сава од 207 до 123 км 
 РП “Срем” Сава од 96 до 49 км 
 РП “Срем” Студва 
 РП “Банат” Дунав од 1.112 до 1.075 км 
 РП “Бачка” Дунав од 1.367 до 1.297 км. 
 
 
Јавно предузеће ”Војводинашуме” је као управљач Специјалног резервата природе 
“Горње Подунавље”, Специјалног резервата природе “Делиблатска пешчара”, 
Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит” и Специјалног 
резервата природе “Обедска бара”, на риболовним водама Дунава (1.433 - 1.367 км) у 
оквиру  граница Специјалног резервата природе “Горње Подунавље”, риболовним 
водама Дунава (1.091 – 1077 км) - локалитет Лабудово окно у оквиру граница 
Специјалног резервата природе “Делиблатска пешчара”, риболовним водама у оквиру 
граница Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит” и 
риболовним водама у оквиру граница Специјалног резервата природе “Обедска бара”, 
у складу са прописима о њиховом коришћењу и заштити одређеним Уредбом о 
заштити Специјалног резервата природе “Горње Подунавље” (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 45/01, 81/08 и 107/09), Уредбом о заштити Специјалног 
резервата природе “Делиблатска пешчара” (Службени гласник Републике Србије, 
бр. 03/02 и 81/08), Уредбом о заштити Специјалног резервата природе “Ковиљско-
петроварадински рит” (Службени гласник Републике Србије, бр. 27/98 и 44/11) и 
Уредбом о заштити Специјалног резервата природе “Обедска бара” (Службени 
гласник Републике Србије, бр. 56/94), установило за рекреативни и спортски риболов 
(режим заштите I и III степена) и привредни риболов (режим заштите III степена) 
рибарска подручја “Горње Подунавље” (одлука бр. 560/VI-4а) и “Лабудово окно” 
(одлука бр. 560/VI-4б), као и за рекреативни и спортски риболов (режим заштите II и 
III степена) рибарско подручје “Ковиљско-петроварадински рит” (одлука бр. 1461/VII-
15) и рибарско бодручје “Обедска бара” (одлука бр. 3748/IX-7). 
 
 
Рибарска подручја у оквиру заштићених подручја: 
 РП “Горње Подунавље” Дунав од 1.433 км до 1.367 км 
 РП “Лабудово окно” Дунав од 1.091 км до 1.077 км 
 РП “Ковиљско-петроварадински рит” 
 РП “Обедска бара”. 
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КАРТА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА 
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ”  

 
ЈП “Војводинашуме” користи рибарска подручја на основу законских прописа, 

привремених, средњорочних и годишњих програма управљања деловима рибарских 
подручја и рибарским подручјима у оквиру заштићених подручја. Програмима 
(привременим, средњерочним и годишњим) дефинисане су све мере које је корисник 
обавезан да реализује у циљу што одговорнијег и квалитетнијег коришћења рибљег 
фонда. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреативни риболов, као и мере на 
унапређењу фонда најважнијих врста речних риба (штука, смуђ, шаран, сом...). 

ЈП “Војводинашуме” је коришћење рибарских подручја на терену организовало 
преко својих огранака предузећа (ШГ “Сомбор” – Сомбор, РП “Горње Подунавље” – 
Дунав од 1.433 до 1.367 км; ШГ “Нови Сад” – Нови Сад, РП “Бачка” – Дунав од 1.367 
до 1.297 км, РП ”Срем” – Дунав од 1.233 до 1.215 км и РП “Ковиљско-
петроварадински рит”; ШГ ”Банат” – Панчево, РП ”Срем” – Дунав од 1.215 до 1.187 
км, РП “Банат” - Дунав од 1.112 до 1.075 км и РП “Лабудово окно” – Дунав од 1.091 
до 1.077 км; ШГ “Сремска Митровица” – Сремска Митровица, РП ”Срем” – Сава од 
207 до 123 км, РП ”Срем” – Сава од 96 до 49 км, РП „Срем” Студва и РП “Обедска 
бара”. 
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АКТИВНОСТИ ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ” НА КОРИШЋЕЊУ  
РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА 

 
 

СЕМЕНАРСТВО И РАСАДНИЧКА ПРОИЗВОДЊА  
 
 

 Семенарство 
 
ЈП "Војводинашуме" за потребе оснивања расадничке производње, обнову 

шума и пошумљавање, користи селекционисан, квалификован и тестиран 
репродуктивни и садни материјал произведен у складу са одредбама Закона о 
репродуктивном материјалу шумског дрвећа и прописима донетим на основу овог 
Закона. У Предузећу је регистрован 31 објекат полазног материјала за производњу 
шумског репродуктивног материјала, у којима се врши сакупљање квалификованог, 
селекционисаног и семена познатог порекла, следећих врста шумског дрвећа: храст 
лужњак, храст китњак, јасен, липа, бреза, црни орах, таксодијум, багрем, црни и бели 
бор.  
Због чињенице да храст лужњак има изражен периодицитет урода семена, у годинама 
пуног урода, вишак сакупљеног жира се чува у семенском центру који је изграђен у 
ШУ  „Моровић“, капацитета хладњаче 150 тона, што је довољно за обнову 300-350 
хектара храстових шума.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семенска састојина      Расхладна комора у хладњачи  
храста лужњака           „Моровић“ 
 
У претходној, 2019.години, храст лужњак је након 2 године изостанка, имао добар 
урод жира, тако да је укупно сакупљено 385.000 килограма здравог семена, што је 
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било довољно за просту репродукцију и реализацију заосталих пошумљавања, а 
128.131 килограм жира је смештен у хладњачу – Моровић, где ће се чувати до наредне 
сезоне. 
 

 Расадничка производња 
У пролеће 2019. године, производња садница шумских врста дрвећа је заснована у 14 
расадника ЈП „Војводинашуме, али је због штете од олујног невремена које се на 
подручју Плавне и Бачке Паланке догодио 07.07.2019., у расаднику „Карловача“, 
(шумска управа Плавна),  дошло је до готово тоталне штете, док су саднице тополе у 
расаднику „Челарево“ (шумска управа Бачка Паланка) у великој мери оштећене. У 
расаднику „Ечка“, шумске управе „Зрењанин“, и ове године је вршена производња 
декоративног садног материјала.  

Иако је у пролеће 2019.године годишњи план оснивања расадничке производње 
тополе у реализацији пребачен за 3%,  због губитака производње услед невремена са 
једне стране, и повећане потребе за поновним пошумљавањем и попуњавањем са 
друге стране, није било вишка садница за екстерну реализацију. Сходно чињеници да 
на тржишту већ годинама уназад постоји потреба за садницама тополе, потребно је 
ангажовати све расположиве ресурсе како би се исте произвеле у већем броју. 

Будући да је за успешну производњу здравог и квалитетног садног материјала 
неопходна и одговарајућа опрема, ЈП „Војводинашуме“ је наставило са улагањем 
сопствених средстава у расадничку опрему. Такође, на основу поднетих пријава на 
Конкурс 2018. године и потписаног уговора о коришћењу подстицајних средстава из 
Буџетског фонда за шуме АП Војводине, суфинансирана је опрема приказана у табели 
бр. 2.  

 

 

Табела бр.2 

УГОВОРЕНО 
МТК ГРЕЕН ЗЛД510 РОПЕ+ЕС МОТОКУЛТИВАТОР (СМ) ком. 1 370.000,00 
ТИФОН  ЗА НАВОДЊАВАЊЕ (СМ) ком. 1 900.000,00 
РАСХЛАДНА КОМОРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ 
РЕЗНИЦА (ПА) ком 1 1.300.000,00 
ЗАЛИВНИ СИСТЕМ (ПА) ком 1 2.200.000,00 
ТРАКТОР СА ФРЕЗОМ (ПА) ком 1 1.650.000,00 
ТРАКТОР ЗГЛОБНИ 16 КW ( 22 КС) СА ФРЕЗОМ (НС) ком 1 1.250.000,00 
РАСХЛАДНА КОМОРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ 
РЕЗНИЦА (СО) ком 1 753.840,00 

УКУПНО ПО УГОВОРУ БР. 104-401-7044/2018-06 (РСД) 8.423.840,00 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ОГРАНЦИМА ПРЕДУЗЕЋА      Уговорено 

ШГ „Сремска Митровица“ (СМ)     1.270.000,00 
ШГ „Банат“ (ПА)     5.150.000,00 

ШГ „Нови Сад“ (НС)     1.250.000,00 
ШГ „Сомбор“ (СО)     753.840,00 
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    Мотокултиватор      Тифон за наводњавање  
 ШГ „Сремска Митровица“                                        ШГ „Сремска Митровица“ 
                                                                    

                          
Расхладна комора за складиштење и                      Заливни систем „ШГ „Банат“ 
ШГ чување резница „Банат“      

 
 

                        
      

Трактор са фрезом ШГ „Нови Сад“                        Расхладна комора за складиштење  
и чување резница ШГ „Сомбор“ 
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СЕРТИФИКАЦИЈА ШУМА КОЈИМА ГАЗДУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ 
 

 
ЈП „Војводинашуме” је 2006. год. започело процес сертификације државних шума 
које су му поверене на газдовање по ФСЦ стандардима (принципима и 
критеријумима). У току 2007. године, предузеће је прошло кроз фазу предоцене, а 
крајем 2007. године је извршена главна оцена на којој су били испуњени сви услови за 
добијање ФСЦ сертификата по индивидуалном моделу, који је добијен 07. августа 
2008. године. У периодима 2009 - 2013. и 2014 - 2018. вршене су сваке године редовне 
контроле, тј. редовни надзори од стране сертификационог тела СГС Београд д.о.о. са 
позитивним оценама. У 2013. и 2018. години, ЈП „Војводинашуме” је 
ресертификовало своје одрживо газдовање шумама на нове ФСЦ циклусе у трајању од 
пет година. 
 
Процес сертификације шума и добијање ФСЦ сертификата потврда је економски 
исплативог, еколошки прихватљивог и социјално праведног газдовања шумама кроз 
усавршавање метода рада, инсистирајући на технолошкој дисциплини, стручности и 
шумарској етици и одговорности за стање и унапређење шумских ресурса.  
 
Сертификација шума позиционирала је предузеће високо на лествици европских 
шумарских предузећа. Поред великог значаја за шумарство Републике Србије, 
АП Војводине и целог региона, сертификација шума има, такође, велики значај за 
дрвопрерађивачку индустрију. Сертификована сировина представља један од 
обавезних услова за пласман робе ових предузећа на тржишта Европске Уније, па 
самим тим има велики значај, како за сама предузећа, тако и за подизање извозних 
потенцијала земље у овој грани привреде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСЕРТИФИКАЦИЈА ШУМА ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ” 
ОБИЛАЗАК ТЕРЕНА  

 
 
Успешно реализован I (први) ФСЦТМ редовни надзор  
трећег циклуса (ре)сертификације шума ЈП “Војводинашуме” 
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У оквиру процеса ФСЦТМ сертификације одрживог газдовања шумама 
ЈП “Војводинашуме” по индивидуалном моделу, оцењивачи Милан Тотх (главни 
оцењивач - тренер, СГС Словакиа спол. с.р.о.), Ивана Димитријевић (технички 
експерт, СГС Београд д.о.о.) и Милан Стојковић (независни оцењивач), извршили су I 
(први) редовни надзор трећег циклуса (ре)сертификације тренутног стања система 
газдовања шумама ЈП “Војводинашуме”. У периоду од 25. 03. до 26. 03. 2019. год. 
обављен је преглед документације и активности на исправљању одређених 
неусклађености у раду насталих као последица мањих захтева за корективним мерама 
од стране СГС-а у протеклом периоду и проверен је начин редовног одрживог 
газдовања шумама ЈП “Војводинашуме” у дирекцијама огранака предузећа 
ШГ „Сомбор“ и ШГ „Сремска Митровица“. Обиласци терена су извршени у ШУ 
„Козара“ Бачки Моноштор и ШУ Апатин у оквиру ШГ „Сомбор“ и ШУ Кленак и ШУ 
Моровић у оквиру ШГ „Сремска Митровица“. Приликом ове контроле, посећени су и 
Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ и Строги природни резерват 
“Винична“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РЕСЕРТИФИКАЦИЈА ШУМА ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ” 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАДЗОР 

СЕРТИФИКАЦИЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА 
 
ЈП „Војводинашуме” се у току 2013. године определило и за сертификацију одрживог 
туризма у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље” и тада ушло у процес 
добијања Европске повеље за одрживи туризам (European Charter for Sustainable 
Tourism). Предузеће је стекло овај престижни сертификат 18. новембра 2014. године. 
На овај начин осигурана је платформа за повећање свести о заштићеним подручјима, 
њиховом очувању и управљању, али и спровођењу одрживог туризма и повећању 
економског раста за добробит локалне заједнице и управљача.  
 
 
 
 ОСТВАРЕЊЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА У 2019. ГОДИНИ 

 

Гајење и заштита шума 
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 У 2019. години, као што је то и уобичајено,  радови на гајењу шума су 
реализовани  по плану и важећој технологији, преко активности на: припреми терена 
за пошумљавање, припреми земљишта за пошумљавање,  самом пошумљавању, 
попуњавању, поновном пошумљавању као и мерама неге и заштите шума.  
 

Технологија 
 

У табели у којој је приказана проста репродукција – обнављање шума, приказани су 
подаци о плану и реализацији појединих фаза природне и вештачке обнове шума, као 
и подаци о поновном обнављању и попуњавању шума. 

Подаци о обнављању шума груписани су у две групе: природно обнављање шума и 
вештачко обнављање шума. 

У природно обнављање шума сврстани су следећи начини обнове: 

 Обнављање оплодним сечама (припремни, оплодни и завршни сек) у 
комбинацији  природне обнове и сетве семена. У складу са технологијом, 
приказан је обим сеча (припремни, оплодни, завршни сек), површина која је 
обновљена природним подмлатком или  која је обновљена сетвом семена, 
након реализације оплодног (или припремно-оплодног) сека. Уколико је 
спровођен припремно-оплодни сек уместо појединачног припремног и 
оплодног сека, та површина је сврстана у оплодни сек.  

 Вегетативна обнова багрема. Технологија подразумева чисту сечу и 
повређивање жила. С обзиром да технологијом није предвиђена садња садница, 
нити сетва семена, обновљена површина је једнака површини на којој је 
извршена чиста сеча. 

 Вегетативна обнова меких лишћара (МЛ). Слично као код вегетативне обнове 
багрема технологијом није предвиђена садња садница, односно обновљена 
површина је једнака површини на којој је извршена чиста сеча. 

 

У вештачко обнављање шума сврстани су следећи начини обнове: 

 Чиста сеча у састојинама тврдих лишћара са садњом садница након чисте сече; 
 Чиста сеча у састојинама меких лишћара са садњом садница након чисте сече; 
 Чиста сеча у састојинама четинара са садњом садница након чисте сече 

 

За сваки од горе наведених начина вештачког обнављања шума одвојено је приказана 
површина на којој је спроведена чиста сеча и површина на којој је извршена садња 
садница. 
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Сумарне вредности у табели (ставке 1.1 и 1.2) представљају површине које су 
обновљене, поштујући комплетну технологију која је примењена у конкретним 
случајевима. 

Када је у питању проширена репродукција подаци су приказани на сличан начин. Код 
пошумљавања чистина приказана је површина која је пошумљена сетвом семена 
храста лужњака и површине које су пошумљене садњом садница тврдих и меки 
лишћара и четинара. Код мелиорација приказана је површина чистих сеча у 
састојинама тврдих и меких лишћара и четинара. За меке лишћаре и четинаре 
приказана је површина на којој је извршена садња садница, док је код тврдих лишћара 
раздвојена површина на којој је је извршена сетва семена, од површине на којој је 
извршена садња садница. 

Припрема терена и припрема земљишта није посебно приказивана јер се подразумева 
да је површина која је обновљена, претходно била и припремљена у складу са 
примењеном технологијом. 

Код проредних и санитарних сеча, слично као код обнављања шума, приказана је само 
површина без података о планираној и посеченој дрвној запремини, пошто се подаци 
о реализацији радова на коришћењу шума у м3 приказују детаљно у поглављу које 
обрађује тематику коришћења шума. 

 

 

 

 

 

 

 
Обнова шума – проста репродукција 
 

ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА 

  

1. ОБНАВЉАЊЕ ШУМА Јед.мере План Извр. + / - % 

1.1. Природно обнављање шума ха 662,07 496,42 -165,65 75% 
1.1.1. Природно обновљено са 

подсејавањем 
ха 

210,29 305,68 95,39 145% 

                              - Припремни сек ха 129,72 49,51 -80,21 38% 
                              - Оплодни сек ха 49,07 75,71 26,64 154% 
                              - Завршни сек ха 164,57 137,26 -27,31 83% 

1.1.2. Вегетативна обнова багрема ха 451,78 179,73 -272,05 40% 
1.1.3. Вегетативна обнова МЛ ха   11,01 11,01   
3.1.3. Остало ха     0   

1.2. Вештачко обнављање шума ха 1597,78 1067,25 -530,53 67% 
                   - Чиста сеча - ТЛ ха 67,8 97,63 29,83 144% 

         - Пошумљавање садњом садница ТЛ ха 147,73 31,32 -116,41 21% 
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                   - Чиста сеча - МЛ ха 1218,57 1019,23 -199,34 84% 
         - Пошумљавање садњом садница МЛ ха 1443,14 1031,61 -411,53 71% 

                   - Чиста сеча - четинари ха 15,5 31,26 15,76 202% 
         - Пошумљавање садњом садница 

четинара 
ха 

6,91 4,32 -2,59 63% 

2. ПОНОВНО ОБНАВЉАЊЕ ШУМА ха 35,19 191,02 155,83 543% 
2.1. Природно обнављање шума ха 0 0 0   

2.1.1. Природна (семена) обнова ТЛ ха     0   
2.2. Вештачко обнављање шума ха 35,19 191,02 155,83 543% 

2.2.1. Вештачка обнова ТЛ сетвом ха   1,36 1,36   
2.2.2. Вештачка обнова садњом ха 35,19 189,66 154,47 539% 

2.2.2.1 Садња садница ТЛ ха   20,85 20,85   
2.2.2.2 Садња садница МЛ ха 35,19 168,81 133,62 480% 
2.2.2.3 Садња садница четинара ха     0   

3. ПОПУЊАВАЊЕ ха 178,09 330,11 152,02 185% 
3.1. Сетва семена ТЛ ха   5,6 5,6   
3.2. Садња садница ха 178,09 324,51 146,42 182% 

3.2.2.1 Садња садница ТЛ ха 6 59,23 53,23 987% 
3.2.2.2 Садња садница МЛ ха 172,09 265,05 92,96 154% 
3.2.2.3 Садња садница четинара ха   0,23 0,23   

 

Природно обнављање са подсејавањем у састојинама лужњака, спроведено је на 
површини 305,68 ха. Подсејавање се врши на површини на којој је спроведен оплодни 
сек који је у 2019. години извршен на површини 75,71 ха. Сетва семена је извршена на 
значајно већој површини, него што је површина на којој је извршен оплодни сек из 
разлога јер у периоду 2015-2018. није било урода жира у значајнијем обиму, те је 
сетва семена извршена у значајно мањем обиму. У 2019. години површина на којој је 
спроведен оплодни сек износи 75,71 ха, а у 2018. години оплодни сек је извршен на 
125,51 ха, што укупно износи 201,22 ха. Природна обнова, која подразумева 
асистирану обнову, подсејавањем семена храста је извршена на 305,68 ха. Дакле, 
разлика између површине оплодног сека и обновљене површине износи 104,46 ха, 
што представља површине на којима је оплодни сек оплодне сече извршен 2015., 
2016., 2017. године када, такође, као ни у 2018. години није било урода жира, односно 
урод жира је био мањег обима, те није могло да се уради подсејавање на свим 
расположивим површинама. Све расположиве површине на којима је извршен 
оплодни сек у периоду 2015-2019,  обновљене су 2019. године када је наступила 
година пуног урода и када је на располагању била довољна количина жира који је 
искоришћен за подсејавање. 
У односу на план природног обнављања лужњака са подсејавањем који износи 210,29 
ха, може се констатовати да је исти реализован са 145%. 
Припремни сек је реализован на површини 49,51 ха или 38%, док је завршни сек 
реализован на површини 137,26 ха или 83%. Разлог за неизвршење годишњег плана, 
посебно када је у питању припремни сек је преусмеравање радова на санацију 
ветролома који су настали као последица олујног невремена које је погодило Сремско 
шумско подручје 07.07.2019. У циљу санације насталих штета израђен је и санациони 
план чије извршење је обавезно у складу са Законом о шумама, те су капацитети за 
сечу били ангажовани на овим пословима. 
Вегетативна обнова багрема је планирана на укупној површини 451,78 ха, док је 
сеча и вегетативно обнављање реализовано на 179,73 ха или 40% у односу на план. 
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Разлог за низак проценат извршења вегетативне обнове, пре свега на подручју 
Делиблатске пешчаре где су највећим делом заступљени ови радови, је пре свега 
ниска норма секача од око 2,5 м3, због дрвне запремине по хектару која износи 50-70 
м3 и малог средњег пречника. Имајући у виду овакве улазе у норму, долази се до тога 
да је за реализацију плана сеча у састојинама багрема потребан број норма дана и број 
извршилаца (секача) који превазилази расположиве капацитете за сечу, било да је у 
питању сопствена радна снага, било да су у питању услуге. Треба истаћи и да је 
извршење по запремини у односу на план значајно веће него кад су у питању 
површине, јер су за обрачун запремине у основама и извођачким  пројектима 
коришћене тарифе за граб које дају мање запремине од оних које се стварно 
евидентирају након сече. Други разлог за већу реализацију запреминеу односу на 
запремину која је добијена дознаком стабала за сечу је тај што се након сече у нето 
запремину сврставају сеченице пречника 3-7 цм, и на ту запремину се додаје проценат 
остатка из којег се не избацује запремина сеченица, те то утиче да коначна 
евидентирана запремина буде већа од планиране. Сеченица улази у нето запремину, 
јер је реализована на тржишту (продата). Потребно је приликом евидентирања 
посечене запремине умањити проценат остатка који се додаје приликом израчунавања 
бруто запремине. Овај поступак ће бити примењен у наредном периоду, што је 
опредељење новог руководства предузећа.  
Вегетативна обнова меких лишћара није планирана, али је рализована на 11,01 ха. 
Неиспуњење плана вегетативног обнављања багрема је разлог што  укупно извршење 
плана природног обнављања шума износи 496,42 ха или 75% у односу на план. 
Када је у питању вештачко обнављање шума у састојинама тврдих лишћара, 
чиста сеча је извршена на 97,63 ха, док је пошумљавање извршено на 31,23 ха. Ово 
треба посматрати у контексту динамике извођења сеча које су реализоване током 
јесени 2019. године, а пошумљавање је извршено у пролеће 2020. године. Такође, у 
ШУ „Плавна“ и делом у ШУ „Бачка Паланка“ планирано је обнављање састојина 
багрема, чистом сечом и садњом садница које нису биле на располагању у јесен 2019. 
године, него тек за пролећну садњу 2020. године (јавна набавка садница, јер у 
сопственим расадницима није било довољних количина садног материјала багрема). 
Када је у питању вештачко обнављање шума у састојинама меких лишћара, чисте 
сече су извршене на површини од 1019,23 ха, док је садња садница извршена на 
површини 1031,61 ха, што представља 101% у односу на реализоване чисте сече. План 
пошумљавања садницама меких лишћара је већи у односу на план сеча јер је 
планирано пошумљавање и сечина које су настале током новембра и децембра 2018. 
године, а које нису могле да буду припремљене за садњу и пошумљене у 2018. 
години, него је то урађено у 2019. години. Такође, и у 2019. години су спроведене сече 
у новембру и децембру и исте су пошумљене у пролеће 2020. године. Та површина 
износи око 200 ха и она је константна током година, односно константно постоји 
одређена површина на којој се изврши чиста сеча у јесен текуће године, а 
пошумљавање се спроводи у пролеће наредне године. Разлог за непотпуно извршење 
чистих сеча у односу на план, самим тим и извршење садње садница у односу на план 
је то што је план сеча по запремини реализован са 104%. Сеча се значајним делом 
реализује услугама, а обим сеча по запремини се унапред уговара. Када је план по 
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запремини реализован није било начина да се обезбеде додатни норма дани за сечу. 
Разлог за одступање реализоване запремине у односу на план (односно укупна 
посечена запремина реализована је на мањој површини од планиране) јесу тарифе које 
не дају тачне резултате. У односу на претходни проблем планиран је пројекат који као 
резултат треба да донесе нове тарифе, односно запреминске таблице које ће давати 
тачне запремине.  
Такође, треба имати у 2018. години нису реализоване све сече које су планиране у 
меким лишћарима, сходно чему није реализовано ни пошумљавање садницама меких 
лишћара на тим површинама. Планом за 2019. годину обухваћене су нереализоване 
површине из 2018. (није извршена сеча, па самим тим ни обнављање), и на истима је 
планирана и сеча и пошумљавање у 2019. год.. Планом за 2019. су обухваћене и све 
површине на којима је у децембру 2018. године извршена сеча, а није извршено 
пошумљавање. На крају, планом за 2019. годину су обухваћене нове површине на 
којима је планирана и сеча и вештачко пошумљавање. 
Као опште правило у шумарству, треба разумети да сваке године постоји један део 
сеча које се спроведу у новембру и децембру и да сечине које тада настану не буду 
пошумљене у тој години, него у пролеће наредне године. Површина која је 
пошумљена у пролеће наредне године иде у извештај наредне године. С друге стране, 
сваке године се пошумљава део површина које су посечене претходне године. Ове 
вредности су приближно једнаке сваке године, а конкретна анализа обима површина 
које се преносе из једне у другу годину, превазилази садржај и обим извештаја о 
половању. Кључна порука која се шаље је да се на свим сечинама врши припрема 
терена и пошумљавање, у текућој години  или на пролеће наредне године. 
Поновно обнављање шума и попуњавање је остварено у складу са реалним 
потребама на терену и значајно је веће у односу на планирани обим радова. Повећан 
обим реализације у овим категоријама радова утицао је и на претходно неизвршење 
плана обнављања шума у појединим категоријама, јер су капацитети морали бити 
делимично преусмерени на поновно обнављање и попуњавање које није било 
планирано. 
 
 
 
 
 
 

Нега и заштита шума 
 

ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА за 2019. годину 

  

НЕГА ШУМА П 
Јед. 
мере 

План Извр. + / - % 

1. Нега садница стварна ха 6.950,80 5.237,00 -1.713,80 75,34% 
1.1. Окопавање  радна ха 1.086,91 400,89 -686,02 36,88% 
1.2. Сузбијање корова (сви начини) радна ха 3.738,69 951,46 -2.787,23 25,45% 
1.3. Сеча избојака и изданака радна ха 128,25 14,71 -113,54 11,47% 
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1.4. Пинцирање избојака  радна ха 2.032,17 1.639,45 -392,72 80,67% 
1.5. Исправљање садница радна ха 287,74 496,70 +208,96 172,62% 
1.6. Међуред. обрада 

земљ.(тањирање) 
радна 

ха 
7.597,57 3.444,87 -4.152,70 45,34% 

1.7. Међуред. обрада земљ.(остали 
начини) 

радна 
ха 

6.611,65 4.544,16 -2.067,49 68,73% 

2. Орезивање грана стварна 
ха 

2.966,93 1994,71 
--972,22 

 
67,23% 

3. Осветљавање подмлатка (сви 
начини) 

стварна 
ха 

1.518,05 714,06 -803,99 47,03% 

4. Чишћење младика стварна ха 289,99 127,37 -162,62 43,92% 
5. Остале мере неге стварна ха 211,50 141,21 -70,29 66,77% 

  

ЗАШТИТА ШУМА П 
Јед. 
мере 

План Извр. + / - % 

1. Заштита шума од биотичких 
фактора 

стварна 
ха 

10.124,41 4.039,47 -6.084,94 39,90% 

1.1. Заштита шума од инсеката радна ха 9.494,01 1.012,46 -8.481,55 10,66% 
1.2. Заштита шума од биљних 

болести 
радна 

ха 
1.941,83 585,16 -1.356,67 30,13% 

1.3. Заштита шума од глодара радна ха 9.232,66 10.396,56 1.163,90 112,61% 
1.4. Заштита од дивљачи и стоке 

(ограде) 
радна 

ха 
2.317,55 1.546,56 -770,99 66,73% 

1.5. Уклањање повијуша радна ха 477,82 706,34 228,52 147,83% 
2. Заштита шума од пожара   0,00 0,00     

2.1. Изградња ПП пруга км 0,00 0,00 0,00   
2.2. Одржавање ПП пруга км 2.613,96 3.085,23 471,27 118,03% 

 

У оквиру неге шума,  може се рећи да  је нега садница на простој репродукцији  
реализована са задовољавајућим процентима, ако се узме у обзир чињеница да је 
дугогодишњи дефицит непосредних извршилаца на овом послу обележио и 
2019.годину. Планиране активности на годишњем нивоу, извршаване су у складу са 
условима на терену и потребама гајене врсте дрвећа. У том смислу, дуготрајно 
задржавање плавне воде у приобаљу река (небрањени део где је планирана мера 
сузбијање корова у културама и плантажама топола) са једне стране, као и екстремно 
високе температуре ваздуха без падавина током средине вегетационог периода са 
друге, узрок су и смањеној потреби за спровођењем мере: сузбијање корова у 
културама и плантажама топола, тако да укупна реализација плана износи 25%.  
План исправљања садница је премашен, јер су саднице у расквашеном земљишту 
изгубиле ослонац и чврсту везу са тлом, те су током пролећа одступиле од вертикалне 
осовине, стога је било неопходно ангажовање радника који су имали задатак да 
саднице исправе и анкеришу.  
Међуредна обрада тањирањем је извршена испод плана, јер се након повлачења воде, 
када су се најзад стекли услови за рад, одједанпут отворила велика радна површина са 
наглашеним повећањем динамике, за коју Предузеће нема довољно ни механизације, а 
ни руковаоца. 
Код реализације плираних радова: орезивање грана и осветљавање подмлатка, 
Предузеће се опет сусрело са проблемом недовољног броја квалитетне радне снаге. 
Иста констатација се односи и на меру: чишћење младика, с обзиром да се иста 
реализује кроз самоизраду од стране локалног становништва које из године у годину 
показује све мање интересовање за укључивање у овакве послове и окреће се другим, 
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лакшим пословима код предузетника како у земљи, тако и у окружењу. Заштита шума 
се спроводи по потреби. И у протеклој години Предузеће се суочавало са проблемом 
усклађивања ефикасних решења у овој области, са позитивним законским актима и са 
смерницама ФСЦ стандарда које су уграђене у пословање. 
На иницијативу Предузећа, одржани су састанци на тему појаве рака коре у засадима 
тополе,  коме су поред стручњака запослених у ЈП „Војводинашуме“, присуствовали 
представници: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Шумарског 
факултета-Универзитета у Београду; Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство; Шумарско-ловне инспекције Војводине; ЈП 
„Србијашуме“, као и научници Института за низијско шумарство и животну средину 
који се баве заштитом шума. Том приликом је констатовано да је неопходно 
укључивање научних институција у изналажењу решења овог проблема, које ће уз 
финансијску подршку ресорног Министарства спровести истраживање ради 
откривања узрока болести. 
Важно је истаћи да изражени поремећаји влаге у земљишту у садејству са екстремним 
температурама ваздуха током вегетационог периода слабе стабилност шуме тако што 
директно утичу на повећање склоности ка одређеним болестима. У том смислу, на 
подручју шумског газдинства „Банат“, а мањим делом „Нови Сад“ и „Сремска 
Митровица“,  је уочена штетна појава рака коре у културама и плантажама тополе 
старости од 1-7 година. По препоруци Дијагнозно прогнозне службе Института за 
низијско шумарство и животну средину, приступило се ерадикацији, тј.уклањању 
стабала са израженим симптомима болести, што је још додатно оптеретило 
организацију редовних, планираних послова на нези и заштити шума од јула месеца, 
па до краја  2019. године.  
 

Проредне и санитарне сече 
 

ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА за 2019.  
  

СЕЧА 
План Извршење + / - 

% 
ха ха ха 

1. Проредна 1.234,28 914,79 -319,49 74% 
 - меки лишћари 258,59 155,64 -102,95 60% 
 - тврди лишћари 970,58 753,81 -216,77 78% 
 - четинари 5,11 5,34 0,23 105% 

2. Санитарна 1.265,32 1.750,11 484,79 138% 
 - меки лишћари 17,46 435,04 417,58 2491% 
 - тврди лишћари 1.164,39 1.300,17 135,78 112% 
 - четинари 83,47 14,90 -68,57 18% 

У табели су приказани подаци о реализацији проредних и санитарних сеча. Проредне 
сече су извршене на укупној површини од 914,79 ха или  74% у односу на план, док су 
санитарне сече извршене на 1750,11 ха или 138% у односу на план. Разлог за 
неизвршење плана проредних сеча је ангажовање радне снаге на реализацији 
санитарних сеча у циљу санације ветролома и ветроизвала које су настале као 
последица олујних ветрова који су задесили подручје Војводине средином 2019. 
године. За површине које су биле предмет санације израђени су санациони планови 
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чија реализација је постављена као приоритет, те као последица тога план проредних 
сеча није могао бити реализован у целости.  

 

Проширена репродукција 
 

ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА 
  

1. ПОШУМЉАВАЊЕ ЧИСТИНА 
Јед. 
мере 

План Извр. + / - % 

1.1. Пошумљавање ха 71,48 66,69 -4,79 93% 
1.1.1 Пошумљавање ТЛ сетвом   57,29 23,59 -33,70 41% 
1.1.2. Пошумљавање садњом ха 14,19 43,10 28,91 304% 
1.1.2.1. Садња садница ТЛ ха   3,62 3,62   
1.1.2.2. Садња садница МЛ ха 14,19 39,13 24,94 276% 
1.1.2.3. Садња садница четинара ха   0,35 0,35   

2. МЕЛИОРАЦИЈЕ ха 177,64 147,64 -30,00 83% 
1.2.1. Вештачка обнова садњом садница и  

сетвом семена - ТЛ 
ха 107,44 141,11 33,67 131% 

 - Чиста сеча - ТЛ ха 62,43 60,03 -2,40 96% 
 - Пошумљавање сетвом семена ТЛ ха 80,80 140,06 59,26 173% 
 - Пошумљавање садњом садница ТЛ ха 26,64 1,05 -25,59 4% 

1.2.2. Вештачка обнова садњом садница-меки лишћари ха 64,07 1,09 -62,98 2% 
 - Чиста сеча - МЛ ха 64,94 21,36 -43,58 33% 
1.2.2.2. Пошумљавање садњом садница МЛ ха 64,07 1,09 -62,98 2% 

1.2.3. Вештачка обнова садњом садница-четинари ха 6,13 5,44 -0,69 89% 
  - Чиста сеча - четинари ха 6,03   -6,03   
  - Пошумљавање садњом садница четинара ха 6,13 5,44 -0,69 89% 

ПОНОВНО ПОШУМЉАВАЊЕ И ПОПУЊАВАЊЕ           
2. ПОНОВНО ПОШУМЉАВАЊЕ ха 7,72 26,15 18,43 339% 

2.1. Пошумљавање ТЛ - сетвом ха   10,31 10,31   
2.2. Пошумљавање садњом ха 7,72 15,84 8,12 205% 

 - садња садница ТЛ ха   10,35 10,35   
 - садња садница МЛ ха 7,72 5,49 -2,23 71% 
 - садња садница четинара ха         

3. ПОПУЊАВАЊЕ ха 16,32 69,73 53,41 427% 
3.1. Попуњавање сетвом семена - ТЛ ха         
3.2. Попуњавање садњом ха 16,32 69,73 53,41 427% 

 - садња садница ТЛ ха 2,55 46,40 43,85 1820% 
 - садња садница МЛ ха 11,59 23,33 11,74 201% 
 - садња садница четинара ха 2,18   -2,18   

4. КОНВЕРЗИЈА           
4.1. Директна конверзија ха 59,37   -59,37   
4.1. Индиректна конверзија ха         

 

 

У оквиру проширене репродукције план пошумљавања чистина је реализован са 93%, 
односно пошумљена је укупна површина необраслог земљишта од 66,69 ха. 
План мелиорација реализован је са 83%. У оквиру мелиорација вештачка обнова 
садњом садница и сетвом семена тврдих лишћара реализована је на укупној површини 
141,11 ха или 131 ха, а у односу на извршене чисте сече (60,03 ха) реализована је са 
235%. Разлог за пребачај плана у толикој мери је пошумљавање сечина из претходне 
године, које нису могле бити пошумљене у претходној години због изостанка урода 
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жира. Пошумљавање садњом садница тврдих лишћара је реализовано са само 4% јер 
је на остатку површине на којој је била планирана садња садница, уместо тога 
извршена сетва семена. 
Вештачка обнова садњом садница код меких лишћара у мелиорацијама реализована је 
са свега 2%, док су чисте сече реализоване на 33% у односу на план. Разлог за овако 
низак обим реализације је чињеница да се ради о састојинама врбе које се налазе на 
теренима који су изложени плављењу дужи период у току године, те није било 
могућности да се приступи површинама и да се реализују планирани радови. 
 

ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА за 2019. годину 

  

НЕГА ШУМА П Јед. мере План Извр. + / - % 

1. Нега садница стварна ха 452,38 249,64 -202,74 55,18% 

1.1. Окопавање  радна ха 108,28 37,34 -70,94 34,48% 

1.2. Сузбијање корова (сви начини) радна ха 373,33 118,04 -255,29 31,62% 

1.3. Сеча избојака и изданака радна ха 4,89   -4,89   

1.4. Пинцирање избојака  радна ха 161,43 56,01 -105,42 34,70% 

1.5. Корекционо орезивање крошње радна ха         

1.6. Исправљање садница радна ха 851,41 29,89 -821,52 3,51% 

1.7. Међуред. обрада земљ.(тањирање) радна ха 217,57 86,83 -130,74 39,91% 

1.7. Међуред. обрада земљ.(остали видови) радна ха 520,26 460,40 -59,86 88,49% 

2. Орезивање грана стварна ха 122,25 54,79 -67,46 44,82% 

3. Осветљавање подмлатка (сви начини) стварна ха 635,91 206,34 -429,57 32,45% 

4. Чишћење младика стварна ха         

5. Остале мере неге стварна ха 1,19 4,16 2,97 349,58% 

  

ЗАШТИТА ШУМА П Јед. мере План Извр. + / - % 

1. Заштита шума од биотичких фактора стварна ха 838,17 688,50 -149,67 82,14% 

1.1. Заштита шума од инсеката радна ха 93,70 2,08 -91,62 2,22% 

1.2. Заштита шума од биљних болести радна ха 620,57 145,49 -475,08 23,44% 

1.3. Заштита шума од глодара радна ха 3.931,46 4.432,92 501,46 112,76% 

1.4. Заштита од дивљачи и стоке (ограде) радна ха 506,12 277,02 -229,10 54,73% 

1.5. Уклањање повијуша радна ха   9,64 9,64   

2. Заштита шума од пожара   123,13 54,89     

2.1. Изградња ПП пруга км         

2.2. Одржавање ПП пруга км 84,22 40,36 -43,86 47,92% 

 

Образложење за реализацију планираних радова на проширеној репродукцији је у 
основи исто као на простој, са том разликом, што је због неуспелих пошумљавања на 
делу површине изостала и потреба за даљим спровођењем планираних мера неге и 
заштите. 

 

Семенарство и расадничка производња 
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Реализација шумског садног материјала остварена је првенствено кроз 
коришћење шумског садног материјала за сопствене потребе пошумљавања у 
државним шумама,  а делом кроз продају за потребе пошумљавања на парцелама 
приватних лица. 

У 2019. години реализована је  укупна производња шумског, садно способног 
материјала од 991.077 комада шумских садница (од тога саднице меких лишћара 
739.015 ком., тврдих лишћара 187.822 а четинара 64.240 ком.). У укупно наведеној 
производњи саднице четинара учествују са 2,41% а саднице лишћара са 97,59%. 
Производња садно способног хортикултурног садног материјала остварена је у обиму 
од 30.127 комада садница, од чега меких лишћара 7.212 ком, тврдих лишћара 16.194 
ком. а четинара 4.803 ком. и жбуња 1.918 ком. 

 
 

Планирање газдовања шумама - (израда основа газдовања 
шумама) 

 
 
Основе газдовања шумама су плански документи газдовања шумама који се 

доносе за газдинске јединице за период од десет година, а израђују се на основу 
утврђеног стања шума на терену (састојинске инвентуре шума). Обим послова из 

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА за 2019. 

  

Врста садница 

Производња започета 
у предметној  години 
(из резница 1/1,1/2) 

(из семена 1+0) 

Производња започета раније 
и наставље се даље 

(саднице су само присутне ) 

Производња завршава 
у предметној години 

(продаја, пошумљавање, подела) 

План Извр. + / - % План Извр. + / - % План Извр. + / - % 

1. Шумске саднице 1.299.776 724.274 -575.502 55,72% 166.801 266.803 100.002 159,95% 1.019.491 991.077 -28.414 97,21% 

1.1. Меки лишћари 925.776 641.440 -284.336 69,29% 95.928 97.575 1.647 101,72% 828.461 739.015 -89.446 89,20% 

 - ЕА и делт. тополе 772.165 558.461 -213.704 72,32% 31.726 27.551 -4.175 86,84% 667.393 586.012 -81.381 87,81% 

 - Бела топола  24.621 38.814 14.193 157,65% 6.442 7.510 1.068 116,58% 13.329 46.324 32.995 347,54% 

 - Црна топола 300 721 421 240,33%   1.020 1.020     1.741 1.741   

 - Врба 128.690 43.444 -85.246 33,76% 57.760 61.494 3.734 106,46% 147.739 104.938 -42.801 71,03% 

 - Остало                         

1.2. Тврди лишћари 329.000 82.834 -246.166 25,18% 5.633 104.988 99.355 1863,80% 166.506 187.822 21.316 112,80% 

 - Храст 135.000 53.657 -81.343 39,75%   73.330 73.330   53.873 126.987 73.114 235,72% 

 - Пољски јасен 174.000 2.310 -171.690 1,33%   10.120 10.120   100.000 12.430 -87.570 12,43% 

 - Багрем 8.000 11.764 3.764 147,05% 5.633   -5.633   5.633 11.764 6.131 208,84% 

 - Црни орах   3.103 3.103             3.103 3.103   

 - Остало 12.000 12.000   100,00%   21.538 21.538   7.000 33.538 26.538 479,11% 

1.3. Четинари 45.000   -45.000   65.240 64.240 -1.000 98,47% 24.524 64.240 39.716 261,95% 

 - Црни бор 45.000   -45.000   65.240 64.240 -1.000 98,47% 24.524 64.240 39.716 261,95% 

 - Бели бор                         

 - Остало                         

2. Хортикулт. саднице 5.000 4.000 -1.000 80,00% 25.000 26.127 1.127 104,51% 5.000 30.127 25.127 602,54% 

1.1. Меки лишћари           7.212 7.212     7.212 7.212   

1.2. Тврди лишћари 1.000 1.000   100,00% 4.000 15.194 11.194 379,85% 1.000 16.194 15.194 93,82% 

1.3. Четинари 3.000 3.000   100,00% 17.000 1.803 -15.197 10,61% 3.000 4.803 1.803 160,10% 

1.4. Жбуње 1.000   -1.000   4.000 1.918 -2.082 47,95% 1.000 1.918 918 191,80% 

СВЕ УКУПНО: 1.304.776 728.274 -576.502 55,82% 191.801 292.930 101.129 152,73% 1.024.491 1.021.204 -3.287 99,68% 
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области планирања газдовања шумама условљен је динамиком истицања важности 
појединих планских докумената, и то планова развоја шумских области  и основа 
газдовања шумама. 

У току 2019. год. израђене су основе газдовања шумама за следеће газдинске 
јединице: 

 
1. ГЈ “Потиске шуме” – ШГ “Сомбор”; 
2. ГЈ „Сенајске баре I  - Крстац“ – ШГ “Сремска Митровица”; 
3. ГЈ „Мужљански рит“– ШГ “Банат“ Панчево 

 
За наведене основе газдовања шумама прибављена је и сагласност надлежног 

органа аутономне покрајине. 
За поједине газдинске јединице у 2019. год. су завршени теренски радови 

(геодетски и дендрометријски премер) и извршена израда основа, док се  добијање 
сагласности очекује током 2020. године и то за: 

 
1. ГЈ “Суботичке шуме” – ШГ “Сомбор”; 
2. ГЈ „Грабовачко – Витојевачко острво – Витојевачки атар”-ШГ“Сремска 

Митровица”; 
3. ГЈ „Дунавске аде“– ШГ “Нови Сад“ -Нови Сад,  

 
 
У току 2019. год. започети су  припремни и теренски радови за израду основа 
газдовања шумама за следеће газдинске јединице (с обзиром да важност 
постојећих основа истиче 31.12.2020. године): 
 
1. ГЈ “Заштићене шуме” – ШГ “Сомбор”; 
2. ГЈ „Барадинци-Павлака-Вучковац“ – ШГ “Сремска Митровица”; 
3. ГЈ „Добреч-Вукодер-Дебељак-Галовача“ – ШГ “Сремска Митровица”; 
4. ГЈ „Јалија-Легет-Турјан“ – ШГ “Сремска Митровица”; 
5. ГЈ „Сенајске баре II-Каракуша“ – ШГ “Сремска Митровица”; 
6. ГЈ „Мали рит“– ШГ “Банат“ Панчево. 
 

Завршетак теренских радова и израда основа за наведене газдинске јединице је 
планирана за 2020. годину.  

Заштита природе и заштита животне средине 
 

Годишњи извештај о активностима на заштићеним подручјима у 2019. години 
обухвата аспекте управљања заштићеним подручјима, спровођење домаћих и 
међународних пројеката, ПР активности, уочене проблеме и преглед активности за 
следећи годишњи период:  
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(1) УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА  

Јавно предузеће „Војводинашуме“ у својству управљача заштићених подручја 
има обавезу спровођења активности на истим. 

 Административни менаџмент 

Планска документација 

Почетком 2019 године заштићена подручја којим управља ЈП 
„Војводинашуме“ су добила сагласност на своје програме управљања за 2019 годину. 
Како би се избегла пракса касног давања сагласности на годишње програме, крајем 
2018. године направљени су годишњи програми управљања за 2019. годину за ова 
подручја. Сви програми су претходно у електронској комуникацији усклађени са 
Министарством а након усвајања на Надзорном Одбору достављени на сагласност 
надлежном министарству.  За заштићена подручја проглашена одлуком локалне 
самоуправе, (СП „Шума Јунаковић“ и СП „Ивановачка ада“)  сагласност на годишње 
програме управљања дали су надлежни органи локалне самоуправе.  

Такође, заштићена подручја којим управља ЈП „Војводинашуме“ су добила и 
сагласност за примену хемијских средстава у заштићеним подручјима (управљач и 
корисник) али само за део тражених хемијских средстава (нпр. глифосат). 

Ревизија заштићених подручја 

У току 2019 године није извршена ревизија ниједног заштићеног подручја 
којим управља предузеће.  

Покрајински завод за заштиту природе радио на припреми Студија о темељним 
природним вредностима за подручја која укључују шуме и шумско земљиште у 
надлежности ЈП „Војводинашуме“ и исте предао надлежном министарсу чиме је 
покренут поступак (пред)заштите ових подручја: Вршачке планине (ревизија), Средња 
Мостонга, Горња Мостонга, Засавица (ревизија) и др. Предузеће активно учествовало 
у изради мера за сва подручја.  

Остала административна документа 

Административни менаџмент обухватио је и припрему месечних извештаја 
који се достављају из делова предузећа који се обједињени припремају и достављају 
Сектору за шумарство, екологију и развој и надлежном Министарству, извештаја са 
састанака референата, одговоре и припрему различитих дописа. Такође попуњавани 
су различити упитници.  

У 2019. год није било захтева за информацијама од јавног значаја у оквиру 
заштите природе. 

Надлежном министарству упућен је захтев за 
субвенционисање/суфинансирање радова у ЗП за 2019.год на основу ког су, у оквиру 
два уговора, укупно добијена су средства у износу од 7.550.000,00 дин. Све 
активности по овом уговору су окончане до краја 2019. год. Од Министарства туризма 
је преко Развојне агенције Срема опредељено 5 милиона динара за развој шумске 
медицине на Обедској бари (изградња шумске колибе). У 2019. год поново је изостао 
конкурс надлежног Покрајинског секретеријата за суфинансирање активности у 
заштићеним подручјима. 
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Почетком 2019. год покренут је поступак давања сагласности на Одлуке о 
накнадама за сва заштићена подручја од стране Покрајинске Владе. Сагласност 
добијена средином године.  

Правна проблематика 

У 2019. години у ЗП поднето је најмање 17 прекршајних пријава (већински у 
СРП „Делиблатска пешчара“) и изречене су бројне опомене.  

Инспекцијска контрола 

Током 2019. године извршена је инпекцијска контрола по газдинствима по 
основу контролне листе за управљаче заштићених подручја (у сваком ЗП по више 
пута). Такође, инспекција је имала и редовне контроле спровођења услова заштите 
природе на терену. Није било изречених мера против управљача.  

 Кадровски и организациони развој  

У оквиру унапређења капацитета у 2019 години, референти за заштићена 
подручја и чувари ЗП су учествовали на бројним семинарима, радионицама и 
скуповима (обука за Данубе гуидес, обука за ГИС, годишнји састанак чувара ЗП, 
Натура 2000 радионице, семинар управљача, Парковијада, обуке из биолошких 
дисциплина).  

За 17 чувара ЗП је крајем 2018. године покренута набавка нових униформи (у 
складу са законом а  на основу налога дотог од стране инспекције), исте су 
испоручене и достављене чуварима почетком 2019. год. Током 2019. године усклађени 
су описи послова за чуваре ЗП, након чега је уследило анексирање свих уговора о 
раду. 

 Спровођење активних мера заштите 

Активне мере заштите су спровођене у свим ЗП. Обим радова није смањиван у 
односу на претходне године иако су смањени извори финансирања (и 2019. год је 
поново изостало финансирање од стране Покрајинског секретеријата за животну 
средину). 

Предузеће је учествовало у акцији Покрајинског секретеријата за животну 
средину, чишћења депонија у свим ЗП као и у акцији „За чистије и зеленије школе“. 

Чувари ЗП су у неколико наврата учествовали у спасавању нађених живих 
примерака строго заштићених и заштићених врста (углавном орлови белорепани).  

 Мониторинг, истраживање и развој  

Резервати се редовно обилазе у поступку Мониторинга ретких, рањивих и 
угрожених дивљих, биљних и животињских врста као и контроле свих активности на 
подручју истих, које спроводе чувари ЗП једном недељно и о томе сачињавају 
недељни извештај. Подаци се уносе у програм МОНАРТЕ.  

У јануару 2019. године спроведен је Међународни зимски цензуса птица 
водених станишта у Србији организацији Друштва за заштиту и проучавање птица 
Србије а уз подршку предузећа на делу вода који су под његовом ингеренцијом. Од 
исте институције предузећу је крајем 2019. год додељена плакета за допринос у 
очувању птица Србија.  



39 
  

Поред редовног мониторинга (у оквиру система Монарте) током године је 
рађен и мониторинг слепог миша, дивље мачке, орхидеја, колоније птица, и др.  

У ЗП током 2019. год дато је више сагласности за спровођење научних 
истраживања (ПМФ, ИБИСС, Пољопривредни факултет, Биолошки факултет) и 
снимања филмова у ЗП.  

У циљу вођења што боље евиденције података везано за управљање ЗП 
ажурирана је база података о свим ЗП (чуварска служба, накнаде, истраживања, 
пријаве, снимања и сл). 

У неким ЗП знатно је унапређена туристичка понуда. То је најевидентније у 
СРП „Обедска бара“ и СРП „Горње Подунавље“ где се знатно повећао број 
посетилаца. У осталим ЗП има наговештаја за побољшањем стања али без неких 
конкретнијих иницијатива и корака у оквиру делова предузећа. Током 2018. год је 
доста урађено на изради тзв. „софт“ инфраструктуре (Обедска бара, Горње Подунавље 
и Багремара). 

СРП „Горње Подунавље“ је крајем 2019. год истекао сертификат за одрживи 
туризма који је додељен од стране Еуропарк федерације али је одлуком форума 
дефинисано да ће се остати на истом нивоу сертификата и да ће се до краја 2020. год 
поднети пријава за нови петогодишњи циклус.  

 (2) МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ 

Настављено је са спровођењем међународних пројеката, Danubeparksconnected 
(предузеће је било организатор финалне конференције) и coopMDD који су средином 
2019. окончани, пројекат SavaTIES је спровођен током целе године. Током 2019. 
године започета је припрема још неколико нових пројеката: LIFE WILDISLANDS, 3 
предлога пројекта ИПА прекограничне сарадње Србија-Мађарска као и један предлог 
пројекта за ИПА прекограничну сарадњу СРБ-БИХ.  

Као и претходних година у августу месецу је на Обедској бари одржан 
међународни волонтерски камп у заједничкој организацији са Младим истраживачима 
и Покрајинским секретеријатом и Заводом. Такође, током лета одржан је и 
волонтерски камп у СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ у организацији Покрета 
Горана Војводине под називом „Сачувајмо рит“. 

(3) ПР АКТИВНОСТИ 

Као наставак добре праксе и сарадње са магазином ЕКОЛИСТ током године 
обезбеђени су интересантни материјали везани за различите аспекте управљања 
заштићеним подручјима којима управља ЈП „Војводинашуме“ као и материјали са 
различитих догађаја у заштићеним подручјима предузећа. Слични текстови и 
материјали су објављивани и у другим штампаним медијима (Политика, ДАП, 
Дневник).  

У оквиру ПР активности доста је урађено и на популаризацији наших 
заштићених подручја, снимане су различите емисије (Аутомото show, Екобаланс, 
Хајде самном у обданиште, емисија САТ, Од злата јабука, радио НС, ТВ Дуна, 
Екобаланс), подручја су приближена и најмлађој популацији кроз емисију кроз 
различите радионице и посете терену.  

У циљу промоције заштићених подручја, предузеће је у 2019. години активно 
узело учешће у неколико манифестација: обележавање дана заштите природе, Лорист, 
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Ноћ биологије, Новосадско пролеће, међународни дан шума, Београдски фестивал 
цвећа, Физи-Бизи фест, Бодрог фест, У бојама руја,  и сл.  

СРП „Обедска бара“ је добило ЕДЕН награду као друга пратећа дестинација.  
У сарадњи са WWФ-ом, пројекат „Мрежа школа у заштићеним подручјима“ је 

проширена и на Обедску бару. Једна од нових активности која је у понуди 
посетиоцима је и шумска медицина на Обедској бари. 

Током 2019. године био је више (него уобичајено) захтева за снимањем 
филмова у ЗП што је последица добијеног сертификата од Филмске Асоцијације 
Србије за сва заштићена подручја којима предузеће управља као као локације за 
снимање филмова.  
 

 
Коришћење шума 

 

Производња дрвних сортимената 
 

 
Производња дрвних сортимената, представља веома важну делатност 

Предузећа. Обим производње произилази из десетогодишњих  основа газдовања, које 
у складу са постављеним газдинским циљевима утврђују врсту, количину, структуру, 
време и начин одвијања производње. Производња у шумарству представља пре свега 
потребу вршења неопходних узгојних мера. 

 За период од I - XII  2019. године посечено је и израђено дрвних 
сортимената у количини од 546.551 м3 нето или 100,63% од планираног. У 
реализацији плана сече и израде дрвних сортимената властита режија је учествовала 
са 360.048 или са 65,88%, самоизрада са 59.515 м3 или са 10,89% а услуге са 126.989 
м3 или са 23,23%. 

У односу на планирану организацију сече у 2019. значајно је истаћи да је сеча 
извршена сопственом радном снагом на 101,60%, при чему је сеча остварена услугама 
испод планиране (69,27%). Разлог за наведено је недостатак радне снаге (секача) и у 
предузећу и код услужника, јер се због бољих услова рада, првенствено висине 
зараде, ова врста радника одлучује за одлазак у иностранство, што је осим у 
састојинама тврдих лишћара премошћено радом најсавременијих шумских машина за 
сечу и израду -  Харвестера.  

 У укупно израђеној количини обло техничко дрво учествује са 383.674 м3 или 
са 70,20% а просторно са 162.877 м3 или са 29,80% 
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СЕЧА И ИЗРАДА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 
 

У производњи дрвних сортимената највреднији производи су фурнирски 
трупци, трупци за љуштење и трупци за резање. 

Приход од реализације техничке обловине значајно утиче на пословни резултат 
Предузећа. Зато се производњи ових сортимената (посебно кројењу и класирању) 
посвећује посебна пажња. У прилог наведеној чињеници иде и констатација да је 
планирано учешће обловине у укупној маси са 60,80% а остварено 70,20%. 

 

Ред. 
бр. 

ВРСТА СЕЧЕ 
Нето дрвна запреминаа 

План Ост. % 
 

0 1 2 3 4 
 

  СЕЧЕ УКУПНО 543.129 546.552 100,63% 
 

I СЕЧЕ ОБНАВЉАЊА 61.206 38.732 63,28% 
 

1.1 Тврди лишћари 59.612 38.386 64,39% 
 

1.2 Четинари 1.594 346 21,72% 
 

II ПРОРЕДНЕ СЕЧЕ 35.728 29.543 82,69% 
 

1. Тврди лишћари 29.130 23.281 79,92% 
 

2. Меки лишћари 6.521 6.191 94,94% 
 

3. Четинари 77 71 92,81% 
 

III ЧИСТЕ СЕЧЕ 419.100 420.591 100,36% 
 

1. Тврди лишћари 61.873 44.332 71,65% 
 

2. Меки лишћари 351.996 371.960 105,67% 
 

3. Четинари 5.232 4.299 82,18% 
 

IV САНИТАРНЕ СЕЧЕ 27.096 57.686 212,90% 
 

1. Тврди лишћари 26.449 40.635 153,64% 
 

2. Меки лишћари 378 16.822 4449,38% 
 

3. Четинари 269 229 85,22% 
 

V ОСТАЛЕ СЕЧЕ 0 0 0,00% 
 

1. Тврди лишћари 0 0 0,00% 
 

2. Меки лишћари 0 0 0,00% 
 

3. Четинари 0 0 0,00% 
 

 
Боља кавалитативна структура од планиране код израђених дрвних 

сортимената резултат је максималног квалитативног искоришћења вретена стабла, 
што је довело до директног повећања прихода од продаје у односу на планиране 
величине. 
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У периоду Јануар-Децембар извршена је прва фаза транспорта дрвних 
сортимената до стоваришта у количини од 447.621 м3. У реализацији ових радова 
властита механизација је учествовала са 414.355 м3 или са 92,57% а услуге са 33.266 
м3 или са 7,43%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТОВАР И  И ФАЗА ТРАНСПОРТА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 
  
У периоду Јануар-Децембар извршен је превоз дрвних сортимената до купаца у 
количини од 22.962 м3. Властита механизација је тракторима превезла 6.458 м3, а 
камионима 16.504 м3. 

Производња у шумарству се обавља на великим површинама и условљена је 
густином путне мреже односно степеном отворености шума. 
Извршење планиране производње, захтевало је изградњу путне мреже у 2019. години 
при чему је у  2019. години изграђено 22,038 км тврдих шумских путева.  
Инвестициона улагања у путеве износила су 106.897.238,53 динара. 
 

Продаја дрвних сортимената 
 

 Продаја  дрвних  сортимената  у  периоду Јануар-Децембар извршена  је  у  
количини  од   502.489 м3. На пању је продато 37.538 м3 или 7,47% код пања 42.995 
м3 или 8,56%, а са стоваришта је продато (отпремљено)  421.956 м3 или 83,97% од 
укупне количине. У укупно продатој количини дрвних сортимената обло техничко 
дрво учествује са 345.139 м3 или 68,69% а просторно са 157.350 м3 или са 31,31%. 
Пласман дрвних сортимената првенствено је оријентисан на домаће тржиште. Код 
пласмана техничке обловине у 2019. години приоритет у испорукама имала су 
Предузећа за прераду дрвета која су редовно измиривала своје обавезе у предходним 
годинама а која су закључила уговоре о продаји робе за 2018.год. са Предузећем, у 
оквиру којих  авансно плаћају робу или су уговарила одложено плаћање уз 
обезбеђење гаранције и која  поштују уговорене рокове плаћања по основу уговора.  
Избор купаца се врши на основу одрђених критеријума, који полазе од захтева и 
потреба купаца исказаних у Анкети која се доставља свим заинтересованим купцима 
на крају текуће године за наредну годину са једне стране и низа параметара везаних за 
сваког појединачног купца са друге стране. Ови параметри подразумевају да су купци 
своју производну делатност регистровали у Агенцији за привредне регистре, да су 
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поуздани, да поседују позитивне референце у досадашњем пословању са Предузећем, 
као и уопште на тржишту, статус пословних рачуна купаца код Народне банке Србије 
(да ли су рачуни активни и да ли су били блокирани од стране принудне наплате у 
протекле 3 године и колико дана), а од значаја је и временско трајање пословног 
односа, бонитет купца, односно ликвидност и солвентност истог, као и редовно 
измиривање својих обавеза у претходним годинама. Уколико се купци изјасне за 
одложени рок плаћања, у обавези су да доставе гаранцију као средство обезбеђења. 
Купцима који не испуњавају наведене критеријуме или не поштују уговорене обавезе 
или је наплата потраживања вршена активирањем средстава обезбеђења наплате 
потраживања, омогућена је куповина сировине само на слободној понуди и то 
авансним уплатама. Предузеће је у току 2019. године потписало са 101 купацем 
уговоре о продаји дрвних сортимената. Поред тога великом броју купаца са којима 
није потписан уговор испорука робе је вршена након уплате аванса.  

 
 
Интерна реализација дрвних сортимената 
 
 

Интерна реализација у Предузећу која подразумева потрошњу дрвних сортимената за 
сопствене потребе (огревно дрво за загревање просторија, дрвни сортименти за 
инвестициону потрошњу и др.) у 2019. години износи 3.813 м3.  

 
 

Залихе дрвне масе 
 
 

 Укупне залихе дрвног материјала  на дан 31.12.2019. године износе 80.961 м3. 
На стоваришту  закључно са горе наведеним датумом  на залихама је било 38.882 м3 
или 48,03% а у шуми код пања 42.079 м3 или 51,97% од количине укупних залиха.  
 У укупним залихама обло техничко дрво учествује са 61.720 м3 или 76,23% а 
просторно са 19.241 м3 или са 23,77%. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЛИХЕ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА НА СТОВАРИШТУ 
Ловство 
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Газдовање матичним фондовима крупне дивљачи 
 
 
У ловиштима посебне намене ЈП“Војводинашуме“ газдује се пре свега крупном 
дивљачи, од којих се по свом биолошком и економском значају издвајају две главне 
гајене врсте: јелен и дивља свиња. За њима следи срнећа дивљач као споредна гајена 
врста и две  алохтоне врсте муфлон и јелен лопатар као еконсмски мање вредне врсте. 
У ограђеним ловиштима и ограђеним деловима ловишта примењује се модел полу-
интензивног  и интензивног узгоја дивљачи. Узгој дивљачи (јелен,јелен лопатар и 
дивља свиња)  се такође врши и у „узгајалиштима дивљачи“ и „репроцентрима 
дивљачи“ у циљу повећања бројности матичних фондова дивљачи и унапређења 
генетског потенцијала матичних фондова крупне дивљачи.Узгајалишта крупне 
дивљачи ЈП“Војводинашуме“ од 2020.године ће бити у могућности да испоручују 
генетски висококвалитену дивљач другим корисницима ловишта са подручја АП 
Војводине и Србије 
 
У 17 ловишта посебне намене, ЈП“Војводинашуме“ на укупној површини од 109.824 
ха ловишта, газдује са укупним матичним фондом крупне дивљачи од 10.081 јединки 
на дан 31.12.2019.године. 

БРОЈНО СТАЊЕ 
ДИВЉАЧИ 

ЈП“ВОЈВОДИНАШУМ
Е“ 

БРОЈНО СТАЊЕ МАТИЧНИХ ФОНДОВА ДИВЉАЧИ-31.12. предметне године 

Јелен европски Срнећа дивљач Јелен лопатар Дивља свиња Муфлонска дивљач 
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Бројно стање крупне дивљачи у ловиштима ЈП“Војводинашуме“ 

 

Из табеле 1 види се да је укупно бројно стање матичних фондова крупне дивљачи  на 
дан 31.12.2019. 10.081 јединка,што чини 9,17 грла крупне дивљачи на 100 ха од 
укупне површине ловишта. Уколико би се појединачно за сваку гајену врсту стављала 
у сразмеру бројност и густина популације у  односу ловно-продуктивну површину 
ловишта, густина популације би значајније била већа. Оваквом густином и бројношћу 
популације крупне дивљачи ловишта на 109.824 ха, ЈП“Војводинашуме“ спадају у 
водећа ловишта крупне дивљачи у Србији. 

Узгој дивљачи у ловиштима ЈП "Војводинашуме" спроводи се у складу са 
ловним основама и годишњим плановима газдовања дивљачи, и средњорочном и 
дугорочном стретегијом развоја ловства у ЈП”Војводинашуме“. 

Почетком 2019.године, на подручју Реп.Србије забележени су први случајеви афричке 
куге свиња. У циљу раног откривања, спречавања ширења  и сузбијања заразне 
болести Афричке куге свиња(Пестит суум африцана), Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Управа за шуме је 01.02.2019.године донела Наредбу о 
предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и 
искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Пестис суум африцана) у 
Републику Србију.Такође, донета је и Инструкција корисницима ловишта, донетом од 
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, да се врши појачан 
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одстрел и надзор над 20 ловишта у Банату и још 9 ловишта у источној Србији, ради 
спречавања појаве и ширења заразе афричке куге свиња, која је регистрована у 
Румунији.На територији Републике Србије, одређују се подручја умереног ризика и 
подручје високог ризика.У подручје умереног ризика сврстано је 15 ловишта 
ЈП“Војводнашуме“, а у  подручје високог ризика сврстана су   два ловишта посебне 
намене ЈП“Војвдинашуме“ и то:  

1.''Вршачке планине'' 

2.''Делиблатска пешчара''. 

У наведеним ловиштима   инструкцијом је наложен појачан одстрел дивљих свиња и 
довођење њиховог бројног стања до биолошког минимума (биолошким минимумом се 
сматра 50% од оптималног бројног стања д.свиња у ловишту).Наложени редукциони 
одстрел у наведним ловиштима је у потпуности реализован, а у ограђеним ловиштима 
успостављен је карантин са дезинфекционим баријерама уз потпуни надзор 
ветеринарске службе ЈП“Војводинашуме“ .У 2019.години у ловиштима 
ЈП“Војводинашуме“није забележен ни један случај афричке куге свиња. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2019. години, одстрељено је  2.484 грла крупне  дивљачи (77,70% у односу на 

план). Одстрел ситне дивљачи је био доста скроман и реализован је кроз одстрел 
1.745јединке ситне дивљачи. 
 
 
 
 
 
 
 
У структури одстрела реализовани су следећи трофеји:  
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Медаље 

Одстрел по медаљама и врсти дивљачи 

Јелен европски Срнећа дивљач Јелен лопатар Дивља свиња Муфлонска дивљач 

година 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
 

Златна 
медаља 

7 7 11 13 - 0     1 0     1 2 6 2 1 3 1 1 
 

Сребрна 
медаља 

28 27 28 26 1 2   2 - 0   1 12 5 8 10 - 1 0 1 
 

Бронзана 
медаља 

42 42 44 46 1 2   3 - 3   3 26 17 23 24 - 0 0 0 
 

УКУПНО 77 76 83 85 2 4 0 5 1 3 0 4 39 24 37 36 1 4 1 2 
 

 
Одстрел по медаљама и врстама дивљачи у ловиштима ЈП“Војводинашуме“ 
 

У 2019. години 132 јединке, у 2018. години 121 јединка трофејне крупне дивљачи, у 
2017.години  111 јединки трофејне крупне дивљачи су се налазили у медаљи, а у 
2016.години 120 трофеја је оцењено неком од медаља. 

Остварени одстрел крупне дивљачи реализован је кроз туристички и 
селективни, односно узгојни одстрел. У селективном или узгојном је одстрељено 267 
грла крупне дивљачи (10,75% од укупног одстрела крупне дивљачи), а у туристичком, 
односно комерцијалном одстрелу 2.217 грла (89,25% од укупног одстрела крупне 
дивљачи). Планом одстрела крупне дивљачи планирана је производња меса дивљачи 
од 129.324 кг, а остварена је производња меса од 96.216 кг или  74,40 % од плана.  

Најбољи резултати су остварени у реализацији одстрела трофејних јединки 
обичног јелена (Цервус елапхус Л.).У ловној 2019.години одстрељено је 85 трофејних 
јелена, од чега чак 13 трофеја у златној медаљи што је најбољи резултат у протеклих 
20 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развојни пројекти делатности ловства у 2019. години 
 
                     



47 
  

 
Од развојних пројеката у 2019.години потребно је истаћи да је на конкурсу за развојне 
пројекте из области ловства Покрајинског секретаријатат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство у 2018.години одобрен Пројекат изградње узгајалишта 
дивљих свиња посебне намене“Малетића луг“,за који је обезбеђено суфинансирање у 
износу од 10 милиона динара из Фонда за развој ловства АП Војводине. Током 2019. 
године је изграђено узгајалиште за дивље свиње, површине 490 хектара. Узгајалиште 
дивљих свиња је подељено на четири узгојна сепарата на укупној површини од 490 ха, 
а сертификован матични запат, ће бити набављен из најпознатијих аустријских 
узгајалишта дивљих свиња.Пројектом је предвиђен увоз у новембру 2002.године 
укупно стотину одраслих дивљих свиња, и то 80 крмача старости од две  године, и 20 
вепрова, старих три године“. Пројектом је предвиђено, да се из репроцентра „Малетића 
луг“ већ од 2021. године по две стотине биолошки највреднијих јединки дивљих свиња 
сваке године насељава у ловишта ЈП „Војводинашуме“, и у ловиштиа других корисника у 
Војводини и Србији.Значајно је напоменути и да ће се одређени број дивљих свиња 
сваке године насељавати на подручјима где је бројност испод биолошког минимума у 
циљу ојачавања постојећих популација дивљих свиња. Пројекат 
подразумева производњу и узгој генетски потпуно чистих јединки чиме ће се у 
значајној мери унапредити генетски потенцијал и виталност постојећих матичних 
фондова дивљих свиња“.Узгајалиште дивљих свиња омогућиће бржи развој ловства и 
повећање укупне ловно-туристичке понуде у Војводини јер ће се, пре свега 
иностраним ловцима-туристима пружити могућност за атрактиван лов трофејних грла 
вепрова и још атрактивнији и све заступљенији лов дивљих свиња пригоном у 
посебно уређеним полигонима за те намене у оквиру ЈП „Војводинашуме“. 
Узгој и продаја живе дивљачи другим корисницима ловишта је најзначајнији развојни 
пројекат делатности ловства у 2019.години .ЈП ”Војводинашуме” је на основу  
конкурса за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије 
закључила у 2019.години Уговор са Управом за шуме да из својих узгајалишта 
јеленске дивљачи ”Штрбац” и ограђеног дела ловишта ”Подунавско ловиште Плавна” 
извши излучење/хватања, и  транспорт  специјализованом приколицом обичног јелена 
(Цервус елапхус Л.) до корисника ловишта са подручја централне Србије. Из ловишта 
ЈП ”Војводинашуме” извршено је излучење 35 живих јединки  јеленске 
дивљачи.Укупно је бити излучено 35 јединки јеленске дивљачи у однсоу полова 1:1,7, 
од тога 13 мушких јединки (јелени, шпизери) 22 женске јединке (кошуте, двизице, 
телад). 
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Све јединке јеленске дивљачи су биле пре испоруке смештене у карантински простор 
у складу са позитивним ветеринарским прописима, урађена анализа крви, обележена 
прописаним ушним (ИД) маркицама и чипована. Јеленска дивљач је  
испоручена/превезена сопственим превозним средствима  у ловишта на подручју 
централне Србије(Тара, Златар и Златибор) и испуштена у прихватилишта у складу са 
диспозицијом предвиђеном Уговором између ЈП “Војводинашуме“ и Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Укупна вредност 35 јединки јеленске 
дивљачи наведене структуре, са урачунатим трошковима хватања, карантирања и  
превоза је 8.933,800,02 дин. 

 

. 

 
 

 

 

 

 

И у наредном периоду делатност ловства у ЈП“Војводинашуме“ ће се развијати у 
правцу позиционирања на тржишту живе дивљачи, уз намеру да постане највећи 
узгајивач и испоручилац живе дивљачи у реп.Србији. Осим обичног јелена,у плану је 
да се другим корисницима ловишта понуде живе јединке дивље свиње 
(узгајалиште“Малетића луг“), јелен лопатар (узгајалиште“Ристовача“) и фазани 
(Каракуша и Ристовача). 
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Угоститељство 
 

ЈП“Војводинашуме“ поседује укупно 16 ловачких кућа чија основна намена и 
функција је пружање услуге смештаја и исхране домаћих и иностраних ловаца-
туриста,  и ШРЦ“Чардак“ комплекс који је намењен за ђачки, спортски и омладински 
рекреативни туризам.Укупан капацитет угоститељских објеката који послују у 
саставу ЈП“Војводинашуме“ је 101 соба различитих структура са укупно 305 лежајева. 

                

 

 

 

 

 

 

 
 

                  ЛОВАЧКА КУЋА 4 ЈЕЛЕНА 
 

  Делатност угоститељства карактерише изразита сезоналност, јер се налазе у 
склопу ловишта и у функцији су лова и ловног туризма.У циљу смањења 
сезоналности и повећања прихода у делатности угоститељства у 2019.години, 
ЈП“Војводинашуме“ је учествовало на следећим значајним туристичким 
манифестацијама и специјализованим манифестацијама из области туризма и 
гастрономије:Пољопривредни сајам-Нови Сад, „Дани Вајферта“-Панчево,Сајалм лова, 
риболова и туризма-Нови Сад,Октоберфест-Нови Сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОВАЧКА КУЋА 4 ЈЕЛЕНА – НАСТУП НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ 
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На наведним манифестацијама насуп је био са ловачком кућом“4 јелена“ где су 
посетиоци били у прилици да пробају ловачке специјалитете од меса дивљачи из 
сопствених ловишта. 

 
 
    ЛОВАЧКА КУЋА 4 ЈЕЛЕНА – „ДАНИ ВАЈФЕРТА“ - ПАНЧЕВО 
 
Због веома доброг пријема код посетилаца и у 2020.години ће наставити са 

промоцијом ловачких специјалитета, а списак манифестација ће бити проширен на 
још неколико нових дешавања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ЛОВАЧКА КУЋА 4 ЈЕЛЕНА – „Октоберфест“ – Нови Сад 
 
 

Механизација 
 

 
У 2019. години као и у ранијим годинама од када је основано предузеће велики 

део пословне политике као и комплетна производна функција заснива се на 
најсавременијој шумској механизацији која омогућава у првом реду самосталност и 
висок квалитет у испуњавању планских задатака како из основне тако и осталих 
делатности  у предузећу ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин. Планско улагање у 
последњих десетак година довело је до тога да предузеће поседује најјачу 
механизацију у Ребублици Србији, а и шире. Поменута улагања довела су до смањења 
обима послова који су у ранијем периоду били поверени услужним предузећима и на 
крају 2019. године предузеће се може похвалити да је преко 90%  механизованих 
радова из основне делатности извршило сопственим капацитетима. Интензивирање 
улагања у механизацију последица је и мањка радне снаге у предузећу. 
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     Харвестер   „John Deere“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      Механизација ЈП“Војводинашуме“  

 
Предузеће на располагању има 251 машину и то: 
-    169 трактора од којих су 56 лаки трактори, средњи 81,  а 32 тешки трактори. 
-    27 екипаже од којих су 4 средње,  а 23 тешке. 
-  23 специјалне шумске машине и то: 5 харвестера и 18 форвардера 
- 32 остале машине и то: 11 иверача, 4 фронтална утоваривача, 3 гусеничара, а 

14 осталих грађевинских машина. 
Набавком једног харвестера и у 2019. години из сопствених средстава 

Предузеће је постигло оптимум у делу унапређења механизованог рада и 
хуманизације на делатности коришћења шума у делу сече и израде дрвних 
сортимената. Ова врста машине механизовано врши сечу стабла, чишћење дебла од 
грана и кројење обловине и просторног дрвета у плантажама меких лићара.  
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ХАРВЕСТЕР – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА МАШИНА ЗА СЕЧУ И ИЗРАДУ 
ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 

 

НАГРАДЕ УРУЧЕНЕ ПРЕДУЗЕЋУ  
 

Обедска бара добитник награде Еден 2019 у србији 
 
 
У Скупштини града Београда, на Светски дан туризма, 27.09.2019. год., одржана је 
свечана додела признања „Изузетне дестинације Европе“ – ЕДЕН 2019 у Србији“ за 
три првопласиране општине –Куршумлија,  Пећинци и Крушевац. 
Тема овогодишњег ЕДЕН пројекта, који се спроводи у 16 европских земаља чланица 
или кандидата за чланство у ЕУ, је „Здравствени и wеллнесс  туризам“, и има за циљ 
да идентификује и награди мање развијене и мање познате дестинације које својом 
туристичком промоцијом обухватају и територијално-специфичну понуду 
здравственог и wеллнесс туризма. 
У дану кад се обележавао светски дан туризма, ЕДЕН награде су уручили  ресорни 
министар трговине, туризма и телекомуникација и потпредседник Владе Србије, 
Расим Љајић, шеф II сектора операција Делегације ЕУ у Србији, Штефен Худолин и 
директорица Туристичке Организације Србије, Марија Лабовић. 
 

 

 

 

 

 

 

                  ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ЕДЕН ЗА 2019. ГОДИНУ 
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Сертификат бонитетне изврсности ЈП „Војводинашуме“ 

ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин је дана 16.08.2019.године уручен 
СЕРТИФИКАТ БОНИТЕТНЕ ИЗВРСНОСТИ који представља службено  уверење 
предузећа CompanyWall d.o.o., о висини бонитетне оцене  ЈП „Војводинашуме“ за 
2019.год. Бонитетна оцена за 2019.год. је  додељена у висини АА+ и једна је од 
најбољих показатеља успешности, конкурентности, веродостојности и квалитета 
пословања јер је израђена на основу прихода, дуговања, добити, кредитне и платне 
способности и осталих финансијских чинилаца за израчунавање оцене из 
финансијских извештаја за 2018.год. Сертификат потврђује да је ЈП „Војводинашуме“ 
у групи предузећа с најбољом  бонитетном оценом у Србији и да својим садашњим и 
будућим пословним партнерима показује да поседује две битне пословне особине – 
поузданост и веродостојност. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ БОНИТЕТНЕ ИЗВРСНОСТИ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
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ПЕХАР – САЈАМ ЛОРИСТ 

ЈП „Војводинашуме“ добило је велики златни пехар за подршку Међународним 
сајмовима ЛОРИСТ 2019, а он је уручен директору предузећа, Роланду Кокаију. 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
 
 
Поступајући по принципима добре праксе и традиције, Предузеће је и током 

2019. године на индиректан начин подстакло пошумљавање, тако што је вршило 
промоцију значаја шума како у директној комуникацији, тако и путем разних медија. 
Истовремено, донирано је 2.370 комада садница шумских и украсних врста дрвећа 
разним образовним установама, локалним самоуправама, ловачким удружењима и 
заинтересованим појединцима, који су сопственици земљишта.  

Обележавање Светског дана шума у ЈП „Војводинашуме“, практично је 
започето месец дана раније, активностима на пошумљавању у шумском газдинству 
„Сремска Митровица“, када су саднице пољског јасена заједно са шумарима садили и  
ученици осмог разреда Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Купинова. 
Завидан ниво интересовања како за практичан, тако и за теоријски део осмишљеног 
програма, забележен је и „оком камере“ Радио телевизије Војводине, и касније 
преточен у дечију еколошку емисију аутора Саше Јовановића, под именом „Питам се 
питам се“. На лицу места, школарци су имали прилику да се упознају са техником 
садње, као и да добију одговоре на практична питања која се тичу начина подизања и 
значаја шуме. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 



55 
  

 

У више наврата, запослени ЈП „Војводинашуме“ су кроз практична, кратка предавања 
у школама, али много више на терену, најмлађим суграђанима указали на значај 
шума, не само за човека, већ и за биљни и животињски свет. Међу њима је било 
стотинак деце из основних школа „23 Октобар“ из Кленка, „Миливој Петковић – 
Фећко“ из Платичева, „Милош Црњански“ из Хртковаца, “Душан Вукасовић Диоген” 
из Купинова“ и „Сремски фронт“ из Шида. 

 

 

 

 

 

У оквиру обележавања Дана шума, ЈП „Војводинашуме“ је учествовало и на 
манифестацији „Новосадско пролеће“ на новосадском Спенс-у где су у Еко кутку 
промовисане и књижице: „Како постати шумски истраживач“ и ,, Еко квиз о Горњем 
подунављу“. Свим посетиоцима ове манифестације су уручени промо материјали као 
и врећице у којима су налазио жир са упутством за сетву. 

      

 

 

 

 

 

Деца су такође упозната са технологијом производње садног материјала у циљу 
обнављања постојећих и подизања нових шума, начином  неге и заштите шума, као и 
са свим корисним функцијама које оне пружају. Најмлађи из предшколске установе 
„Пчелица“ из Сремске Митровице су имали прилику да више сазнају о опрашивању а 
све  кроз игру, апликације, откривачке активности, дидактичке игре. 
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Међународни дан заштите животне средине, традиционално је обележен са 
најмлађима  кроз различите едукативне програме, на неколико локација. ШГ 
„Сомбор“ је у сарадњи са градом Сомбором организовао едукативне радионице за 
преко 650 деце  сомборских основних школа. Деца која то нису имала прилику да 
учине раније,  посетила су и СРП „Горње Подунавље.  

 

 

 

 

 

На Обедској бари, је 60 ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремске Митровице и 
ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ из Ашање  (који су амбасадори у оквиру пројекта 
„WWФ академија за природу”), имало прилику да кроз креативне едукативне 
радионице добије бројне занимљиве информације, како од запослених ЈП 
„Војводинашуме“ тако и од колега са Пољопривредног факултета из Новог Сада и 
колега из WWФ Адриа канцеларије у Србији. У фокусу су биле не само теме које се 
генерално односе на заштиту животне средине, већ и да се упознају са инвазивним 
биљним врстама. 
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У 2019. ГОДИНИ 
 

Финансијски резултат 
  

Финансијски резултат ЈП «Војводинашуме» за период 01.01.-31.12.2019.г. 
приказан је кроз финансијске показатеље из биланса успеха и биланса стања.  

 
Биланс успеха 

 
 Остварени резултат Предузећа у 2019. години дат је кроз биланс успеха за 
период 01.01. - 31.12.2019. године. Позиције прихода и расхода остварене су према 
табели у прилогу.  

ПОЗИЦИЈА Реализација 

1 2 
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  3.507.181.145,84 
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  3.330.290.978,01 
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  176.890.167,83 
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 15.362.731 
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  6.593.309 
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 8.769.422 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

10.136.800 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

9.084.591 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 302.218.139 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 451.300.360 
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  37.629.577,90 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА 

890.556 

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  36.739.021,66 
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 2.725.439,58 
С. НЕТО ДОБИТАК  34.013.582,08 

 

У наведеном периоду  ЈП  «Војводинашуме» остварило је добитак пре опорезивања 
износи 36.739.021,66 динара,  а нето добит износи 34.013.582,08 динара.  

 Из наведених показатеља евидентно је да  и у захтевним тржишним условима 
је настављен позитиван тренд развоја Предузећа. 
 Побољшањем економско-финансијског положаја Предузеће остварује 
претпоставке за даљи раст и развој. 
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Пад остварене добити у 2019. години последица је пораста трошкова у првом реду 
исплаћених по основу тужби запослених за период 2014-2017. по основу вансудског 
поравнања. 

 
Пословни приходи остварени су у износу од 3.507.181.145,84 а планирани на 

нивоу од 3.525.684.940,67 што износи 99,48%. 
Пословни расходи остварени су у износу од 3.330.290.978,01 а планирани на 

нивоу од 3.138.506.014,67 што износи 1,06%. тј. за 191.784.963,34 дин. што је између 
осталог последица раста трошкова амортизације због нових набавки у току 2019. 
године. 

У делу финансијских прихода и расхода није било значајних одступања у 
односу на планиране у апсолутним износима. Одсупања су последица 
позитивних/негативних курсних разлика на које предузеће нема утицаја.  

Укупни остали и вандредни приходи планирани су на нивоу од 136.370.000,00 а 
остварени на нивоу од 312.354.939 што је последица повећања фер вредности 
дивљачи од 156.231.023 као резултат раста цена за вредновање које су прописане од 
стране државе. 

Укупни остали и вандредни расходи планирани су на нивоу од 25.878.000,00 а 
остварени на нивоу од 460.384.951 што је последиа смањења фер вредности шума која 
није планирана у Годишњем програму пословања за 2019. од 154.824.028 и трошкова 
по основу судских поравнања кроз која је обештећено 252 запослена везано за 
изједначавање зарада и решавање проблема тужби запослених због различитости 
зарада по огранцима а на основу члана 104. закона о раду, у укупном износу од 
136.450.995,71 динара са припадајућим судским трошковима. 

 
 

Биланс стања 
 
- Актива 
 

Актива предузећа на дан 31.12.2019. године износи  45.939.363.000 динара.  
Актива предузећа састоји се од: 
- Уплаћеног неуписаног капитала у износу од 262.000 динара 
- Сталне имовине у износу од 44.190.549.000 динара  
- Одложених пореских средстава у износу од 6.910.000 динара  
- Обртне  имовине у износу од 1.741.642.000 динара. 
 
- Пасива    
 
Пасива предузећа на дан 31.12.2019. године износи 45.939.363.000 динара.  
 
Пасива предузећа састоји се од: 
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- Капитала предузећа у износу од  43.663.283.000 динара  
- Резервисања у износу од  1.345.117.000 динара  
- Дугорочних обавеза 17.596.000 динара и  
- Краткорочних обавеза  износу од  913.367.000 динара 
Дугорочна финансијска равнотежа подразумева да се дугорочне везана 

средства ( стална актива + залихе ) финансирају из дугорочних извора ( капитал + 
дугорочна резервисања + дугорочне обавезе ). Постојање дугорочне финансијске 
равнотежа значи да су извори по својој рочности усаглашени са средствима и 
предузеће је финансијски стабилно. Може се закључити да Предузеће учвршћује своју 
дугорочну финансијску равнотежу у посматраном периоду тј. да постоји финансијска 
стабилност Предузећа с обзиром да се коефицијент1 који указује на постојање ( не 
постојање ) дугорочне финансијске равнотеже креће од 2003 – 2019 како је приказано:  

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 2019 

ЈП 
“Војводинашуме” 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1.03 

 
1,03 

 
1,04 

 
1,02 

 
1,01 1,02 

 
Из горе приказаног недвосмислено се може закључити да се у посматраном 

периоду Предузеће налази у стању стабилне дугорочне финансијске равнотеже. 
Краткорочна финансијска равнотежа подразумева да се краткорочно везана 

средства ( краткорочна потраживања + готовина ) финансирају из краткорочних 
извора ( краткорочне обавезе ). Постојање краткорочне финансијске равнотеже 2 значи 
да су извори по својој рочности усаглашени са средствима и Предузеће је финансијски 
стабилно на кратак рок. 
 

Година 
 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 2019 

ЈП 
“Војводинашуме” 1,01 1,25 1,03 

 
1,11 1,26 

 
1,18 

 
1,53 

 
1,85 

 
1,64 

 
1,68 

 
1,75 

 
1,53 

 
2,82 

 
3,29 

 
1,14 

 
1,08 1,91 

 

Из табеларног прегледа може се закључити да Предузеће поседује или се налази у 
стању  краткорочне финансијске равнотеже у посматраном периоду тј. да постоји 
финансијска ликвидност Предузећа на кратак рок. 
 

Образац 1 
Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 
Матични број:08762198 

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019 
у 000 динара 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Реализација  
01.01-

31.12.2018     
Претходна 

година 

План за 
01.01-

31.12.2019.             
Текућа 
година 

 01.01 - 31.12.2019 Индекс  
 реализација                    

01.01. -
31.12.2019/                   

план 01.01. -
31.12.2019 

План Реализација 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА   

          

                                                             
1  vrednost koeficijenta iznad 1 – postojanje dugoročne finansijske ravnoteže 
2  вредност коефицијента у интервалу 1- 1,5 – постојање краткорочне  финансијске равнотеже 



60 
  

60 до 65, 
осим 62 и 

63 
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 
1009 + 1016 + 1017) 1001 3.366.632 3.525.685 3.525.685 3.507.181 0,994751658 

60 

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 
1008) 1002 

890 204 204 270 
1,323529412 

600 

1. Приходи од продаје робе матичним 
и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 1003 

0     
0 0,00 

601 

2. Приходи од продаје робе матичним 
и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 1004 

0     
0 0,00 

602 

3. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 1005 

0     
0 0,00 

603 

4. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 1006 

0     
0 0,00 

604 
5. Приходи од продаје робе на 
домаћем тржишту 1007 

890 204 204 270 1,323529412 

605 
6. Приходи од продаје робе на 
иностраном тржишту 1008 

0     
0 0,00 

61 

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 
1015) 1009 

3.289.923 3.478.980 3.478.980 3.437.416 0,98805282 

610 

1. Приходи од продаје производа и 
услуга матичним и зависним правним 
лицима на домаћем тржишту 1010 

0     
0 0,00 

611 

2. Приходи од продаје производа и 
услуга матичним и зависним правним 
лицима на иностраном тржишту 1011 

0     
0 0,00 

612 

3. Приходи од продаје производа и 
услуга осталим повезаним правним 
лицима на домаћем тржишту 1012 

0 0 0 
0 0,00 

613 

4. Приходи од продаје производа и 
услуга осталим повезаним правним 
лицима на иностраном тржишту 1013 

0     
0 0,00 

614 
5. Приходи од продаје производа и 
услуга на домаћем тржишту 1014 

3.269.404 3.475.708 3.475.708 
3.432.809 0,987657479 

615 

6. Приходи од продаје готових 
производа и услуга на иностраном 
тржишту 1015 

20.519 3.272 3.272 
4.607 1,408007335 

64 

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, 
ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 

28.697 17.230 17.230 
30.729 1,783459083 

65 
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ 
ПРИХОДИ 1017 

47.122 29.271 29.271 
38.766 1,324382495 

  
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА  

0     
0 0,00 

50 до 55, 62 
и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 
1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 
1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 

3.124.512 3.138.506 3.138.506 3.330.289 1,061106463 

50 
И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ 
ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 

1.054 0 0 
502   

62 
ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА 
УЧИНАКА И РОБЕ 1020 

786.370 1.128.941 1.128.941 934.602 0,827857257 

630 

ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ 
ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 

0 19.236 19.236 

198.220 0,00 

631 

ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ 
ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 

27.919 0 0 

0 0,00 
51 осим 513 В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 296.529 386.562 386.562 315.092 0,815113746 

513 
ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И 
ЕНЕРГИЈЕ 1024 

306.667 329.558 329.558 
336.314 1,020500185 

52 

ВИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, 
НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 
ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 

1.414.000 1.660.605 1.660.605 
1.581.248 0,952211995 

53 
ВИИИ. ТРОШКОВИ 
ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 

319.021 583.597 583.597 
349.415 0,598726518 

540 ИX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 363.831 198.962 198.962 441.570 2,219368523 

541 до 549 
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 1028 

807.384 842.478 842.478 
1.122.210 1,332034783 

55 
XИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШКОВИ 1029 374.477 284.921 284.921 316.760 1,111746765 

  
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 
1018) ≥ 0 1030 242.120 387.179 387.179 176.892 0,00 
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Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 
1001) ≥ 0 1031 0 0 0 0 0,00 

66 
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
(1033 + 1038 + 1039) 1032 17.491 21.097 21.097 15.361 0,728113002 

66, осим 
662, 663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД 
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 
+ 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 4.300 4.300 45 0,010465116 

660 
1. Финансијски приходи од матичних 
и зависних правних лица 1034 0     0   

661 
2. Финансијски приходи од осталих 
повезаних правних лица 1035 0   0   

665 

3. Приходи од учешћа у добитку 
придружених правних лица и 
заједничких подухвата 1036 0     0   

669 4. Остали финансијски приходи 1037 0 4.300 4.300 45 0,010465116 

662 
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД 
ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 16.187 13.194 13.194 11.546 0,87509474 

663 и 664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 

1.304 3.603 

3.603 3.770 1,046350264 

56 
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
(1041 + 1046 + 1047) 1040 5.789 16.875 16.875 6.593 0,390696296 

56, осим 
562, 563 и 

564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ 
ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 
+ 1043 + 1044 + 1045) 1041 43 0 0 0 0,00 

560 

1. Финансијски расходи из односа са 
матичним и зависним правним 
лицима 1042 0     0   

561 
2. Финансијски расходи из односа са 
осталим повезаним правним лицима 1043 0     0   

565 

3. Расходи од учешћа у губитку 
придружених правних лица и 
заједничких подухвата 1044 0     0   

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 43     0 0,00 

562 
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА 
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2.931 542 542 4.232 7,808118081 

563 и 564 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 2.815 16.333 16.333 2.361 0,14455397 

  
Е. ДОБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 11.702 4.222 4.222 8.768 2,076740881 

  
Ж. ГУБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 0 0 0 0   

683 и 685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 
УСПЕХА 1050 7.311 135.870 135.870 10.136 0,00 

583 и 585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 
УСПЕХА 1051 14.471 24.710 24.710 9.085 0,00 

67 и 68, 
осим 683 и 

685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 793.047 500 500 302.218 604,436 
57 и 58, 

осим 583 и 
585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 635.366 1.168 1.168 451.299 386,3861301 

  

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА  
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 
1051 + 1052 – 1053) 1054 404.343 501.893 501.893 37.630 0,07497614 

  

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА 
 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 
1050 + 1053 – 1052) 1055 0 0 0 0   

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056 0     0   

59-69 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ 1057 5.911     891 0,00 
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ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

  

Њ. ДОБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 
1056 – 1057) 1058 398.432 501.893 501.893 36.739 0,073200862 

  

О. ГУБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 
1057 – 1056) 1059 0 0 0 0 0,00 

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   0     0 0,00 
721 И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 98.540 75.284 75.284 40.432 0,00 

део 722 
ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 
РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 0     0 0,00 

део 722 
ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 25.148     37.706 0,00 

723 
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА 
ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 0     0 0,00 

  
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 
1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 325.040 426.609 426.609 34.013 0,079728745 

  
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 
1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 0 0 0 0   

  

И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 1066 0     0   

  

ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 1067 0     0   

  

ИИИ. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ 
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 1068 0     0   

  

ИВ. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ 
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 1069 0     0   

  В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   0     0   
  1. Основна зарада по акцији 1070 0     0   

  
2. Умањена (разводњена) зарада по 
акцији 1071 0     0   

  

 
 
 
 

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 
 

Матични 
број:08762198  Образац 1А 

        БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2019 

       
у 000 динара 

Група рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А 
АО
П 

Стање на 
дан  

31.12.2018. 
Претходн
а година 

Планиран
о стање  
на дан 

31.12.2019. 
Текућа 
година 

31.12.2019.г. Индекс 
реализациј
а 31.12.2019 

/                  
план 

31.12.2019 План  

 
Реализациј

а 
  АКТИВА             

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

001 258 300 300 262 0,873333333 

  
Б.СТАЛНА ИМОВИНА 
(0003+0010+0019+0024+0034) 

002 43.816.638 46.140.322 
46.140.32

2 
44.190.549 0,957742536 

1 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 

003 7.111 7.909 7.909 7.809 0,987356177 

010 и део 019 1. Улагања у развој 004 0         
011, 012 и део 

019 
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 
услужне марке, софтвер и остала права 

005 6.684 7.366 7.366 7.809 1,060141189 

013 и део 019 3. Гудвил 006 0     0   
014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 0     0   
015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 427 543 543 0 0 
016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009 0     0   

2 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 
0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

010 6.124.102 8.024.426 8.024.426 6.433.375 0,801724011 

020, 021 и део 
029 

1. Земљиште 011 3.320.511 2.922.415 2.922.415 3.396.798 1,162325679 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 1.582.734 3.396.873 3.396.873 1.577.482 0,464392399 
023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 988.072 1.586.720 1.586.720 1.302.030 0,82057956 
024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 30.891 37.646 37.646 33.749 0,896483026 
025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 26 46 46 27 0,586956522 
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026 и део 029 
6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

016 186.133 80.726 80.726 107.554 1,332334068 

027 и део 029 
7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

017 6.123 0 0 6.123   

028 и део 029 
8. Аванси за некретнине, постројења и 
опрему 

018 9.612 0 0 9.612   

3 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 

019 37.659.726 38.075.716 
38.075.71

6 
37.728.119 0,9908709 

030, 031 и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 020 29.417.034 30.815.974 
30.815.97

4 
29.344.787 0,952258949 

032 и део 039 2. Основно стадо 021 485.760 460.644 460.644 616.350 1,338018079 
037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022 7.756.932 6.799.098 6.799.098 7.766.982 1,142354765 
038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023 0 0 0 0   

04. осим 047 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 
0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

024 25.699 32.271 32.271 21.246 0,658361997 

040 и део 049 
1. Учешћа у капиталу зависних правних 
лица 

025 0     0   

041 и део 049 
2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким подухватима 

026 0     0   

042 и део 049 
3. Учешћа у капиталу осталих правних 
лица и друге хартије од вредности 
расположиве за продају 

027 62 63 63 0 0 

део 043, део 
044 и део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

028 0     0   

део 043, део 
044 и део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним 
правним лицима 

029 0     0   

део 045 и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 030 0     0   

део 045 и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 031 0     0   

046 и део 049 
8. Хартије од вредности које се држе до 
доспећа 

032 0     0   

048 и део 049 
9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

033 25.637 32.208 32.208 21.246 0,659649776 

5 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 
0041) 

034 0 0 0 0   

050 и део 059 
1. Потраживања од матичног и зависних 
правних лица 

035 0 0 0 0   

051 и део 059 
2. Потраживања од осталих повезаних 
лица 

036 0 0 0 0   

052 и део 059 
3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

037 0 0 0 0   

053 и део 059 
4. Потраживања за продају по уговорима о 
финансијском лизингу 

038 0 0 0 0   

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039 0 0 0 0   
055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040 0 0 0 0   
056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 0 0 0 0   

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 0 0 0 6.910   

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 
0070) 

043 1.748.071 1.775.509 1.775.509 1.741.642 0,98092547 

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 
0049 + 0050) 

044 528.744 409.351 409.351 727.255 1,776604919 

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

045 270.984 152.373 152.373 267.218 1,753709647 

11 
2. Недовршена производња и недовршене 
услуге 

046 147.815 147.284 147.284 209.016 1,419135819 

12 3. Готови производи 047 99.312 67.497 67.497 236.328 3,501311169 
13 4. Роба 048 1.619 5.545 5.545 4.051 0,730568079 
14 5. Стална средства намењена продаји 049 7.289 3.396 3.396 3.443 1,013839812 
15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 1.725 33.256 33.256 7.199 0,216472216 

  
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 
0056 + 0057 + 0058) 

051 272.835 318.720 318.720 258.685 0,811637174 

200 и део 209 
1. Купци у земљи – матична и зависна 
правна лица 

052 0     0   

201 и део 209 
2. Купци у Иностранству – матична и 
зависна правна лица 

053 0     0   

202 и део 209 
3. Купци у земљи – остала повезана правна 
лица 

054 0     0   

203 и део 209 
4. Купци у иностранству – остала повезана 
правна лица 

055 0     0   

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 272.623 318.510 318.510 258.685 0,812172302 
205 и део 209 6. Купци у иностранству 057 212 210 210 0 0 
206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058 0 0 0 0   

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

059 0     0   

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 84.291 22.712 22.712 152.666 6,721821064 
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236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА 
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

061 0     0   

23 осим 236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 
+ 0067) 

062 410.272 897.504 897.504 216.419 0,241134301 

230 и део 239 
1. Краткорочни кредити и пласмани – 
матична и зависна правна лица 

063 0     0   

231 и део 239 
2. Краткорочни кредити и пласмани – 
остала повезана правна лица 

064 0     0   

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 36.998     41.160   

233 и део 239 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

066 0     0   

234, 235, 238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

067 373.274 897.504 897.504 175.259 0,195273782 

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

068 437.317 107.115 107.115 372.825 3,480604957 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 4.884 2.048 2.048 6.784 3,3125 

28 осим 288 
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

070 9.728 18.059 18.059 7.008 0,388061354 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 

071 45.564.967 47.916.131 
47.916.13

1 
45.939.363 0,95874525 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 13.076 23.744 23.744 216.252 9,107648248 
  ПАСИВА   0     0   

  
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 
+ 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 
≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 

0401 43.689.977 46.359.502 
46.359.50

2 
43.655.816 0,941680003 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 

0402 37.407.530 40.005.792 
40.005.79

2 
37.407.530 0,935052854 

300 1. Акцијски капитал 0403 0     0   

301 
2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404 0     0   

302 3. Улози 0405 0     0   

303 4. Државни капитал 0406 37.388.181 39.986.043 
39.986.04

3 
37.388.181 0,935030781 

304 5. Друштвени капитал 0407 0     0   
305 6. Задружни удели 0408 0     0   
306 7. Емисиона премија 0409 0     0   
309 8. Остали основни капитал 0410 19.349 19.749 19.749 19.349 0,97974581 

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 258 284 284 262 0,922535211 

047 и 237 
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 0     0   

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 0     0   

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 3.993.472 8.622.628 8.622.628 4.180.087 0,48478109 

33 осим 330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 52.433     24.989   

33 осим 330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 5.093 5.211 5.211 0 0 

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 2.248.724 2.264.037 2.264.037 2.050.415 0,905645535 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1.923.684 1.837.428 1.837.428 2.016.402 1,097404633 
341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 325.040 426.609 426.609 34.013 0,079728745 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 0     0   
35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0 0   

350 1. Губитак ранијих година 0422 0     0   
351 2. Губитак текуће године 0423 0     0   

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

0424 1.099.998 1.053.410 1.053.410 1.362.713 1,293620717 

40 
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 1.091.376 1.053.410 1.053.410 1.345.117 1,27691687 

400 
1. Резервисања за трошкове у гарантном 
року 

0426 0     0   

401 
2. Резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

0427 842.475 844.321 844.321 1.086.347 1,286651641 

403 
3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 0 15.345 15.345 0 0 

404 4. Резервисања за накнаде и друге 0429 136.306 146.740 146.740 171.172 1,166498569 
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бенефиције запослених 

405 
5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

0430 112.595 46.721 46.721 87.598 1,874917061 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 0 283 283 0   

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 
+ 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 

0432 8.622 0 0 17.596   

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати у 
капитал 

0433 0     0   

411 
2. Обавезе према матичним и зависним 
правним лицима 

0434 0     0   

412 
3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

0435 0     0   

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама од 
вредности у периоду дужем од годину дана 

0436 0     0   

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 0     0   

415 
6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438 0     0   

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 0     0   
419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 1.275     17.596   
498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 7.347     7.347   

42 до 49 (осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 

0442 767.645 503.219 503.219 913.487 1,815287181 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 
0448 + 0449) 

0443 1 34 34 19   

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 0     0   

421 
2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

0445 0     0   

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 0     0   

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 0     0   

427 
5. Обавезе по основу сталних средстава и 
средстава обустављеног пословања 
намењених продаји 

0448 0     0   

424, 425, 426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 1 34 34 19   

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 35.933 39.924 39.924 52.402 1,312543833 

43 осим 430 
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 

0451 201.866 260.835 260.835 267.562 1,025790251 

431 
1. Добављачи – матична и зависна правна 
лица у земљи 

0452 0     0   

432 
2. Добављачи – матична и зависна правна 
лица у иностранству 

0453 0     0   

433 
3. Добављачи – остала повезана правна 
лица у земљи 

0454 0     0   

434 
4. Добављачи – остала повезана правна 
лица у иностранству 

0455 0     0   

435 5. Добављачи у земљи 0456 201.652 260.835 260.835 267.334 1,024916135 
436 6. Добављачи у иностранству 0457 59     215   
439 7. Остале обавезе из пословања 0458 155     13   

44, 45 и 46 
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 118.067 202.426 202.426 140.392 0,693547272 

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 27.306     24.471   

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 32.036     20.450   

49 осим 498 
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 352.436     408.191   

  

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 
0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 
0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 

0463 0     0   

  
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 

0464 45.564.967 47.916.131 
47.916.13

1 
45.939.363 0,95874525 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 13.076 23.744 23.744 216.252 9,107648248 

 
По Закону о шумама, Закону о ловству и другим позитивним законским 

прописима Предузеће је у обављању јавне мисије упућено да конкурише  за буџетска 
средства из Буџета Републике Србије и Буџета АП Војводине на основу расписаних 
конкурса. У оствареним  приливима Предузећа су и средства у износу од  
91.830.210,32 динара, која су дозначена из Буџета Републике Србије и  Буџета АП 



66 
  

Војводине на рачун предузећа у току 2019. год. за суфинансирање и финансирање 
остварених  расхода и инвестиција. 
 Наменска средства, на име расписаних конкурса, дозначена из  Буџета 
Републике Србије износе  7.550.000,00 динара. 
 Наменска средства, на име расписаних конкурса, дозначена из Буџета АП 
Војводине износе 84.280.210,32 динара и то од: 
 

Укупан износ срестава уплаћених у буџет од стране Предузећа за 2019.годину:  
 

- на име накнаде за коришћење шума  111.372.278,45 дин.,  
- на име накнаде за коришћење вода  27.392.168,26 дин. 
- на име накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи  

8.457.866,00 дин. 
  
што укупно износи  147.222.312,71 динара. 

 
 
Укупан износ средстава уплаћених Пореској управи – Центар за велике пореске 
обвезнике, по основу пореза на додату вредност (ПДВ)  за 2019. годину износи 
385.269.255,76 динара.  
 
У буџет је у 2019. години по основу остварене добити у претходној 2018. години 
уплаћено 162.519.934,83 динара. 
 
У буџет је по питању „умањења зарада и накнада зарада“ за 2019. годину 
уплаћено 35.674.642,77 динара. 

 
Укупне уплате по свим основама износе: 583.463.833,36 динара. 

 
 

Исплаћене зараде у 2019. години 
 
 

Исплата зарада врши се у текућем месецу за претходни месец. Зараде су 
исплаћиване у складу са важећом законском регулативом. Укупно исплаћене и 
обрачунате зараде (бруто) износе 1.234.783.399 динара од планираних 1.307.033.641 
динара по програму пословања за 2019. годину или 94,47%. У буџет је по питању 
„умањења зарада и накнада зарада“ за 2019. годину уплаћено 35.674.642,77 динара. 

 
 

Образац 2 
Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 
Матични број:08762198 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ  
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у динарима 

Р. 
бр. 

Трошкови запослених 

Реализација  
01.01-

31.12.2018.      
Претходна 

година 

План за 
01.01-

31.12.2019.             
Текућа 
година 

01.01. - 31.12.2019 Индекс  
 реализација 

01.01. -
31.12.2019/ 

план 01.01. -
31.12.2019 

План Реализација 

1. 
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих 
пореза и доприноса на терет запосленог) 

821.784.076 916.230.582 916.230.582 890.006.349 0,97137813 

2. 
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет запосленог) 

1.120.724.355 1.307.033.641 1.307.033.641 1.234.783.399 0,944721972 

3. 
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет послодавца)  

1.329.144.830 1.543.887.701 1.543.887.701 1.456.436.553 0,943356536 

4. 
Број запослених  по кадровској евиденцији - 
УКУПНО* 

1444 1563 1563 1452 0,928982726 

4.1.  - на неодређено време 1317 1421 1421 1302 0,916256158 
4.2. - на одређено време 127 142 142 150 1,056338028 

5 Накнаде по уговору о делу 3.492.257     6.755.652   
6 Број прималаца накнаде по уговору о делу  8     8   
7 Накнаде по ауторским уговорима 0     18.568   
8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима  0     3   

9 
Накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима 

929.241 
  

  589.029   

10 
Број прималаца накнаде по уговору о привременим 
и повременим пословима 

6     2   

11 
Накнаде физичким лицима по основу осталих 
уговора 

1.538.823     17.924.598   

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора  1     18   
13 Накнаде члановима скупштине 0     0   
14 Број чланова скупштине 0     0   
15 Накнаде члановима управног одбора 0     0   
16 Број чланова управног одбора  0     0   
17 Наканде члановима надзорног одбора 2.365.764 2.620.435 2.620.435 2.619.062 0,999476041 
18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 1 
19 Превоз запослених на посао и са посла 39.752.303 37.891.236 37.891.236 45.149.983 1,191567974 
20 Дневнице на службеном путу  9.507.684 8.176.682 8.176.682 10.779.417 1,318311878 

21 
Накнаде трошкова на службеном путу 
  

7.478.233 8.747.915 8.747.915 8.542.204 0,976484568 

22 Отпремнина за одлазак у пензију 13.155.748 26.657.512 26.657.512 11.277.676 0,423058086 
23 Број прималаца 54 54 54 45 0,833333333 
24 Јубиларне награде 12.124.368 15.603.755 15.603.755 19.275.684 1,235323421 
25 Број прималаца 113 140 140 171 1,221428571 
26 Смештај и исхрана на терену 193.795 300.000 300.000 0 0 
27 Помоћ радницима и породици радника 8.049.591 5.500.000 5.500.000 9.632.987 1,751452182 
28 Стипендије 2.442.833 3.489.000 3.489.000 2.025.980 0,580676412 

29 
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима 

5.212.649 2.408.000 2.408.000 6.457.273 2,681591777 

       
 

* број запослених последњег дана извештајног 
периода       

 
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу  

  
 
Остварени трошкови запослених, у посматраном периоду, одступају од планираних 
трошкова за 2019. годину на следећим позицијама:  
- Исплате по основу уговора нису планиране а извршене су у датом периоду при чему 
је мање радно агажовано запослених на одређено време што је у складу са Законом о 
начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору. 
- На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је већа реализација од 
планираног износа из разлога повећања цена превозних карата у градском јавном 
саобраћају, на релацијама које користе запослени (у I кварталу).  
- Позиција дневнице на службеном путу састоји се од дневница на службеном путу у 
земљи које износе 7.421.308,02 дин.;  дневнице на службеном путу у иностранству 
3.358.108,98 дин.  (учествовање на сајмовима, стручни семинари, учествовање на 
конференцијама, уговарање и набавка јеленске дивљачи, презентација и обуке на 
специјалним шумским машинама, државна такмичења  – 2.975.316,53 дин., пројекти  
ЕУ 382.792,45 дин). Реализоване дневнице у оквиру пројеката се рефундирају од 
стране донатора након окончања Пројеката). Прекорачење ове врсте расхода је 
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повећан обим посла ван седишта послодавца у складу са потребама пословног процеса 
а сама исплата по овом основу је обавеза по Колективном уговору послодавца. 
- На позији код отпремнина остварена је мања реализација и у финансијском износу и 
у броју прималаца из разлога што ни у IV кварталу није окончан поступак 
рационализације огранка предузећа „Ловотурс“ а тиме и планирани број запослених 
који би напустили предузеће уз отпремнину није реализован. Исплаћена је 
отпремнина запосленима који су стекли право за одлазак у пензију у децембру месецу 
2018.год. и у I, II, III и IV кварталу 2019.год. Сходно законодавној регулативи природа 
отпремнина је таква да се не може егзактно планирати.  
-На позицији јубиларне награде остварена је већа реализција и у финансијском износу 
и у броју прималаца из разлога исплате, у III кварталу, Јубаларних награда за 22  
запослена који су остварили право на јубиларну награду у периоду између 
29.01.2018.год., дана престанка важења Колективног уговора и дана 10.04.2018.год., 
дана почетка примене Колективног уговора, број 1311. 
-На позицији помоћ радницима и породици радника остварена је већа реализација од 
планираног износа из разлога што је природа трошкова на име новчаних помоћи таква 
да се не може егзактно планирати. Исплата помоћи је вршена на основу Члана 97.  
Колективног уговора – Солидарна помоћ и то: 
* за ублажавање последица елементарних непогода, дуже и теже болести запосленог 
или члана његове уже породице, набавку лекова, у износу од  4.952.812,00 динара.  
У оквиру тог износа су и исплате по Одлуци Надзорног одбора: 
- Одлука број 2807/XI-3 од 29.07.2019.год. извршена је исплата у износу од 135.000,00 
дин.у сврху реализације оперативног захвата, запосленом у ШГ Сремска Митровица; 
- Одлука број 2807/XI-4 од 29.07.2019.год. извршена је исплата у износу од 706.684,80 
дин. у сврху помоћи деци запослене у огранку Ловотурс, за набавку помагала и 
рехабилитације деце у Поликлиници у Загребу; 
- Одлука број 3466/XIV-3 од 18.09.2019.год. извршена је исплата у износу од 
1.066.500,00 дин. у сврху операције услед малигног обољења, запосленој у ШГ 
Сремска Митровица. 
- Одлука број 4516/XIX-4 од 28.11.2019.год. извршена је исплата у износу од 
180.000,00 дин. у сврху операције услед прогресивне парадентопатије, запосленој у 
Дирекцији ЈП.  
   
* за пружање помоћи породици умрлог запосленог, у износу од  2.432.511,00 динара; 
* за рођење детета једном од родитеља, у износу од  2.247.664,00 динара. 
 
- На позицији остале накнаде трошкова запосленима и породици и осталим физичким 
лицима остварена је већа реализација од планираног износа из разлога што ти 
трошкови обухватају и давања новогодишњих пакетића деци запослених. Чланом 100. 
,став 1, тачка 1. Колективног уговора: „Послодавац обезбеђује средства за: 1. 
Куповину новогодишњих пакетића за децу запослених, у висини неопорезивог износа 
по детету, до навршених 12 година живота“.  У ту сврху реализован је износ од  
4.922.200,00 динара (спроведена је јавна набавка мале вредности). До датума 
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подношења Извештаја нису пристигле све фактуре за дечије пакетиће због чега је 
износ на позицији мањи од  износа у закљученом уговору.  
 - Доминантну позицију у трошковима запослених чини маса средстава за зараде 
запослених у износу од  1.456.592.844 динара од чега се износ од  1.234.784.233 
динара односи на бруто И зараде, а износ од  221.808.611 динара на социјалне 
доприносе на терет послодавца. Исплате зарада врше се у законском року у складу са 
планираном масом за зараде и планираним бројем запослених у  Годишњем програму 
пословања за 2019.годину и у складу са Законом о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018) и не одступају од 
планираних износа. 

 
Код осталих ставки трошкова запослених исплате су у оквиру планираних за период 
01.01 – 31.12.2019.год., како је и приказано у табели у прилогу. 
 

Добит Предузећа  у периоду 2011-2019 
 
 
Предузеће је у посматраном периоду из године остваривало позитиван резултат а 
преглед по годинама је дат у тебели која следи: 
 
Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Образац 7 

Матични број: 08762198 

НЕТО ДОБИТ  
у 000 динара 

Пословна година 
Укупна 

остварена                 
нето добит 

Година 
уплате 
у буџет 

Износ 
уплаћен у 
буџет по 
основу 

добити из 
претходне 

године 

Правни основ 
(број одлуке 

Владе) 

Датум 
уплате 

Износ 
уплаћен у 
буџет по 
основу 

добити из 
претходних 

година 

Правни 
основ 

уплате из 
претходних 

година³ 

Укупно 
уплаћено у 

буџет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+7 

2019 34.013.582,08 2020           0 

2018 325.039.869,66 2019 162.519.934,83 022-573/2019 25.11.2019     162.519.934,83 

2017 431.904.036,00 2018 215.952.018,00 022-998/2018 30.11.2018     215.952.018,00 

2016 498.036.036,26 2017 249.018.018,13 023-39/2017 21.11.2017     249.018.018,13 

2015 95.512.600,00 2017 47.756.300,00 402-129/2016 5.1.2017     47.756.300,00 

2014 77.545.073,00 2015 38.772.536,50 2410/XИИИ-2 30.11.2015     38.772.536,50 

2013 66.407.560,00 2014 33.203.780,00 4111/ИИ-2 28.11.2014     33.203.780,00 

2012 43.629.684,00 2013 21.814.842,00 4080/XXXВИИ-2 27.12.2013     21.814.842,00 

2011 35.701.899,80 2012 17.850.949,90 3810/XXВИ-6 28.11.2012     17.850.949,90 

 
 
Разлика између остварене (34.013.582,08) и планиране (426.609.029,61) нето добити 
последица је више фактора: 
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- У првом реду предузеће је у току 2019. године кроз судска поравнања 
обештетило је 252 запослена, по основу изједначавање зарада и решавање 
проблема тужби запослених због различитости зарада по огранцима а на 
основу члана 104. закона о раду, у укупном износу од 136.450.995,71 динара 
са припадајућим судским трошковима. 

- Смањења вредности шума која није планирана у Годишњем програму 
пословања за 2019. у износу 154.824.028 динара што је последица раста 
трошкова производње по јединици због раста цена инпута, при чему није 
било пораста цена дрвних сортимената у току 2019. године. 

 
 

Исплата дела добити запосленима 
 
 
Од остварене добити за 2018. годину у 2019. извршена је исплата дела добити 
запосленима у износу од 41.800  динара по запосленом за 1.585 запослених у укупном 
нето износу од 57.010.535 динара у складу са Одлуком о расподели добити усвојеној 
од стране Владе АП Војводине. 
 

Извештај о токовим готовине 
 
Токови готовине у посматраном периоду приказани су у табели у прилогу. 
 
 

Образац 1Б 
Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 

 
Матични број:08762198 

 
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године 

у 000 динара 

  ПОЗИЦИЈА АОП 

Реализација  
01.01-

31.12.2018.      
Претходна 

година 

План за 
01.01-

31.12.2019.             
Текућа 
година 

01.01. - 31.12.2019.г. Индекс  
 реализација                    

01.01. -
31.12.2019/                   

план 01.01. -
31.12.2019 

План Реализација 

1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

            

2 
I. Приливи готовине из пословних 
активности (1 до 3) 

3001 
4.556.741 5.347.568 5.347.568 4.586.778 0,857731589 

3 1. Продаја и примљени аванси 3002 4.404.309 4.975.454 4.975.454 4.374.575 0,879231322 
4 2. Примљене камате из пословних активности 3003 6.884 6.479 6.479 3.403 0,525235376 
5 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 145.548 365.635 365.635 208.800 0,571061304 

6 
II. Одливи готовине из пословних 
активности (1 до 5) 

3005 
4.314.778 4.514.734 4.514.734 4.371.842 0,968349852 

7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1.630.736 2.024.880 2.024.880 1.553.138 0,767027182 

8 
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични 
расходи 

3007 
1.415.076 1.528.143 1.528.143 1.723.535 1,127862379 

9 3. Плаћене камате 3008 2.855 6.386 6.386 4.102 0,642342624 
10 4. Порез на добитак 3009 217.274 167.169 167.169 116.319 0,695816808 
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 1.048.837 788.156 788.156 974.748 1,23674501 

12 III. Нето прилив готовине из пословних 
активности (И-ИИ) 

3011 
241.963 832.834 832.834 214.936 0,25807784 

13 
IV. Нето одлив готовине из пословних 
активности (ИИ-И) 

3012 
0 0 0 0 0 

14 
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

  
0     0   



71 
  

15 I. Приливи готовине из активности 
инвестирања (1 до 5) 

3013 
252.318 50.849 50.849 447.936 8,809140789 

16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 0     0   

17 
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 
постројења, опреме и биолошких средстава 

3015 
45.655 19.179 19.179 50.230 2,619010376 

18 
3. Остали финансијски пласмани (нето 
приливи) 

3016 
199.482 27.326 27.326 390.646 14,29576228 

19 
4. Примљене камате из активности 
инвестирања 

3017 
7.181 4.344 4.344 7.060 1,625230203 

20 5. Примљене дивиденде 3018 0     0   

21 
II. Одливи готовине из активности 
инвестирања (1 до 3) 

3019 
353.206 341.617 341.617 602.679 1,76419499 

22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 0     0   

23 
2. Куповина нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3021 
278.206 188.758 188.758 477.679 2,53064241 

24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 75.000 152.859 152.859 125.000 0,817747074 

25 III. Нето прилив готовине из активности 
инвестирања (И-ИИ) 

3023 
0 0 0 0   

26 
IV. Нето одлив готовине из активности 
инвестирања (ИИ-И) 

3024 
100.888 290.768 290.768 154.743 0,532187173 

27 
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

  
0     0   

28 
I. Приливи готовине из активности 
финансирања (1 до 5) 

3025 
260.243 17.624 17.624 190.820 10,82728098 

29 1. Увећање основног капитала 3026 0     0   
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 2.262 1.043 1.043 2.400 2,30105465 
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 6.208     71.140   
32 4. Остале дугорочне обавезе 3029 0     0   
33 5. Остале краткорочне обавезе 3030 251.773 16.581 16.581 117.280 7,073156022 

34 
II. Одливи готовине из активности 
финансирања (1 до 6) 

3031 
458.213 317.442 317.442 316.406 0,996736412 

35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032 0     0   
36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 0     0   
37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 20.816     42.662   
38 4. Остале обавезе (одливи) 3035 437.397 317.442 317.442 239.331 0,753936152 
39 5. Финансијски лизинг 3036 0     0   
40 6. Исплаћене дивиденде 3037 0     34.413   

41 
III. Нето прилив готовине из активности 
финансирања (И-ИИ) 

3038 
0 0 0 0   

42 
IV. Нето одлив готовине из активности 
финансирања (ИИ-И) 

3039 
197.970 299.818 299.818 125.586 0,418874117 

43 
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 
3013 + 3025) 

3040 
5.069.302 5.416.041 5.416.041 5.225.534 0,964825414 

44 
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 
+ 3031) 

3041 
5.126.197 5.173.793 5.173.793 5.290.927 1,02263987 

45 
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 
3041) 

3042 
0 242.248 242.248 0 0 

46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 56.895 0 0 65.393   

47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

3044 
495.786 0 0 437.317   

48 
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3045 
1.239     3.249   

49 
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

3046 
2.813     2.348   

50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 

3047 
437.317 242.248 242.248 372.825 1,539021994 

 
 
 
 
 
 
 

Средства за посебне намене 
 

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Образац 6 
Матични број:08762198 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
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у динарима 

Р. бр. Позиција 
План за 

01.01-31.12.2018.             
Претходна  година 

Реализација  
01.01-31.12.2018.      

Претходна 
година 

План за 
01.01-

31.12.2019.                   
Текућа година 

01.01. - 31.12.2019 
Индекс  

 реализација 01.01. -
31.12.2019/                    

план 01.01. -
31.12.2019 

План Реализација 

1. Спонзорство             

2. Донације 1.887.726 1.868.066 1.887.726 1.887.726 1.901.833 1,0075 

3. 
Хуманитарне 
активности 

            

4. Спортске активности             

5. Репрезентација 3.757.891 3.709.729 3.757.891 3.757.891 5.847.334 1,5560 

6. 
Реклама и 
пропаганда 

1.959.290 1.914.151 1.959.290 1.959.290 3.185.995 1,6261 

7. Остало 1.198.515 962.629 2.198.515 2.198.515 1.776.711 0,81 

 
Реализација средства за посебне намене која се односе на репрезентацију и рекламу и 
пропаганду одступају од планираних износа на годишњем нивоу. 
 
Оснивањем новог огранка као и интензивирањем активности на делатностима 
ловства, угоститељства, и пројеката ЕУ, као и пораста цена услуга рекламе и 
пропаганде   у току 2019. године јавиле су се потребе за повећаним расходима по овом 
основу. Обзиром да Предузеће дуги низ година није смело да планира реалније износе 
рекламе и пропаганде (због ограничења од стране законодавца) дошло је до пробијања 
планских вредности. 
 
Трошкови оглашавања у штампи износе 1.267.095,00 дин,. ( Еко лист, колор огласи, 
само огласи, PR текст и реклама, лого огласи, едукативне књиге, фасцикле са логом ); 
Рекламни материјал за Нову годину запосленима и пословним партнерима износи 
1.918.900,00 дин. – календари, нотеси, оловке (спроведена јавна набавка мале 
вредности у IV кварталу, Уговор закључен 20.11.2019.год.); 
 
Трошкови репрезентације се односе на екстерне услуге које се односе на учествовање 
на сајмовима у земљи, услуге у угоститељским објектима у Предузећу у оквиру 
делатности које Предузеће обавља, и делом на  рекламни материјал чија је 
појединачна тржишна вредност изнад 2.000,00 динара.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Остварени рацио индикатори у 2018. години 
 
 
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ  
 



73 
  

 
1. Општа ликвидност 

 
 1.741.642 
обртна средства

краткорочне обавезе
 =  =   1,9066 

         913.487 
 
 
 

2. Убрзана ликвидност 
 

 1.014.387 
обртна средства залихе

краткорочне обавезе
 =                =  1,1104 

    913.487 
 
 
Евидентно је да је Предузеће ликвидно. Коефицијент убрзане ликвидности 

од 1,1104 потврђује високу ликвидност Предузећа и по овом оштријем 
критеријуму од претходног коефицијента. 

 
 

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ 
 
 

1. Просечан период наплате потраживања 
 
 

 94.420.025 
просечни салдо купаца

приход од продаје
∗ 365 =                        =  27 дана     

 3.437.416 
 

2. Просечан период плаћања обавеза 
                 97.576.910 

обавезе према добављачима

приход од продаје
∗ 365 =      = 28 дана  

              3.437.416 
 

Оба коефицијента показују високо одговорно и ликвидно пословање 
Предузећа. Наплата потраживања се врши у просеку за 27 дана при чему је 
максимални валутни рок предвиђен уговорима 60 дана. 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

На дан 31.12.2019. године број запослених износи 1.452 запослена.  
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Од наведеног броја радника у шумском газдинству Сремска Митровица је 

запослено 537,  у шумском газдинству Панчево је запослено 302,  у шумском 
газдинству Нови Сад је запослено 268,  у шумском газдинству Сомбор је запослено 
278,  24 радника је запослено у огранку предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ а 5 у 
Војводинашуме Турист-у. Дирекција Предузећа броји 38 запослених радника.  
 

Старосна структура запослених: 
 
- до 20 година 6 запослена, од 21 до 30 година 144 запослених, од 31 до 40 

година 272 запослених, од 41 до 50 година 392 запослених, од 51 до 60 година 551 
запослена и преко 60 година 87 запослених. 

 
Структура запослених по стажу: 
- до 10 година стажа има 415 запослена, од 11 до 20 година 299 запослена, од 

21 до 30 година 367 запослених, преко 30 година 371 запослених. 
 
Структура запослених по полу: 
- жена 238 а мушкараца 1.214. 
 
Број ангажованих по уговору о делу и уговору о ПП пословима: 
- 3 ангажована лица. 

 
Образац 3 

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 
Матични број:08762198 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ  

Р. 
бр. 

Основ одлива / пријема кадрова 
Број запослених 
на неодређено 

време  

Број запослених 
на одређено 

време 

Број ангажованих по 
основу уговора (рад 
ван радног односа) 

  Стање на дан 01.01.2019. године* 1317 127 3  
  Одлив кадрова 89 151 16 

 
1. старосна пензија 29     

 
2. инвалидска пензија 4     

 
3. превремена старосна пензија 9     

 
4. неплаћено одсуство       

 
5. отказ уговора о раду 2 34 16 

 
6. споразум између запосленог и послодавца 23     

 
7. смрт 7     

 
8. прекид радног односа по вољи запосленог 15     

 
9. истек уговора   55   

 
10. прелаз из одређеног на неодређено време   62   

 
  Пријем 74 174 16  

11. пријем у радни однос - преузим.од другог КЈС 7     
 

12. 
пријем у радни однос са одређеног времена по основу 
Закључка комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање 62     

 

13. 
избор/постављење на функцију директора, 
Решење Покрајинске владе  127 број: 022-341/2019 од 
10.јул 2019., почев од 28. јула 2019. године   1   

 

14. потребе производног циклуса 0 167 16 
 

15. замена радника на боловању   6   
 

16. враћен са неплаћеног 0     
 

17. мировање 1     
 

18. враћен по пресуди 4     
 

  Стање на дан 31.12.2019. године** 1302 150 3 
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У периоду од 01.01 – 31.12.2019.године, Програмом пословања планиран је одлив 
кадрова: 
- по основу пензије 29 запослених (планиран одлазак запослених који испуњавају 
обавезан услов за одлазак у пензију) и 
- 25 запослених који би напустили предузеће услед рационализције огранка предузећа 
„Ловотурс“.   
Укупно 54 запослених. 
 
Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију у периоду 01.01 – 31.12.2019. 
године износила је 42 запослених – 29 старосна пензија, 4 инвалидска пензија и 9 
превремена старосна пензија. Одлив кадрова у износу од 47 запослених, који није 
планиран, је по основу отказа уговора о раду – 2 запослена, ради добровољног одласка 
из предузећа – 38 запослених и 7 запослених је преминуло. Укупно 47 запослених.  
Укупан одлив кадрова износи 89 запослених. 
 
С обзиром да није окончан поступак рационализације огранка предузећа „Ловотурс“, 
планирани број запослених од 25 који би напустили предузеће уз отпремнину није 
реализован.  
 
У периоду 01.01 – 31.12.2019.године примљено је у радни однос на неодређено време 
74 запослених: 
-62 запослених који су били у радном односу на одређено време, примљени су на 
неодређено време, на основу: 

 Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112—
10065/2018 од 29. октобра 2018.године; 

 Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112—
10535/2019 од 30. октобра 2019.године; 

 Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112—
12846/2019 од 26. децембра 2019.године. 

-7 запослених је примљено у радни однос на неодређено време преузимањем од 
другог корисника јавних средстава;  
-1 запосленом мирује радни однос; 
-4 запослена су примљена у радни однос по пресуди.  
 
Број запослених на неодређено време у 2019.год. одређиван је следећим Покрајинским 
уредбама:  

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 06. фебруара 
2019.год. („Сл.лист АПВ“, бр.7/2019), одређен је максимални број запослених на 
неодређено време за ЈП „Војводинашуме“ од 1409. 

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 17. априла 2019.год. 
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(„Сл.лист АПВ“, бр.19/2019),одређен је максимални број запослених на неодређено 
време за ЈП „Војводинашуме“ од 1392.  

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 04. јула 2019.год. 
(„Сл.лист АПВ“, бр.30/2019), одређен је максимални број запослених на неодређено 
време за ЈП „Војводинашуме“ од 1353. 

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 20. новемра 2019.год. 
(„Сл.лист АПВ“, бр.49/2019),одређен је максимални број запослених на неодређено 
време за ЈП „Војводинашуме“ од 1351. 

 
Број запослених на одређено време и број ангажованих по основу уговора је у 
оквиру 10% у односу на број запослених на неодређено време, у складу са важећом 
Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у јавном сектору и по 
основу: 

 Закључка комисије 51 Број:112-8370/2019-1 од 28. августа 2019.год. којим је 
одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла 
за 9 лица, преко 10%, на перид од 1. септембра до 31. децембра 2019.год.;  

 Закључка комисије 51 Број:112-10535/2019-1 од 30. октобра 2019.год. којим је 
одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла 
за 10 лица, преко 10%, на перид од 1. новембра до 31. децембра 2019.год.;  

Од укупно 151 запослених којима је престао радни однос на одређено време: 
-  34 запослених је добило отказ уговора о раду; 
-  55-орици запослених  је истекао уговор о раду; 
-  62 запослених је засновало радни однос на неодређено време. 
 
У радни однос на одређено време је примљено 174 запослених: 

- 1 запослени је примљен по основу постављења на функцију директора, Решење 
покрајинске владе 127број:022-341/2019 од 10 јула 2019.год., почев од 28.јула 
2019.год.; 

- 55 запослених је добило продужетак радног односа на одређено време; 
- 112 запослених је примљено на одређено време – потребе производног 

циклуса; 
- 6   запослених су примљени по основу замене запослених на боловању. 

 
 
 
 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 
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Инвестициона улагања у укупном износу од 1.392.797.964,03 динара су 
остваривана кроз улагања у механизацију и опрему у висини од 376.780.740,43 
динара. У грађевинске објекте инвестирано је 37.602.875,81 динара. У изградњу 
шумских путева у сврху отварања шумских комплекса инвестирано је 106.897.238,53 
динара. Остварење биолошких инвестиција3 износи 871.517.109,26 динара.  

 
Преглед по годинама и структури инвестиционих улагања дат је у табели 
 
 

Врста инвестиције 2003 2004 2005 2006 2007 
 
2008 

 
2009 

Биолошке 
инвестиције 426.640.000,00 418.487.387,00 373.852.427,00 565.738.095,00 687.772.759,18 759.712.677 669.130.942 

Шумски путеви 30.423.000,00 27.781.708,00 43.424.130,00 45.852.741,00 52.784.396,00 55.389.184 30.565.076 

Механизација и 
опрема 44.249.000,00 66.870.649,00 93.392.532,00 72.338.768,00 132.331.080,73 220.294.437 24.667.484 

Грађевински 
објекти 10.530.000,00 9.600.233,00 12.344.495,00 17.609.967,00 36.263.571,00 72.396.249 32.669.843 

Станови 7.085.000,00 6.067.738,00   3.154.278,00     

Остало     13.193.928,00 7.881.163,00       

УКУПНО: 518.927.000,00 528.807.715,00 536.207.512,00 712.575.012 909.151.807 1.107.792.547 757.033.345 

 
 
 

Врста 
инвестиције 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Биолошке 
инвестиције 

909.658.243 719.011.347,00 
871.517.109,26 

Шумски 
путеви 

92.375.115 117.161.134,00 
106.897.238,53 

Механизација 
и опрема 

407.759.473 457.959.479,00 
376.780.740,43 

Грађевински 
објекти 

79.491.503 53.753.020,00 
37.602.875,81 

Станови 
 

  

Остало 
 

  

УКУПНО: 1.489.284.334 1.347.884.980,00 1.392.797.964,03 

Узлазни тренд у инвестиционим улагањима присутан је од оснивања 
Предузећа како је приказано у табели.  

                                                             
3  Проста репродукција шума, Проширена репродукција шума, Заштита шума, Уређивање шума и  Расадничка производња 

Врста 
инвестиције 

 
2010 

 
  2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Биолошке 
инвестиције 

 
608.817.235 

 
897.074.112 

 
941.504.349 

 
1.031.082.148 

 
871.449.918 

901.967.073 889.224.639 

Шумски путеви 
 
39.752.708 

 
112.802.041 

 
88.264.927 

 
66.085.512 

23.165.723 37.944.801 57.530.778 

Механизација и 
опрема 

 
89.211.947 

 
173.752.581 

 
185.125.248 

 
231.032.216 

136.501.520 131.788.675 162.506.629 

Грађевински 
објекти 

 
30.191.343 

 
87.901.762 

 
76.920.530 

 
41.958.628 

85.998.196 15.244.122 31.107.334 

Станови          

Остало 
 

   397.800    

УКУПНО: 767.973.232 1.271.530.496 1.291.815.054 1.370.158.504,00 1.117.513.156 1.086.944.671 1.140.369.380 
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Куповином савремене опреме за обављање основне делатности предузеће 
дугорочно улаже у активу предузећа,  надокнађује недостатак расположиве радне 
снаге,   повећава продуктивност рада и квалитет обављених послова у обављању јавне 
мисије која му је поверена. 

Изградња шумских путева подразумева отварање шумских комплекса а самим 
тим и снижавање трошкова привлачења, извоза дрвних сортимената из шуме до 
стоваришта смањивањем транспортне дистанце.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗГРАДЊА ТВРДИХ ШУМСКИХ ПУТЕВА У ШГ“С.МИТРОВИЦА“ 
 
На овај начи продужује се и век трајања опреме кроз снижавање трошкова 

одржавања услед мањих напора и хабања при привлачењу. Поред позитивних ефеката 
на само пословање предузећа, изградња путева подразумева и велики бенефит за 
локално становништво обзиром да поједини од тих путева представљају мрежу 
саобраћајница које не користи искључиво предузеће за свопствене потребе. У 2019. 
години изграђено је 22,038 км тврдих шумских путева. 

До сада на простору на којом газдује ЈП“Војводинашуме у сврху отварања 
шумских комплекса је изграђено 269 км тврдих путева. 

Улагања у биолошке инвестиције подразумевају директно обављање основне 
делатности предузећа кроз одржавања постојећег квалитета и обима као и повећања 
шумовитости Покрајине, подизање квалитета шума семенског и садног материјала. 

Реализцација улагања у биолошке инвестиције је мања у односу на планирани 
износ из разлога немогућности ангажовања додатне радне снаге услед законских 
ограничења.  

Динамика реализације инвестиција зависи искључиво од потреба које су у 
складу са производним циклусом, релизацијом јавних набавки и пословном 
политиком у оквиру финансијске и комерцијалне функције у предузећу.  

Такође је веома битно напоменути да је извршење инвестиционих улагања у 
директној зависности од спроведених тендера у 2019. години. 

    
 

      Председник надзорног одбора 

      Драган Божић, магистар ловног туризма 
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