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Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), према Упутству за 

објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010) .  

 Информатор је издало Јавно предузеће "Војводинашуме", а и објављен је  на сајту ЈП 

"Војводинашуме", www.vојvodinasume.rs  

За тачност података у Информатору одговоран је директор ЈП’‘Војводинашуме’’, Роланд 

Кокаи, а овлашћена лица за приступ информацијама од јавног значаја су  Ива Гаговић, 

дипломирана  правница,  Стручни сарадник за правне послове, телефон 021 431-144 или 

0648667396,  e-mail адреса iva.gagovic@vojvodinasume.rs  и Бранкица Јакшић дипломирана  

правница,  Стручни сарадник за правне послове, телефон 021 431-144 или 063476417,  e-mail 

адреса bjaksic@vojvodinasume.rs     

За тачност  података у Информатору одговорни су и руководиоци сектора за садржај из 

делокруга свога рада.   

Информатор је доступан у електронском облику на WEB сајту ЈP ’‘Војводинашуме’’, а у 

штампаном облику у просторијама Јавног предузећа’‘Војводинашуме’’, Петроварадин 

Прерадовићаева 2 , у канцеларији лица овлашћенih  за приступ информацијама од јавног значаја.   
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1. Основни подаци  

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, ул.Прерадовићева бр. 2 (у даљем тексту: 

Јавно предузеће "Војводинашуме")  * Агенције за привредне регистре Београд,   Решење БД 

14059/2005 ОД 04.05.2005. године.     

    

Подаци о претходној регистрацији  Број регистарског улошка: 1-23478     

Трговински суд: Трговински суд у Новом Саду     

ПИБ: 101636567     

Број текућег рачуна: 205-601-31 Комерцијална банка     

Матични број: 08762198     

    

Претежна делатност: 0210 – Гајење шума и остале шумарске делатности     

Подаци о оснивачу:     

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина, од 08.05.2002. године (Одлука о оснивању    

Јавног предузећа „Војводинашуме”„Сл.лист АПВ”, број 7/2002),     

Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу „Војводинашуме” ("Сл. лист АП 

Војводине", бр. 53/2016)    

    
ЈП "Војводинашуме" основано је за газдовање шумама и шумским земљиштем у државној 

својини, као добром од општег интереса, на територији Аутономне Покрајине Војводине.    

    

Средства јавног предузећа     

  ЈП „Војводинашуме”, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 

извора:     

-продајом производа и услуга  -буџета аутономне покрајине   -из донација и поклона     

-задужењем     

-из осталих извора, у складу са законом.     

    

Управљање у ЈП „Војводинашуме” је организовано као једнодомно.     

  Органи предузећа су:     

• Надзорни одбор     

• Директор     
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Надзорни одбор има председника и два члана које имнеује Покрајинска влада, на период од 

четири године, под условом, на начин и по поступку утврђеним законом.     

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је 

утврђен Статутом ЈП „Војводинашуме”.     

    

 Рад ЈП „Војводинашуме” је јаван, а остварује се на начин прописан законом.     

За јавност рада ЈП „Војводинашуме” одговоран је директор.     

 Датум ажурирања: 12.04.2021. године     

Подаци о доступности информатора: www.vojvodinasume.rs    
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2. Подаци о врстама информација    
   

  ПОДАЦИ О ШУМАМА И ОСТАЛИМ ДЕЛАТНОСТИМА ПРЕДУЗЕЋА   

   

  I- Запремина посеченог дрвета   

Укупно: 554.897 м³   

Обло техничко дрво: 323.232 м³  (58%)   

Просторно:231.665м³  (42%)   

    

II-РАСАДНИЧКА ПРОИЗВОДЊА   

   

Површина расадника: 174,40 ха.   

Број расадника: 15   

Број садница у производњи: 900.000  Годишња реализација (утрошак за садњу) садница: 600.000   

Пошумљавање (годишње): 1.900,00 ха*   

*Напомена: Овај податак се односи на пошумљавање садњом садница, сетвом семена и вегетативну обнову.   

   

III-ШУМСКИ ПУТЕВИ   

 Тврди шумски путеви: 241км.*   

   

*Напомена: Овај податак не садржи јавне и меке шумске путеве.   

  Структура површина ЈП "Војводинашуме"   

   

Државне шуме                                                                                                                                  ха   

Ред  
.   
број   

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО   
Период 

важења  
ПОГШ   

УКУПНА  
ПОВРШИНА   

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ    
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ    

Свега   Шума   
Шумске  
културе   

Шумско  
земљиште   Свега   Неплодно   

За остале 

сврхе   

1   Сремска Митровица       42496,98   38740,06   29739,84   8369,71   630,51   3756,92   3671,30   85,69   

2   Панчево       50081,89   34836,96   19655,37   12841,42   2340,17   15244,93   6063,01   9181,92   

3   Нови Сад       12499,10   11088,21   2733,45   7398,40   956,36   1410,89   1277,62   133,27   

4   Сомбор       23795,39   18916,67   9968,91   7869,95   1077,81   4878,72   4376,59   502,13   

  СВЕГА     128873,35   103579,90   62097,57   36477,48   5004,85   25291,53   15388,5   9903,01   

   

 Приватне шуме                                                                                                                                                            ха    
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Ред. 

број   ШУМСКО ГАЗДИНСТВО   
Период 

важења  
ПОГШ   

УКУПНА  
ПОВРШИНА   

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ    
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ   

Свега   Шума   
Шумске  
културе   

Шумско  
земљиште   Свега   Неплодно   

За остале 

сврхе   

1   Сремска Митровица       3028,21   3028,21   2737,62   172,31   118,28               

2   Панчево       1829,96   1824,59   1530,78       293,81   5,37       5,37   

3   Нови Сад      327,33   327,33   237,84   52,51   36,98               

4   Сомбор       187,38   187,38   138,23       49,15               

  СВЕГА     5372,88   5367,51   4644,47   224,82   498,22   5,37       5,37   

   

В) Укупно: (Државне шуме + Приватне шуме)   ха   

   

Ред. 

број   ШУМСКО ГАЗДИНСТВО   

Период 

важења  
ПОГШ   

УКУПНА  
ПОВРШИНА   

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ    ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ    

Свега   Шума   
Шумске  
културе   

Шумско  
земљиште   Свега   Неплодно   

За остале 

сврхе   

1   Сремска Митровица       45525,2   41768,3   32477,5   8542,02   748,79   3756,92   3671,3   85,69   

2   Панчево       51911,9   36661,6   21186,2   12841,4   2633,98   15250,3   6063,01   9187,29   

3   Нови Сад        12826,4   11415,5   2971,29   7450,91   993,34   1410,89   1277,62   133,27   

4   Сомбор       23982,8   19104,1   10107,1   7869,95   1126,96   4878,72   4376,59   502,13   

  СВЕГА     134246,2   108947,4   66742,04   36702,3   5503,07   25296,9   15388,5   9908,38   

   

   

Структура површина по пореклу и очуваности ЈП "Војводинашуме" (стање по посебним основама газдовања шумама у доба уређивања)   

   

Државне шуме                                                                                                                                                          ха   

Ред, број   ШУМСКО ГАЗДИНСТВО   

УКУПНА 

површина 

шума   

  Високе шуме     Вештачки обновљене шуме      Изданачке шуме     

Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   
ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   

1   Сремска Митровица   38109,55   19417,61   9818,42   9492,67   106,52   17618,87   13997,41   3528,14   93,92   1096,45   1015,20   72,38   8,87   

2   Панчево   32496,79   903,29   273,01   545,61   84,86   12883,43   6778,85   4861,18   1243,40   18711,48   8039,39   8286,90   2385,19   

3   Нови Сад   10131,85   1373,03   750,20   373,95   248,88   7788,85   6500,08   860,02   428,75   969,97   825,55   51,55   65,87   

4   Сомбор   17838,86   1585,98   243,66   1221,47   120,85   11322,97   6690,84   4512,74   119,39   4931,01   3040,42   1636,46   254,13   

  СВЕГА   98577,05   23279,91   11085,10   11633,70   561,11   49610,40   33964,87   13762,08   1883,45   25708,91   12947,56   10047,29   2714,06   
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Приватне шуме                                                                                                                                                          ха   

   

Ред, 

број   ШУМСКО ГАЗДИНСТВО   

УКУПНА 

површина 

шума   

  Високе шуме     Вештачки обновљене шуме      Изданачке шуме     

Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   

ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   

1   Сремска Митровица   2909,93   620,40   620,40           172,31   172,31           2117,22   1936,85       180,37   

2   Панчево   1530,78   5,04   5,04                           1525,74   1075,78   449,96       

3   Нови Сад   290,35                   52,48   43,21   9,27       237,87   182,06   48,39   7,42   

4   Сомбор   138,23   2,64   2,64           22,86   22,86           112,73   112,73           

  СВЕГА   4869,29   628,08   628,08           247,65   238,38   9,27       3993,56   3307,42   498,35   187,79   

   

   

В) Укупно: (Државне шуме + Приватне шуме)                                                                                                                            ха   

Ред, број   ШУМСКО ГАЗДИНСТВО   

УКУПНА 

површина 

шума   

  Високе шуме     Вештачки обновљене шуме      Изданачке шуме     

Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   Свега   Очуване    Разређене   Деградиране   
ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   ха   

1   Сремска Митровица   41019,5   20038   10438,8   9492,67   106,52   17791,2   14169,7   3528,14   93,92   3213,67   2952,05   72,38   189,24   

2   Панчево   34027,6   908,33   278,05   545,61   84,86   12883,4   6778,85   4861,18   1243,4   20237,2   9115,17   8736,86   2385,19   

3   Нови Сад    10422,2   1373,03   750,2   373,95   248,88   7841,33   6543,29   869,29   428,75   1207,84   1007,61   99,94   73,29   

4   Сомбор   17977,1   1588,62   246,3   1221,47   120,85   11345,8   6713,7   4512,74   119,39   5043,74   3153,15   1636,46   254,13   

  СВЕГА   103446,34   23907,99   11713,18   11633,7   561,11   49858,05   34203,25   13771,35   1883,45   29702,47   16254,98   10545,64   2901,85   

   

    

Стање шума по врстама дрвећа Ј,П, "Војводинашуме"   

(стање по основама газдовања шумама у доба уређивања)   

    

Државне шуме   

    

Ред, број   
ШУМСКО  
ГАЗДИНСТВО   

Површина     
(ха)   

  

Свега (м3)   

              

    

              

Еат   Врба   Д,топола   ОМЛ   Лужњак   П,јасен   Багрем   Цер   Граб   А,јасен   Ц, орах   П, Брест   ОТЛ   Ц, бор   Ост, чет,   

1   
Срем,   
Митровица   41019,48   

В   12270451,8   975686,6   55838,9   81547,3   102610,6   7022086   2259806   103053,1   459594,6   806519,9   17568   33348,8     352787,2     4.8   

Зв   297160,6   60375,1   2307,8   7152,4   2480,7   133454,3   49831   3787   10070,6   16527,5   460,9   888,3     9824,9     0.1   

Е   2020880,9   777887,4   33038,2   37972,4   11184,5   590714,6   234411,8   75000,9   48560,7   137393   10717,5   3876,1     60123,8       

2   Панчево   34027,6   

В   3692302,4   1235803   213228,7   43596,7   328296   50660,5   12407   357322,3   31392,3   24710,7   159993,7   281703,5   1647   423640   311876   216025   
Зв   162134,7   76625   6398,2   2730,6   9753   1070   246,4   21453,8   722,7   720,6   7452,6   2681,8   65   11346   12362   8507   
Е   2047148,4   1141813   98885,2   45921,6   59258   5492,2   4549,5   313878,7   3992,3   1958,2   96736,9   127529,8   518   59458   69712   17445   



8  

  

3   Нови Сад    10422,2   

В   2039840,1   1023223,8   266205,1   73543,9   363,9   180578,5   11044   101466,7   92313,2   12665,7   214828,7   2644,3   5784,1   54397,1     781.1   

Зв   111793,8   67489,81   14762,7   3020,5   2   2386,4   49,3   5277,2   479   157,5   14735,2   29,7   178,4   3213,79     12.3   

Е   1374746,1   929697,5   147440   31094,1     22443,3   1359,3   80196,3   1867,3   299,5   129121,9   263,8   3013,9   27912,2     37   

4   Сомбор   17977,1   

В   3117474,1   829712   44634     229583   727450,1   26052   87770   63473   27886   137214   258589   80   544230     140801   

Зв   87875,1   40698   934     11769   3125,1   533   2384   2249   533   5035   5481   5   9444     5685   

Е   1227642,5   613341   20384     106853   162840,5   3555   30421   19117   16443   53268   56007     96573     48840   

Свега:   

 

103446,34   

В   21120068.4   4064425,4   579906,7   198687,9   660853,5   7980775   2309309   649612,1   646773,1   871782,3   529604,4   576285,6   7511,1   1375054   311876   357611,9   
Зв   658964.2   245187,91   24402,7   12903,5   24004,7   140035,8   50659,7   32902   13521,3   17938,6   27683,7   9080,8   248,4   33828,69   12362   14204,4   
Е   6670418   3462738,9   299747,4   114988,1   177295,5   781490,6   243875,6   499496,9   73537,3   156093,7   289844,3   187676,7   3531,9   244067   69712   66322   

   

   

Приватне шуме   

   

Ред, 

број   
ШУМСКО  
ГАЗДИНСТВО   

Површина     
(ха)   Свега (м3)   

                                
Еат   Врба   

Д,топола   ОМЛ   Лужњак   П,јасен   Багрем   Цер   Граб   А,јасен   Ц, орах   П, Брест   ОТЛ   Ц, бор   Ост, чет,   

1   Срем, Митровица   3191,00   

В   268670   10132   5722   18263   22276   31979   91831   79829   587                   8051           
Зв   9607   432   114   587   1190   1141   2880   2821   41                   401           
Е   17842   2876   55   1288   588   219   1949   10777   14                   76           

2   Панчево   1829,96   

В   30369   226   172   45   403           25251           1967       12   1628       665   

Зв   1780   19   2   1   15           1589           62       1   55       36   

Е   20478   108   176   46   86           18219           1074       3   765       1   

3   Нови Сад   306,88   

В   13754,9   3919,6   3222,7   972,1   782,6   209   28   3489           913   6,5       200,4       12   

Зв   647,4   216,2   75,8   25,7   32,2   2,1   1,5   204,7           82,4   0,3       6,4       0,1   

Е   12494   4785   3272   1015   34           2420           796   7       165           

4   Сомбор   187,38   

В   4411   754   60       1796   283           37       913           478       90   

Зв   215   29   2       108   11                   34           30       1   

Е                                                                   

Свега:   5515,22   

В   317204,9   15031,6   9176,7   19280,1   25257,6   32471   91859   108569   624       3793   6,5   12   10357,4       767   

Зв   12249,4   696,2   193,8   613,7   1345,2   1154,1   2881,5   4614,7   41       178,4   0,3   1   492,4       37,1   

Е   50814   7769   3503   2349   708   219   1949   31416   14       1870   7   3   1006       1   

     

   

В) Укупно: (Државне шуме + Приватне шуме)   

   

Ред, број   
ШУМСКО  
ГАЗДИНСТВО   

Површина     
(ха)   

  

Свега (м3)   

              
    

              

Еат   Врба   
Д,топола   ОМЛ   Лужњак   П,јасен   Багрем   Цер   Граб   А,јасен   Ц, орах   П, Брест   ОТЛ   Ц, бор   Ост, чет,   

1   
Срем,   
Митровица   44210,48   

В   12539122   985818,6   61560,9   99810,3   124886,6   7054065   2351637   182882,1   460181,6   806519,9   17568   33348,8   0   360838,2   0   4.8   

Зв   306767,6   60807,1   2421,8   7739,4   3670,7   134595,3   52711   6608   10111,6   16527,5   460,9   888,3   0   10225,9   0   0.1   

Е   2038723   780763,4   33093,2   39260,4   11772,5   590933,6   236360,8   85777,9   48574,7   137393   10717,5   3876,1   0   60199,8   0   0   

2   Панчево   36481,89   

В   3722671   1236029   213400,7   43641,7   328699   50660,5   12407   382573,3   31392,3   24710,7   161960,7   281703,5   1659   425268   311876   216690   

Зв   163914,7   76644   6400,2   2731,6   9768   1070   246,4   23042,8   722,7   720,6   7514,6   2681,8   66   11401   12362   8543   



9  

  
Е   2067626   1141921   99061,2   45967,6   59344   5492,2   4549,5   332097,7   3992,3   1958,2   97810,9   127529,8   521   60223   69712   17446   

3   Нови Сад    10868,76   

В   2053595   1027143,4   269427,8   74516   1146,5   180787,5   11072   104955,7   92313,2   12665,7   215741,7   2650,8   5784,1   54597,5   0   793.1   

Зв   112441,2   67706,01   14838,5   3046,2   34,2   2388,5   50,8   5481,9   479   157,5   14817,6   30   178,4   3220,19   0   12.4   

   Е   1387240   934482,5   150712   32109,1   34   22443,3   1359,3   82616,3   1867,3   299,5   129917,9   270,8   3013,9   28077,2   0   37   

4   Сомбор   18160,64   

В   3121885   830466   44694   0   231379   727733,1   26052   87770   63510   27886   138127   258589   80   544708   0   140891   

Зв   88090,1   40727   936   0   11877   3136,1   533   2384   2249   533   5069   5481   5   9474   0   5686   

Е   1227643   613341   20384   0   106853   162840,5   3555   30421   19117   16443   53268   56007   0   96573   0   48840   

Свега:   

 

109721,77   

В   21437273   4079457   589083,4   217968   686111,1   8013246,1   2401168   758181,1   647397,1   871782,3   533397,4   576292,1   7523,1   1385411,7   311876   358378,9   

Зв   671213.6   245884,11   24596,5   13517,2   25349,9   141189,9   53541,2   37516,7   13562,3   17938,6   27862,1   9081,1   249,4   34321,09   12362   14241,5   

Е   6721232   3470507,9   303250,4   117337,1   178003,5   781709,6   245824,6   530912,9   73551,3   156093,7   291714,3   187683,7   3534,9   245073   69712   66323   

   

   

СЕМЕНСКИ ОБЈЕКТИ У ЈП''ВОЈВОДИНАШУМЕ''   

                  

Шумско 

газдинствоШумска 

управа   

Врста семенског  

објекта и  

регистарски број   

Газдинск а 

јединица   Одељењ е/ 

одсек   

Површина 

објекта/б 

рој стабала   
Врста дрвећа   

'Сремска Митровица''- 

Кленак   

семенска састојина  С 

02,12,02,05   

Гробовач ко- 

Витојевачк 

оострво   
58/б   

5,00   Југланс нигра   

Сремска   

Митровица''Купиново   семенска плантажа  С 

02,02,01,17   

Висока   

   

шума  Лошинци   
31   

2,50   Qуерцус робур   

Сремска   

Митровица''Купиново   семенска састојина  С 

02,02,01,04   

Висока шума  

Лошинци   

8/е   

27,64   Qуерцус робур   9/ц,с,л,м, к   

Сремска   

Митровица''Вишњићево 

семенска плантажа  С  

  

02,02,01,15   

   Банов   

брод   
10/б   

7,00   Qуерцус робур   

Сремска   

Митровица''Вишњићево 

семенска састојина  С  

  

02,02,01,08   

Варадин- 

Жупања   
41,42   

42,91   Qуерцус робур   

Сремска   

Митровица''Вишњићево 

семенска састојина  С  

02,02,01,06   

Винична-  

ЖеравинацПук   

14/а,д   

104,71   Qуерцус робур   
15/б,х   

16/а-н   

20/а-м   

Сремска   Винична-  18/а-ц   70,52   Qуерцус робур   
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Митровица''Вишњићево  семенска састојина  С 

02,02,01,05   

ЖеравинацПук   

30/а-н   

Сремска   

Митровица''Вишњићево 

семенска састојина  С  

  

02,04,02,01   

Винична-  

ЖеравинацПук   

31/а-м   

15,45   
Фраxинус 

ангустифолиа   

Сремска   

Митровица''Вишњићево  семенска састојина  С 

02,10,01,01   

Винична-  

ЖеравинацПук   

30/а-е   

17,45   
Царпинус 

бетулус   
31/ц,д   

Сремска   

Митровица''Вишњићево  семенска састојина  С 

02,02,01,03   

Винична-  

ЖеравинацПук   

34/а-л   

54,04   Qуерцус робур   

43/а   

Сремска   

Митровица''-  

Моровић   

семенска састојина  С 

02,02,01,07   

Блата-  

Малованци   

19/а-и   

38,47   Qуерцус робур   

32/а-к   

Сремска   

Митровица''-  

Моровић   

семенска састојина  С 

02,02,01,09   

Непречав а- 

ВарошЛазарица 

44/а-е   

53,92   Qуерцус робур   

45/а,б   

Сремска   

Митровица''-  

Моровић   

семенска састојина  С 

02,02,01,13   

Рађеновци 

Нови   

3/г-м   

98,61   

Qуерцус робур 

вар,тардисси 

ма   

13/а-и   

14/а,б,е, м   

15/ац;с,г   

   

Шумско 

газдинствоШумска 

управа   

Врста 
семенског 
објекта и  
регистарски  
број   

Газдинска 

јединица   

Одељење/  

одсек   

Површина 

објекта/број 

стабала   

Врста дрвећа   

'Банат''-Вршац   

семенска  
састојина      
С   

02,02,02,09   

   

Вршачки брег   
   2,75   Qуерцус петреа   

'Банат''-Банатски  

Карловац   

семенска  
састојина      
С   

02,07,01,02   

  

  Делиблатск 

и песак   

225/р   1,00   Тилиа  томентоса   

'Банат''-Банатски  

Карловац   

семенска  
састојина      
С   

02,06,01,06   

  

  Делиблатск 

и песак   

304/р   0,38   
Робиниа 

псеудоацација   

'Банат''-Банатски  

Карловац   

семенска  
састојина      
С   

02,06,01,05   

  

  Делиблатск 

и песак   

309/р   3,05   
Робиниа 

псеудоацација   
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'Банат''-Бела црква   

семенска  
састојина      
С   

01,03,01,13   

  

  Делиблатск 

и песак   

426/а   4,50   
Пинус  

силвестрис   

'Банат''-Делиблато   

семенска  
састојина      
С   

02,12,02,02   

  

  Делиблатск 

и песак   

194/е   0,25   Југланс нигра   

'Банат''-Зрењанин   

семенска   

стабла         

С   

02,05,02,02   

насеље у Зрењанину   2 стабла   Југланс пумила   

'Банат''-Зрењанин   

семенска   

стабла         

С   

02,08,01,08   

испред зграде шумске управе   2 стабла   Бетула верруцоса  

   

,,Нови Сад''-Бачка  

Паланка   

семенска  

састојина     

Ц 02,12,03   

   Багремара   8/б   0,56   Југланс нигра   

,,Нови Сад''-Бачка  

Паланка   

семенска  

састојина     

Ц 01,10,01   

Паланачке    аде- 

Чипски  

полој   

11/а   0,22   
Таxодиум 

дистицхум   

   

'Сомбор''-Бачки  

Моноштор   

семенска  
састојина      
С   

03,02,00,01   

   

Карапанџа   

3/а   

29,78   Qуерцус робур   
4/а-д,ф,г,и   

600/а,б   

'Сомбор''-Бачки  

Моноштор   

семенска  
састојина      
С   

02,12,02,04   

   

Колут-Козара   
23/б   0,56   Југланс нигра   

'Сомбор''-Оџаци   

семенска  
састојина      
С   

02,19,01,01   

 Дорословачка 

шума   
600/б   0,39   

Гледитцхиа 

триацантхос   

'Сомбор''-Апатин   

семенска  
састојина      
С   

02,12,01,19   

   

Курјачица   
10/б   12,77   Qуерцус робур   

'Сомбор''-Суботица   

семенска  
састојина      
С   

02,18,01,01   

   Суботичке  

шуме   
27/б   1,00   

Целтис 

оцциденталис   
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'Сомбор''-Суботица   

семенска  

плантажа     С  

02,06,01,03   
Суботичке шуме   29-7   0,66   

Робиниа 

псеудоацациа   

'Сомбор''-Суботица   

семенска  

матична   

стабла         

С   

02,02,01,10   

Суботичке шуме   38/к   10 стабала   Qуерцус робур   

     

ЛОВНА ОСНОВА ЛОВИШТА И РЕШЕЊА О УСТАВНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА   

   

   

ШГ «СОМБОР» Сомбор    

   

«КОЗАРА» важи за период 1,04,2007, до 31,03,2017, год,   

Обухвата општину Сомбор (Бачки Моноштор);   

Површине: 11,764 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00 354/6-95-06, «Сл,гласник РС» бр, 24/94   

   

«СУБОТИЧКЕ ШУМЕ» важи за период 1,04,2007, до 31,03,2017, год,   

Обухвата општину Суботица;   

Површина: 4,711 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00011/2-94-06, «Сл,гласник РС» бр, 59/94   

   

«КАМАРИШТЕ» важи за период 1,04,2007, до 31,03,2017, год,   

Обухвата општину Оџаци;   

Површине: 1,650 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00354/8-95-06, «Сл,гласник РС» бр,29/95 и 47/95,   

   

«АПАТИНСКИ РИТ» важи за период 1,04,2007, до 31,03,2017, год,   

Обухвата општину Апатин;   

Површине: 6,579 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00354/7-95-06, «Сл,гласник РС» бр,29/95 и 47/95,   
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ШГ «БАНАТ» Панчево    

   

«ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ» важи за период 1,04,2006, до 31,03,2016, год,   

Обухвата општину Вршац;   

Површине: 6,032 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00011/9-94-06, «Сл,гласник РС» бр,29/95 и 59/94   

   

«ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА» важи за период 1,04,1999, до 31,03,2009, год,   

Обухвата општине: Ковин, Бела Црква, Алибунар и Вршац,   

Површине: 33,610 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00011/1-94-06, «Сл,гласник РС» бр,21/94,   

   

«ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ» важи за период 1,04,2006, до 31,03,2016, год,   

Обухвата општинЕ: Панчево, Ковин, Гроцка;   

Површине: 6,057 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00011/4-94-06, «Сл,гласник РС» бр,24/94    

   

   

   

ШГ «СРЕМСКА МИТРОВИЦА» Ср, Митровица    

   

«КАРАКУША» важи за период 1,04,2006, до 31,03,2016, год,   

Обухвата општину Оџаци;   

Површине: 1,650 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00354/8-95-06, «Сл,гласник РС» бр,29/95 и 47/95,   

«КУПИНИК» важи за период 1,04,2008, до 31,03,2018, год,   

Обухвата општину Оџаци;   

Површине: 1,650 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00354/8-95-06, «Сл,гласник РС» бр,29/95 и 47/95,   

«БОСУТСКЕ ШУМЕ» важи за период 1,04,2001, до 31,03,2011, год,   

Обухвата општину Шид и Ср,Митровица;   
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Површине: 12,274 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00354/1-95-06, «Сл,гласник РС» бр,5/99,   

   

«КУЋИНЕ» важи за период 1,04,2005, до 31,03,2015, год,   

Обухвата општину Шид;   

Површине: 1,955 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00354/3-95-06, «Сл,гласник РС» бр,5/99 ,   

   

   

ШГ «НОВИ САД»  Нови Сад    

   

«ПЛАВНА» важи за период 1,04,2007, до 31,03,2017, год,   

Обухвата општину Бач;   

Површине: 2,619 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00281-94-06, «Сл,гласник РС» бр,12/95,   

   

«КОВИЉСКИ РИТ» важи за период 1,04,2007, до 31,03,2017, год,   

Обухвата општине Нови Сад, Ср,Карловци, Тител, Инђија;   

Површине: 4,305 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-00011/3-94-06, «Сл,гласник РС» бр,24/95 и 24/94,   

  -      

   

«ВОЈВОДИНАШУМЕ-ЛОВОТУРС» Петроварадин     

   

«РИСТОВАЧА»  важи за период 1,04,2008, до 31,03,2018, год,   

Обухвата општину Бач;   

Површине: 1,584 ха;   

Бр,решења о установљ,ловишта 324-02-213/93-06, «Сл,гласник РС» бр,112/93,   

   

Потписани нови уговори о давању ловишта на газдовање Јавном предузећу «Војводинашуме» на основу Решења Покрајинског секретаријата,   

   

«Вршачке планине» решење бр, 104-324-00012/20004-01 од 10,9,2004, године на период од 10,09,2004, до 10,09,2014, године (ловиште је установљено 15,08,1994, године Решењем Министарства бр,324-02-00011/9,   
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«Ристовача» решење бр, 104-324-00003/2004-01 од 24,02,2004, године за период од 10,03,2004, до 10,03,2014, године,   

   

«Суботичке шуме» решење бр, 104-324-000008/2004-01 од 10,09,2004, године за период од 10,09,2004, до 10,09,2014, године, Решење Министарства бр,324-02-00011/2 од 11,03,1994, године,   

 «Доње Подунавље» решење бр,104-324-00010/2004-01 од 10,09,2004, године за период од 10,09,2004, до 10,09,2014, године, Решење Министарства бр, 324-02-00011/4 од 11,03,1994, године,   

   

«Делиблатска пешчара» решење бр: 104-324-00011/2004-01 од 12,05,2004, године за период од 12,05,2004, до 12,05,201‚4, године, Решење Министарства бр,324-02-00011/1 од 23,02,1994, године,   

   

«Каракуша» решење бр, 104-324-00013/2004-01 од 30,07,2004, године за период од 30,07,2004, до 30,07,2014, године,   

   

«Купиник» решење бр,104-324-00030/2004-01 од 30,07,2004, до 30,07,2014, године,   

   

«Подунавско ловиште Плавна» решење бр, 104-324-00009/2005-01 од 3,03,2005, за период од 10 година, Решење Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду бр,324-0200281/13-94-06 од 22,03,1995,   

   

«Ковиљски рит» решење бр,104-324-00009/2004 од 13,09,2004, године, дато на газдовање за период од 13,09,2004, до 13,09,2014, године, решење Министарства бр,324-02-00011/3 од 11,03,1994, године,   
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КОРИШЋЕЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА   

   

На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", бр. 128/14), Уговором о уступању на коришћење делова рибарских подручја “Срем”, “Банат” и “Бачка” бр. 130401-872/2016-04 

од 01. 03. 2016. године потписаним са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ЈП “Војводинашуме” је добило на коришћење следеће риболовне воде:   

   

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  

“Ковиљскопетроварадински 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), Уредбом о заштити Специјалног резервата природе “Делиблатска пешчара” (Службени гласник Републике Србије, бр.  

03/02), Уредбом о заштити Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит” (Службени гласник Републике Србије, бр. 27/98) и Уредбом о заштити Специјалног резервата природе “Обедска бара”  

(Службени гласник Републике Србије, бр. 56/94), установило за рекреативни и спортски риболов (режим заштите ИИ и ИИИ степена) и привредни риболов (режим заштите ИИИ степена) рибарска подручја “Горње  

Подунавље” (одлука бр. 560/ВИ-4а) и “Лабудово окно” (одлука бр. 560/ВИ-4б), као и за рекреативни и спортски риболов (режим заштите ИИ и ИИИ степена) рибарско подручје “Ковиљско-петроварадински рит” (одлука бр. 

1461/ВИИ-15) и рибарско бодручје “Обедска бара” (одлука бр. 3748/ИX-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 1077 км;   

РП “Ковиљско-петроварадински рит”;  РП 

“Обедска бара”.   

   

ЈП "Војводинашуме" користи рибарска подручја на основу законских прописа, привремених, средњорочних и годишњих програма управљања деловима рибарских 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 (смуђ, штука, 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 1.345 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“ од 1.112 до 1.075 км и РП  

„Лабудово окно“; ШГ "Сремска Митровица” – Сремска Митровица, РП „Срем” – Сава од 207 до 123 км , РП „Срем“ – Сава од 96 до 49 км и РП „Обедска бара“; Војводинашуме-Ловотурс – Петроварадин; РП „Бачка“ од 

1.3671.345 км ).   

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА   
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На територији Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин налази се укупно 36 заштићених подручја укупне површине 88.292,99 ха или 68,2% територије предузећа. ЈП „Војводинашуме“ је управљач на површини од 

70.686,35 ха (54,8%) а корисник заштићених 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 20 заштићених подручја.  

У строгом режиму заштите у оквиру заштићених подручја којима предузеће управља налази се 3.338,14 ха или 3,36% од укупне површине шума ЈП “Војводинашуме”.     

Заштићена подручја дата су на управљање ЈП "Војводинашуме" на основу аката које доносе Влада Републике Србије (Уредбе о заштити подручја) и Скупштине општина на чијем подручју се налазе заштићена подручја 

(Одлуке о заштити подручја).    

Управљач заштићених подручја, у складу са Законом о заштити природе, води Регистар заштићених подручја и стара се да сви корисници заштићених подручја (приватни власници и корисници шума, власници и 

корисници пољопривредних површина, власници и корисници туристичких објеката и други корисници природних и створених вредности и услуга заштићеног подручја) спроводе прописане режиме заштите.   

Јавно предузеће "Војводинашуме" спроводи мере заштите, коришћења и развоја заштићених подручја преко својих огранака предузећа – Шумских газдинстава, односно Шумских управа.   

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

   

  

   

РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА КОЈИМА УПРАВЉА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

стање Март 2021. године 

Ред. бр. Назив заштићеног подручја 
Структура површина по режимима заштите  

I (ha) I (%) II (ha) II (%) III (ha) III (%) свега (ha) свега (%) 
1. Заштићена природна добра установљена на основу Закона о заштити животне средине из 1991. године (Влада и локална самоуправа)  

1 
Специјални резерват природе  

  

1.1. Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински 

рит" 373.00 6.33 1,738.00 29.48 3,784.00 64.19 5,895.00 100.00 
1.2. 

Специјални резерват природе "Багремара" 34.80 29.60 82.78 70.40 0.00 0.00 117.58 100.00 
1.3. 

Специјални резерват природе "Горње Подунавље" 261.62 1.33 4,843.81 24.71 14,499.56 73.96 19,605.00 100.00 
1.4. 

Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара" 2,353.80 6.76 8,218.59 23.60 24,256.93 69.65 34,829.32 100.00 
1.5. 

Специјални резерват природе "Обедска бара" 314.92 3.21 2,565.08 26.12 6,940.00 70.67 9,820.00 100.00 

 
Укупно 1 

 3,338.14 17,448.26 49,480.49 70,266.90  

2 
Споменик природе  

  

2.1. 
Споменик природе "Шуме Јунаковић" 0.00 

0.00 58.12 
32.28 121.93 

67.72 180.05 100.00 
2.2. 

Споменик природе "Ивановачка ада" 0.00 
0.00 6.07 

100.00 0.00 
0.00 6.07 100.00 

          

 
Укупно 2 

0.00  64.19  121.93  186.12  

Свега 1-2  3,338.14  17,512.45  49,602.42  70,453.02  
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ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА КОЈИМА УПРАВЉА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

стање Март 2021. године 

(установљена у складу са Законом о заштити животне средине из 1991. године и Законом о заштити природе 

из 2009. године) 

Ред. бр. Назив заштићеног подручја 
 

Број Површина (ха)  

1. 
Специјални резерват природе 

 5 70,266.90 

1.1. 
Специјални резерват природе "Ковиљско-

петроварадински  р 
 

5,895.00 

1.2. Специјални резерват природе "Багремара" 
  

117.58 

1.3. Специјални резерват природе "Горње Подунавље" 
  

19,605.00 

1.4. Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара" 
  

34,829.32 

1.5. Специјални резерват природе "Обедска бара" 
  

9,820.00 

2 Остале категорије ЗП 
 

2 186.12 

2.1. Споменик природе "Шуме Јунаковић" 
  

180.05 

2.2. Споменик природе "Ивановачка ада" 
  

6.07 

Свега 1-2 
  7 70,453.02 

ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА КОЈИМА УПРАВЉА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

стање Март 2021. године 

(рекапитулација) 

Ред. бр. Назив заштићеног подручја Број Површина (ха)  

1. 
Заштићена природна добра установљена на основу Закона о заштити животне средине из 1991. године и Законом 

о заштити природе из 2009. године 

1. Специјални резерват природе  5 70,266.90 

3 Остале категорије ЗП 2 186.12 

Свега 1-2 
 7 70,453.02 

2. Заштићена природна добра установљена у периоду 1945. - 1990. године  

3. 
Строги природни резерват 

7 229.03 
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4. Природни споменик 2 4.30 

Свега 3-4 
 

9 233.33 

Свега 1-4 
 16 70,686.35 

  

  

ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА КОЈИМА УПРАВЉА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

стање Март 2021. године 

ановљена у складу са Законом о заштити животне средине из 1991. године и Закона о заштити природе из 2009.  

Ред. бр. Назив заштићеног подручја Међународни статус (од) година 

1. 
Специјални резерват природе 

 

1.1. 
Специјални резерват природе  
"Ковиљско-петроварадински рит" 

IBA 

International Commission for the 

Protection of the Danube  

IPA 

Ramsar 

1989 

2004 

2005 

2012 

1.2. Специјални резерват природе "Багремара" 
  

1.3. Специјални резерват природе "Горње Подунавље" 

IBA 
International Commission for the 

Protection of the Danube  

IPA 

Ramsar 

MAB резерват биосфере  
"Бачко Подунавље" 

1989 

2004 

2005 

2007 

2017 

1.4. Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара" 

IBA 
International Commission for the 

Protection of the Danube  

IPA 

Ramsar (Лабудово окно) 

1989 

2004 

2005 

2006 

1.5. Специјални резерват природе "Обедска бара" 

Ramsar 

IBA 

IPA 

1977 

1989 

2005 

2 Споменик природе  
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2.1. Споменик природе "Шуме Јунаковић" - - 

2.2. Споменик природе "Ивановачка ада" - - 

  

  

  

  

ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА КОЈИМА УПРАВЉА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

стање Март 2021. године 

 Ред.бр 

. 
Назив заштићеног подручја 

Година Површина 

установљења ревизије/измене ха 

1. ШУМСКО ГАЗДИНСТВО НОВИ САД  

1. Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" 1998 2011 5,895.00 

2. Специјални резерват природе "Багремара" 2007  117.58 

Свега 1+2+3 6,012.58 

2. ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СОМБОР   

3 Специјални резерват природе "Горње Подунавље" 2001 2008 и 2009 19,605.00 

4 Споменик природе "Шуме Јунаковић"  2005  180.05 

Свега 4+5 19,785.05 

3. ШУМСКО ГАЗДИНСТВО БАНАТ-ПАНЧЕВО   

5 Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара" 2002  34,829.32 

6 Споменик природе "Ивановачка ада" 2009  6.07 

Свега 6+7 34,835.39 

4. ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

7 Специјални резерват природе "Обедска бара" 1994  9,820.00 

Свега 8 9,820.00 

СВЕГА 1-8 70,453.02 

  

ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

стање Март 2021. године 
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Ред.бр. Назив заштићеног подручја 
Година 

установљења 

Површина коју 

користи ЈП  
"Војводинашуме" 

Површина 

заштићеног  
природног добра  

у ха 

1.00 
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО НОВИ САД  

 

1. Парк природе "Тиквара" 1997 (2015) 442.77 554.52 

2 Парк природе "Бегечка јама" 1999 308.49 379.40 

3. 
Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја" 

2014 919.50 3,010.67 

4. 
Специјални резерват природе "Тителски брег" 

2012 284.84 496.00 

4. ПП "Полој" 
 

672.98 2,064.88 

Свега 1-4 
2,628.58 6,505.47 

2. 
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СОМБОР 

 

1 Предео изузетних одлика "Суботичке шуме" 2003 3,908.78 5,369.90 

2 Специјални резерват природе "Селевењске пустаре" 1997 74.63 677.04 

3 ПИО "Горња Мостонга" н/а 10.79 3,650.14 

4 ПИО "Средња Мостонга" н/а 760.98 3,130.66 

5 ПП "Мртваје горњег Потисја" н/а 22.05 305.33 

6 Парк Природе "Камараш" 2005 0.53 267.96 

7 Предео изузетних одлика "Комплекс ПТК Панонија" 2003 79.56 3,973.00 

Свега 1-7 
4,857.32 17,374.03 

3. 
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО БАНАТ-ПАНЧЕВО   

 

1 Специјални резерват природе "Стари Бегеј - Царска бара" 1994 412.10 4,726.07 

2 Предео изузетних одлика "Вршачке планине" 2005 (2019) 3,638.06 5,328.86 

3 Споменик природе "Стража" 2006 13.89 67.60 

4 Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја" 2014 922.18 3,010.67 

5 ПИО "Караш-Нера" 2015 9.83 1,541.27 

6 ЗС "Панчевачке аде" н/а 1,130.16 1,309.25 

7 ПИО "Потамишје" н/а 3,841.81 23,989.79 

8 Споменик природе "Парк дворца Јагодић" 2015 7.80 9.00 
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Свега 1-9 
9,975.83 39,982.51 

4. 
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

1 Специјални резерват природе "Засавица" 1997 (2019) 144.91 1,825.00 

Свега 1 144.91 1,825.00 

УКУПНО 1-7 17,606.64 65,687.01 
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3. Организациона структура ЈП “Војводинашуме”  

  

Скупштина Аутономне покрајине  

Војводине  

Надзорни одбор  

  

Надзорни одбор ЈП “Војводинашуме”, чланови:       

Драган Божић, председник       

Ђорђе Цветковић, члан       

Миленко Тегелтија, члан       

Јавно предузеће “Војводинашуме” је организовано у три нивоа:       

Дирекција предузећа,       

Огранци предузећа – шумска газдинаства (4) огранак предузећа “Војвовинашуме     

– Ловотурс” (1) и огранак предузећа Туристичка агенција ,, Војводинашуме –  

Турист,, (1)     

     •     Шумске управе (19) и остале радне јединице (5).       

Дирекција предузећа се бави стратегијским пословима. Њену организациону 

структуру чине сектори.        
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Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја, то су профитни центри, а 

њихову организациону структуру чине службе.    Шумске управе су основне јединице 

планирања и  организовања послова газдовања шумама.       

     

      

Ред. бр.  ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ”       Име и презиме       Функција       

I     Дирекција предузећа       Роланд Кокаи  Директор        

   
Сектор за шумарство, екологију и 

развој       Марко Маринковић  Извршни директор     

   
Сектор за коришћење шума, 

механизацију и безбедност на раду      
Милан Сучевић  Извршни директор     

   
Сектор ловство, рибарство и 

угоститељство   
Бранислав Станков  Извршни директор     

   Сектор за финансије   Весна Плавшић  Извршни директор     

   
Сектор за комерцијалне послове и 

маркетинг   
Борис Барјактаровић  Извршни директор   

   Сектор за правне послове       Силвана Тодоровић  Извршни директор     

II      Огранци предузећа                

   Шумско газдинство “Сомбор” Сомбор   Срђан Пеурача  Заступник огранка       
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   Шумско газдинство “Банат” Панчево      Жељко Сушец  Заступник огранка       

   
Шумско  газдинство  

 “Сремска Митровица”,   С.Митровица   
  Драган Вулин       Заступник огранка       

   Шумско газдинство “Нови Сад” Н. Сад   
  Александар 

Јањатовић     

Заступник огранка       
   

   
“Војводинашуме – Ловотурс”      

Петроварадин     
Слободан Петер          Заступник огранка       

     
Туристичка агенција ,, Војводинашуме 

– Турист,, Петроварадин     
Маја Јенеи     Заступник огранка       

     

     

    Радно време Јавног предузећа “Војводинашуме” Дирекција 07.00-15.00 часова      

Емаил:инфо@војводинасуме.рс Wеб:www.војводинасуме.рс        

Заступници огранака предузећа овлашћени су да могу да утврде почетак и завршетак 

радног времена у складу са потребом процеса рада у делу предузећа.      Преглед 

послова које организационе јединице обављају        

  

Дирекција предузећа – кључне активности        

Израђује Пословну политику за читаво јавно предузеће, за све делатности.        

Разматра и предлаже Надзорном одбору на усвајање годишњи план пословања за 

сваки део предузећа и за цело јавно предузеће (са натуралним и финансијским 

делом).        

У склопу годишњег плана пословања посебно се разматра и усваја план инвестиција за сваки део 

предузећа и за предузеће у целини.        

Спроводи поступак јавних набавки добара и услуга за све делове предузећа.        

Спроводи активности са ресорним министарством, као и потребне контакте са осталим 

министарствима из Владе РС и Секретаријатима АП Војводине.        
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Конкурише код Владе и АП Војводине за одређене видове рада из области гајења и заштите шума 

које суфинансира држава.        

Креира политику цена свих производа шумарства, ловства, осталих шумских производа, закупа и 

предлаже Надзорном одбору на усвајање.        

Уговара продају највреднијих производа шумарства и уговара закупе на подручју читавог 

предузећа.        

Спроводи политику развоја предузећа кроз организацију стручних семинара, састанака, 

предавања, издавања стручних часописа и др.        

Прати извршење годишњег плана пословања свих делова предузећа по свим делатностима и 

утиче на та извршења.        

Контролише спровођења пословне политике на терену.        

Прати ток новчаних средстава у свим деловима и води рачуна о ликвидности предузећа.        

Спроводи најоптималнију организацију предузећа кроз потребан број шумских газдинстава, 

шумских управа, сектора, служби, као и потребан број извршилаца у Дирекцији предузећа и свим 

деловима предузећа.        

Врши именовање најодговорнијих лица у Дирекцији предузећа и Шумским газдинствима и води 

кадровску политику предузећа.        

Ради периодичне (тромесечне, шестомесечне, деветомесечне и годишње) анализе пословања 

предузећа са израдом биланса успешности за сваки поједини део предузећа.        

Доноси све нормативне акте потребне за функционисање предузећа.        

Заступа предузеће пред судом у свим споровима који се односе на  Дирекцију предузећа и већим 

споровима који су везани за Шумска газдинства.        

Доноси одлуке о висини зарада.        

            

Огранци предузећа (Шумска газдинства, “Војовдинашуме-Ловотурс”) – кључне активности        

Сумирају предлоге Шумских управа и Радних јединица ради предлог годишњег плана пословања и 

шаљу их на разматрање и усвајање у Дирекцију предузећа.        

Израђују предлог плана инвестиција и шаљу га на разматрање и усвајање у Дирекцију предузећа.        

Израђују предлог плана јавних набавки и шаљу на разматрање и усвајање у Дирекцију предузећа, 

кој врши обједињавање и расписивање тендера за набавку добара и услуга.        

Из годишњег плана пословања издвајају одређене видове рада и шаљу у Дирекцију предузећа као 

предлог радова са којима ће се конкурисати за суфинансирање код државе.        
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После спроведеног поступка јавних набавки, за одређене услуге и добра приступају уговарању 

услуга и набавци добара.        

Уговарају продају одређених производа из шумарства, ловства и осталих делатности.        

Прате и контролишу извршење годишњег плана пословања свих шумских управа и радних 

јединица.        

Прате наплату испоручених производа, свакодневно, воде рачуна о свим приливима новчаних 

средстава (наплата) и врше плаћање свих доспелих обавеза.        

Воде рачуна о властитој ликвидности.        

Сумирају извештаје шумских управа и радних јединица и на бази њих извештавају Дирекцију 

предузећа о извршењу годишњег плана пословања.        

Раде периодични и годишњи обрачун пословања и шаљу га у Дирекцију предузећа на 

обједињавање.        

На бази усвојене систематизације врше распоређивање радника на њихова радна места у 

Шумском газдинству, шумским управама и радним јединицама и са њима закључују уговоре о 

раду, спроводе остале нормативне акте.        

Заступају Део предузећа пред судом у споровима који се воде у вези дела предузећа.        

      

Шумске управе, радне јединице - кључне активности        

• На основу усвојених планских докумената (шумска основа, ловна основа), раде предлог годишњег плана 

пословања. План се ради посебно за свако одељење и збирно за газдинску јединицу.        

• Израђују годишње извођачке планове за све радове који ће се изводити по годишњем плану пословања, 

план ловства, ЗПД-а,ПШ, грађевинарства...        

• Израђују предлог плана инвестиција и шаљу га на разматрање у Део предузећа.        

• Израђују предлог плана јавних набавки, добара и услуга и шаљу их на разматрање у Део предузећа.        

• После усвајања плана пословања приступају извођењу планираних радова по предвиђеној динамици.        

• Извештавају Део предузећа о извршењу радова по свим делатностима.        

• Врше редовне и ванредне контроле свих ревира и реона и остале контроле.        

• Воде евиденцију извршених радова по свим делатностима и све остале евиденције.        
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• Достављају предлоге у Део предузећа за покретање пријава за вођење судских спорова, као и предлоге за 

награђивање и кажњавање одговорних радника.        

• На крају пословне године врше раздужење изведених радова у предвиђене планске документе.        

• Присуствују при разматрању и усвајању свих планских докумената (посебне основе за газдовање шумама, 

опште основе, ловне основе, програми за ЗПД).        

• Старају се о имовини (покретној и непокретној) и врше годишњи попис имовине по количини и квалитету.        

Објашњење о њиховим међусобним односима        

Организациона шема је показала да предузеће функционише преко три главна нивоа. На сваком 

нивоу се доносе одређене одлуке и у процесу одлучивања хијерархија је јасно изражена која, да 

би систем функционисао, мора да се поштује.        

Дирекција предузећа – највиши ниво у процесу доношења одлука, доноси одлуке од битног 

значаја за фирму:        

Преко Надзорног одбора доноси и усваја све планске документе, одлуке и нормативна акта који су 

потребни за редовно функционисање предузећа. За свој рад одговарају Влади РС и Скупштини АП  

Војводине.        

Директор Јавног предузећа, користећи овлашћења која има и која му је дала Скупштина АП 

Војводине, именује лица са посебним овлашћењима и одговорностима чији је задатак да 

спроводе пословну политику предузећа и остваре најбоље могуће резултате у свом раду. За свој 

рад лица са посебним овлашћењима и одговорностима (помоћници директора и директори 

делова предузећа) одговарају директору Јавног предузећа.        

Директор предузећа доноси одлуке за пријем у радни однос свих радника предузећа.        

Огранци предузећа        

Кључна одоговорност у процесу доношења одлука је обавеза делова предузећа и директора 

делова предузећа да обезбеде функционисање пословања свих шумских управа и радних 

јединица, како би делови предузећа били профитни центри.        

Делови предузећа предлажу Дирекцији предузећа, односно Надзорном одбору све акте и планске 

документе на усвајање.        

Одлуке које доносе делови предузећа су решења за одређене врсте радова, решења за 

коришћење годишњих одмора, одлуке за стимулативно награђивање радника или одлуке за 

кажњавање радника у складу са нормативним актима предузећа.        

Шумске управе, радне јединице        
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Кључна одговорност је избор објеката у функцији остварења плана пословања да би се 

обезбедила трајност пословања дела предузећа.        

Одговорност шумских управа и радних јединица у процесу доношења одлука је одговорност за 

израду пројектне документације.        

       

            

Систематизација послова и задатака        

Стање на дан 21.03.2017. године       

  

Ред.бр.         ЈП “Војводинашуме”       

Број извршилаца       

  

А  Дирекција предузећа    

Б  Огранци предузећа    

1.       “Сомбор” Сомбор       290       

     

Дирекција огранака предузећа       

   

32       

Шумска управа “Апатин”       

   

49       

Шумска управа “Козара” Бачки Моноштор       
   80       

Шумска управа “Оџаци”         19       

Шумска управа “Суботица”       
 
  35       

Радна јединица “Шумска механизација”       
 
  75       

2.       “Банат” Панчево          319       
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Дирекција огранака предузећа       

  
46       

Шумска управа “Банатски Карловац”         48       

Шумска управа “Вршац”         23       

Шумска управа “Зрењанин”         38       

Шумска управа “Ковин”         51       

Шумска управа “Опово”         17       

Радна јединица “Шумска механизација Панчево”         70       

3.       “Сремска Митровица” Сремска Митровица       555  
 

       

   

   

Дирекција огранака предузећа         45       

    Шумска управа “Купиново”       
  

78       

Шумска управа “Моровић”         108       

  Шумска управа “Вишњићево”       114        

Шумска управа “Кленак”       104        

Радна јединица “Шумска механизација Моровић ”       106       
 

4  „Нови Сад”  Нови Сад       

  

   

   Дирекција огранака предузећа       36    

    

Шумска управа “Плавна”       30       
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Шумска управа “Бачка Паланка”       25       
 

Шумска управа “Бегеч”       38       
 

Шумска управа “Ковиљ”       44       
 

 
Шумска управа “Тител”       33       

Радна јединица “Шумска механзација Бегеч”       54       

5  

“Војводинашуме-Ловотурс” Петроварадин       36   

       

   
Дирекција огранака предузећа       25       

Радна јединица Фазанерија “Ристовача”  8       

Радна јединица “Qуаттро Церви”       3       

         

     

Ред.бр.     Назив дела 

предузећа     
Организациона јединица     Адреса     Име и презиме 

руководиоца     
Телефон      Факс     

1.       

  

  

  
Дирекција  
предузећа     
     

   

     
Директор     

Петроврадин,      
Прерадовићева 2     

 Роланд Кокаи     

021/6431644     021/6433-139     

1.1.     
Сектор за шумарство, 

екологију и развој       
   Петроврадин,     
Прерадовићева 2     

  Марко    
Маринковић     021/431144     021/6433-139     

1.2.     Сектор за коришћење 

шума, механизацију   и 

безбедност на раду      
      
Петроврадин,      
Прерадовићева 2     

  Милан 

Сучевић    
   021/431144     021/6433-139     

1.3.     
Сектор ловство,   рибарство 

и угоститељство     
  Петроврадин,     
Прерадовићева 2     

Бранислав   
Станков     

 021/431144     021/6433-139     
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1.4.     

Сектор за финансије    

     
Петроврадин,      
Прерадовићева 2     

Весна Плавшић   021/431144     021/6433-139     

 1.5  Сектор за комерцијалне 

послове и маркетинг       
Петроврадин,      
Прерадовићева 2     

Борис  
Барјактаровић   021/431144     021/6433-139     

1.6.     
Сектор за правне послове     

Петроврадин,      
Прерадовићева 2     

Силвана  
Тодоровић     

021/431144     021/6433-139     

     

      

      

 

2.   

ШГ „Сомбор“ 

Сомбор   

Организациона 

јединица 
 Адреса   Име и презиме   Телефон   Факс   

      Дирекција огранка   Апатински пут 11  

Сомбор   
Срђан Пеурача   025/463-114   025/463-115   

2.1      
Шумска управа  

„Суботица“    

Мајшански пут 91  

Суботица    

Чапо Левенте   024/555-626   024/525-404   

2.2      
Шумска управа  

„Апатин“   

Кружни насип 13  

Апатин   

Миодраг Перовић   025/77-3322   025/77-2273   

2.3      

Шумска управа   

„Оџаци“   

Светозара  

Марковића  

20 Оџаци   

 Мићо Вукелић   

025/5742-  

156   

   

2.4      

Шумска управа   

„Бачки Моноштор“   

Ослобођења 64  

Бачки Моноштор   

Огњен Ивошев   025/807-522      

2.5      

РЈ „Шумска 

механизација“   

   Бранислав 

Иванишевић   

025/807-522      
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3.       ШГ “Банат”      

Панчево       

Дирекција огранка 

предузећа       

Панчево, Максима    

Горког 24       

 Жељко Сушец       013/345-      

065       

013/353-      

585       

3.1.              

      

    

   

Шумска управа      

“Зрењанин”       

Зрењанин,       

Карађорђев трг 87     

Мирко Ђурђевић     023/563-      

360       

023/563-      

368       

3.2.       
Шумска управа      

“Опово”       

Опово, ЈНА 3       Милан Миљевић     
013/681-      

017       

013/681-      

017       

    3.3.   

Шумска управа      

“Панчево”       

Панчево, Браће      

Јовандић 29       

Симо Травица       

013/346-      

697       

013/346-      

890       

  3.4.       Шумска управа      

“Ковин”       

Ковин, Цара Лазара   

62       

 Слободан      

Радојевић       

013/742-      

625       

013/742-      

625       

 

3.5.        Шумска управа       

“Банатски Карловац”    

Банатски Карловац,  

Немањина 41       

  

Борис Трајковски     

013/651-      

216       

013/652-      

075       

3.6.       Шумска управа      

“Вршац”       

Вршац,       

Подвршанска 22       
Драган Мијатовић   

013/833-      

530       

013/833-      

530       

3.7.       РЈ Шумска  

механизација 

Панчево   

Панчево, Лука      

Дунав бб       Милоје Ћировић      

013/344-      

841       

013/344-      

841       

4.       

   
ШГ “Сремска      

Митровица”       

Дирекција огранка 

предузећа       

Сремска       

Митровица,       

Паробродска 2       

Драган Вулин       022/626-      

440       

022/612-      

949       

  

4.1.              Шумска управа      

“Моровић”       

Моровић,       

Митровачка 2       

Александар 

Жидњак   

022/725-      

500       

022/725-      

535       

4.2.       Шумска управа      

“Вишњићево”       

Вишњићево,       

Железничка 15       

Никола НИколић      022/745-      

733       

022/745-      

724       
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4.3.       Шумска управа      

“Кленак”       

Кленак, Савска 86       Владимир 

Софренић      

 022/445-    235  022/445-      

235       

4.4.       Шумска управа      

“Купиново”       

Купиново, Бранка      

Маџаревића 34       

Иван Томашевић      022/88-194       022/88-030     

4.5.       РЈ Шумска   

механизација 

Моровић    

Моровић, Светог       

Саве 4       

Зоран Петаковић      022/725-     

502       

022/725-      

534       

5.       ШГ “Нови Сад”  

Дирекција огранка 

предузећа       

Нови Сад, Војводе     

Путника 3       

Александар     

Јањатовић      

021/557-      

412       

21/557-      

966       

  

5.1.              

    

    ШГ “Нови Сад”   

Шумска управа      

“Бегеч”       

Багеч, Обалска бб       Зоран Марјановић   021/898-      

665       

021/898-      

545       

5.2.       
Шумска управа      

“Плавна”       

Плавна, М.Тита 41       Жељко  

Маринковић   
021/2078-      

013       

021/2078-      

193       

5.3.       
Шумска управа      

“Бачка Паланка”       

Бачка Паланка,      

Шумска 3       

Звездан      

Мешановић       

021/754124       

021/6043933      

021/604-      

0994       

5.4.        
Шумска управа      

“Тител”       

Тител, Книћанинова  

32       

  

Миленко Тимотић   

021/2961-      

735       

021/2960-      

038       

5.5.       
Шумска управа      

“Ковиљ”       

Ковиљ, Дужана      

Вицковића 41       
Душан Игић       

021/2988-      

028       

021/2989-      

192       

5.6       

Радна јединица 
“Шумска     
механизација” Бегеч    

Бегеч,Обалска бб      

     
Стево Жарковић      021/898-025       

021/898-      

025       

                     

6.       “Војводинашуме   Петроварадин,       Слободан Петер       021/432-      021/6432-      
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  – Ловотурс”        Дирекција огранка 

предузећа       

Прерадовићева 2       221       221       

6.1.       

       

РЈ “Фазанерија      

Ристовача”       Бач       Раде Нишевић                     

6.2.       
Војводинашуме -    

Турист      

Петроварадин,       

Прерадовићева 2       
Жељко Качавенда   

 021/432976      

  

021/64332401   

021/6433-     
713       
   

       

  

4. Финансијски извештај за 2019. годину  
Финансијки извештај независног ревизора за 2019. годину, може се преузети са следећег линка 

веб презентације предузећа:  

Финансијски извештај 2019  

    

5. Поступак за подношење захтева јавном предузећу   
    

   

Захтев за закуп некретнина   

ЈП Војводинашуме издаје у закуп земљиште и објекте, недовољно искоришћене у 

функцији основне делатности,   

Захтев се подноси Надзорном одбору ЈП "Војводинашуме", директно, или преко делова 

предузећа и Дирекције предузећа,   

Одлуку о издавању у закуп доноси Надзорни одбор ЈП "Војводинашуме", након 

прибављених свих потребних докумената и извештаја,   

Пре потписивања уговора потребно је прибавити сагласност надлежних органа у складу са 

законом   

Поступак добијања дозволе за сакупљање дивље врсте флоре, фауне и гљива (заштићене 

врсте)   

https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-revizora-Vojvodinasume-2019-potpisan.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-revizora-Vojvodinasume-2019-potpisan.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-revizora-Vojvodinasume-2019-potpisan.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-revizora-Vojvodinasume-2019-potpisan.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-revizora-Vojvodinasume-2019-potpisan.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-revizora-Vojvodinasume-2019-potpisan.pdf
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Заштићене врсте су врсте дивље флоре, фауне и гљива чије се сакупљање из природних 

станишта, коришћење и промет ставља под контролу, на основу Закона о заштити животне 

средине ("Службени гласник Републике Србије", број 135/04).   

На основу члана 27. став 6. Закона о заштити животне средине, Влада Републике Србије 

донела је Уредбу о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне 

("Службени гласник Републике Србије", број 31/05, 45/05, 22/07, 38/08), са Прилогом број  

1: Дивље врсте флоре и гљиве заштићене контролом сакупљања, коришћења и промета; 

Прилогом број 2: Дивље врсте фауне заштићене контролом сакупљања, коришћења и 

промета и Прилогом број 3: Однос количина заштићених врста у свежем и сувом односно 

прерађеном стању.   

Министарство науке и заштите животне средине, Управа за заштиту животне средине, на 

основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и 

фауне, објављује Конкурс за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље 

флоре, фауне и гљива. Дозволу за сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе 

издаје Министарство по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе 

Србије.   

Количине заштићених врста које се сакупљају у комерцијалне сврхе,Министарству 

предлаже Завод за заштиту Србије до 31. децембра текуће за наредну годину. Дозвола за 

сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе издаје се за заштићене врсте у свежем 

односно сировом стању (непрерађене) до одређене укупне количине и важе до 1. марта 

наредне године.   

Дозвола се издаје правним лицима и предузетницима који се баве делатношћу 

сакупљања у комерцијалне сврхе, на основу објављеног конкурса који спроводи комисија 

Министарства науке и заштите животне средине, под условом да им није изречена казна 

за прекршај прописана Уредбом о стављању под контролу  коришћења и промета дивље 

флоре и фауне. 51   

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фаунеи гљива 

у комерцијалне сврхе објављује се у "Службеном гласнику РС".   

Конкурсом је дефинисано:    

ко има право учешћа на конкурсу,  шта се уз Захтев за пријаву на конкурс подноси и 

3. рок до када се подноси пријава.   
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Сакупљање заштићених врста ради коришћења односно стављања у промет не може се 

вршити на подручју заштићеног природног добра, осим ако прописима о режиму заштите 

природног добра није другачије одређено.   

У случају да прописом о заштити одређеног природног добра на подручју тог добра или 

делу подручја није забрањено сакупљање заштићених врста ради коришћења односно 

стављања у промет, Министарство ће издати дозволу за сакупљање управљачу односно 

стараоцу заштићеног природног добра, у складу са Законом о заштити животне средине, 

под условима утврђеним Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље 

флоре и фауне ("Службени гласник Републике Србије", број 31/05, 45/05, 22/07, 38/08) и 

актом о заштити природног добра.   

Организација која управља заштићеним природним добром (Јавно предузеће Национлани  

парк), односно која је старалац неког заштићеног природног добра као што је ЈП 

"Војводинашуме", организује сакупљање, стручну обуку сакупљача, издаје потврде о 

стручној оспособљености сакупљача, врши откуп сакупљених врста са подручја заштићеног 

природног добра и сл.   

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, као старалац заштићених природних 

добара, једино је овлаштено да на основу дозволе коју добије од   

Министарства науке и заштите животне средине, Управе за заштиту животне средине, за 

2006. годину, организује сакупљање, издаје потврде о оспособљености сакупљача на 

територији заштићеног природног добра, са правом откупа на име стараоца и свако 

физичко лице које сакупља заштићене врсте без потврде о стручној оспособљености чини 

прекршај, сходно члану 22. Уредбе ("новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће 

се за прекршај физичко лице ако сакупља заштићене врсте без потврде о стручној 

оспособљености").   

Правно лице односно предузетник који се бави сакупљањем заштићених врста ради 

њиховог коришћења и стављања у промет односно откупа сакупљених врста, дужан је да 

организује стручну обуку или други облик рада са сакупљачима заштићених врста, да 

сваке године изврши проверу знања сакупљача и да сакупљачима изда потврду о стручној 

оспособљености са роком важења за сакупљачку сезону.   

Потврда о стручној оспособљености за сакуплање дивље флоре и фауне садржи име и 

презиме сакупљача заштићених врста, јединствен матични број грађана, адресу 

становања, навод да је сакупљач оспособљен за сакупљање заштићених врста за потребе 

коришћења и промета.   
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Физичко лице може сакупљати заштићене врсте у комерцијалне сврхе под условом да има 

потврду о стручној оспособљености за сакупљање заштићених врста, коју је дужан да носи 

са собом и да је на захтев покаже инспектору за заштиту животне средине или 

другом овлашћеном лицу односно овлашћеном лицу ЈП "Војводинашуме".   

Према чл.49. Закона о шумама, сакупљање се може вршити у шумама којим 

газдује ЈП “Војводинашуме” само уз плаћање накнаде и дозволе коју издаје ЈП 

“Војводинашуме”.   

Сакупљање заштићених врста ради коришћења односно стављања у промет на 

земљишту или шуми која је у приватном власништву може се вршити само ако то 

одобри власник тог земљишта  или шуме.   

Сакупљање заштићених врста ради коришћења односно стављања у промет на 

земљишту или шуми која је у државном власништву врши се у складу са Уредбом о 

стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне и Законом о 

шумама.   

   

6. Подаци о траженим информацијама од јавног значаја у 2021.  
  

ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ  ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА  

Невладина организација Свет и Дунав  11.01.2021. године  

Удружење грађана ,,Футошка иницијатива"  12.01.2021. године  

Весна Јаковљевић  13.01.2021. године  

Удржење за заштиту шума- Драгана Арсић  18.01.2021. године  

Удружење Аквила  10.02.2021. године  

Удружење Аквила  11.02.2021. године  

Весна Јаковљевић  12.02.2021. године  

Организација за очување природе и животиња- 

ОСНА  
19.02.2021. године  
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Лица овлашћена за давање информација од јавног значаја:  

 Бранкица Јакшић, bjaksic@vojvodinasume.rs  

 Ива Гаговић: iva.gagovic@vojvodinasume.rs  

Извештај орагна власти за 2020. годину   



40  

  

  

  

7. Поседовање , доступност и начин чувања података за јавност  
 Поседовање  и доступност  података  за  јавност  Подаци  о  раду  Јавног  предузећа  
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"Војводинашуме" чувају се у архиви и електронској бази података. Јавно предузеће 

"Војводинашуме" поседује записнике са седница, одлуке и закључене уговоре. Подаци о 

врстама информација: -Записници са седница Одбора директора-Записниси са седница 

Надзорног одбораУвид у записнике омогућиће се осим у случају искључења и ограничења 

јавности рада. Поверљиви подаци, сматрају се пословном тајном, ако их Јавно предузеће 

“Војводинашуме” означи као такве.  
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8. Руководство Предузећа – овлашћења и дужности  
    

Ред.  

Бр.       ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ”     Име и презиме     Функција     

I     Диркеција предузећа     Роланд Кокаи, мастер 

економиста    

Директор     

     

Сектор за шумарство, екологију и 

развој      

Др Марко Маринковић, 

дипл.инг.шум.      

Извршни  за шумарство, 

екологију и развој    

    

Сектор за коришћење шума,  

механизацију и безбедност на   

раду     

    

Милан Сучевић, 

маст.инж.шумарства      

Извршни директор за 

коришћење шума,   

мехнизацију и безбедност   на 

раду     

    

Сектор ловство, рибарство и 

угоститељство     

    

Бранислав Станков, 

маст.инж.шумарства      

    

Извршни директор за 

ловство, рибарство и 

угоститељство    

Сектор за финансије, 

комерцијалне послове и  

маркетинг      

Весна Плавшић, 

дипл.економиста    

Извршни директор за 

финансије, комерцијалне 

послове и маркетинг    

Сектор за комерцијалне послове 

и маркетинг      Борис Барјактаровић, 

дипл.маш.инж   

Извршни дииректор за 

комерцијалне послове и 

маркетинг      

 Сектор за правне послове       Силвана Тодоровић,        

дипл.правник    

Извршни директор за правне 

послове     

II     Огранци предузеће               

     
Шумско газдинство “Сомбор”  

Сомбор     Срђан Пеурача, дипл.инж.шум.     Заступник огранка     

     
Шумско газдинство “Банат” 

Панчево     Жељко Сушец, дипл.ек.     Заступник огранка     

     
Шумско газдинство “Сремска  

Митровица” Сремска Митровица    Драган Вулин, дипл.инж.шум.     Заступник огранка     

https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/inf_rukovodstvo.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/inf_rukovodstvo.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/inf_rukovodstvo.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/inf_rukovodstvo.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2020/10/inf_rukovodstvo.pdf
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Шумско газдинство “Нови    

Сад”     

Нови Сад     

Александар Јањатовић, 

дипл.инж.шум.     
Заступник огранка     

     
“Војводинашуме – Ловотурс”  

Петроварадин     

Слободан Петер, мастер 

инж.шум.    Заступник огранка     

    

Туристичка агенција ,,    

Војводинашуме – Турист,,  

Петроварадин    

    

Маја Јенеи    

    

Заступник огранка      

     

А. ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА     

Директор предузећа     

Директор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин обавља послове предвиђене 

Законом, Статутом и општим актима Предузећа.     

Сектор за шумарство, екологију и развој    

 Извршни директор за шумарство, екологију и развој     

Опис послова:      

руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање свих послова 

из делокруга сектора у предузећу (планирање газдовања шумама, гајење и заштита шума, 

управљање заштићеним подручјима),    

врши надзор и контролу над радом служби за планирање газдовања шумама у 

огранцима предузећа,   учествује  у дефинисању јединствене политике и концепције 

развоја предузећа;    

учествује  у изналажењу и предлагању јединственог концепта начина рада у области шумарства  у 

огранцима предузећа;    

координира израду годишњих планова газдовања шумама огранака предузећа, припрема и 

упућује нацрт јединственог Годишњег плана газдовања шумама на претходну сагласност 

надлежном  органу,    

координира рад огранка предузећа „Војводинашуме-турист“ у сегменту еколошког и 

природањачког туризма.    

Стара се о спровођењу и реализацији програма и пројеката суфинансирања из области шумарства, 

екологију и развој и контролише правдање утрошених средстава.    
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органу управљања предузећа упућује на усвајање нацрте свих планских докумената, остале акте  и 

одлуке из делокруга рада сектора,     

стара се за благовремено, законито и усклађено пословање са принципима одрживог газдовања 

шумама и принципима и критеријумима усвојеног модела сертификације шума у предузећу,   

обезбеђује спровођење послова заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићених 

подручја,    

сарађује и успоставља пословну коресподенцију са надлежним државним органима, научним и 

стручним институцијама  и другим органима и организацијама у циљу извршавања и спровођења 

пословне политике предузећа и извршавања планова из области шумарства;  • прати и предлаже 

директору предузећа учешће у домаћим и међународним пројектима из области шумарства, 

екологије и развоја    

организује законито и правовремено спровођење јавних набавки из области пословања сектора 

којим руководи,    

стално стручно усавршавање у оквиру струке које поседује (похађање курсева, семинара и других 

облика стручног усавршавања у земљи и иностранству, похађање курсева страних    

језика и др.),    

Одговоран је за целокупно пословање Сектора за шумарство, екологију и развој у складу са 

законом, осталим позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа   

обавља и друге послове по налогу директора.    

За свој рад и за рад Сектора запослени одговара Директору предузећа.     

    

Сектор за ловство,  рибарство и угоститељство     

Извршни директор за ловство, рибарство и угоститељство      

    

Опис послова:    

Организује, руководи и координира рад Сектора за ловство, рибарство и угоститељство    

врши надзор и контролу над радом служби за ловство, рибарство и угоститељство огранака 

предузећа и службе за ловство,рибарство и производњу дивљачи и хладњачу.    

стара се о примени и спровођењу закона, других прописа и општих аката предузећа који се односе 

на ловство, рибарство и угоститељство на нивоу целог предузећа    

успоставља и остварује сарадњу са домаћим и иностраним агенцијама,односно посредницима за 

ловни,риболовни и остале сегменте туризма    
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организује учешће предузећа на домаћим и међународним сајмовима у области 

ловства,рибарства,туризма и угоститељства    

стара се о извршавању одлука надзорног одбора и одбора директора које се односе на 

ловство,рибарство и угоститељство    

предлаже директору предузећа мере за унапређење пословања у области ловства,рибарства и 

угоститељства    

налаже спровођење мера за побољшање пословања службама за ловство, рибарство и 

угоститељство и контролише њихово спровођење,    

контролише благовремену израду, доношење и усвајање ловних основа и годишњих планова 

газдовања ловиштима и управљања рибарским подручјима и других планских докумената из 

ловства и рибарства    

Контролише бројно стање фондова дивљачи у ловиштима ЈП „Војводинашуме“    

учествује у изналажењу и предлагању концепта рационалног начина рада Сектора за ловство, 

рибарство и угоститељство.    

Стара се о спровођењу и реализацији програма и пројеката суфинансирања из области 

ловства,рибарства и угоститељства и контролише правдање утрошених средстава.    

Контролише пословање и стара се о раду ловачких кућа у целини сарађује са министарствима, 

научним институцијама, другим органима и организацијама у земљи и иностранству у циљу 

извршавања и спровођења пословне политике предузећа и извршавања послова из  области 

ловства, рибарства и угоститељства,     

Покреће и контролише категоризацију ловачких кућа и других угоститељских објеката   на 

позив директора предузећа  присуствује преговорима  и другим пословним састанцима,    

приликом закључења уговора и у свим другим пословима у области ловства, рибарства и 

угоститељства на најповољнији могући начин штити пословање и интересе предузећа, • 

организује и стара се о законитом и правовременом спровођењу јавних набавки из области 

пословања сектора којим руководи.    

прати и предлаже директору предузећа учешће у домаћим и међународним пројектима из 

области ловства, рибарства и угоститељства    

координира са руководиоцима службе за ловство, рибарство и угоститељство и предлаже 

директору предузећа инвестиционо-развојне планове и програме из области ловства и рибарства 

за сваку пословну годину.    

Организује и координира радом интерне ветеринарске службе која спроводи и налаже мере из 

области здравствене заштите дивљачи и риба, јединствено на целој територији којом газдује и 

управља ЈП”Војводинашуме”.    
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пре закључења уговора и других правних послова у области ловства, рибарства и угоститељства са 

последицама истих упознаје директора предузећа, по потреби  извршне директора и  друге 

запослене,    

прати законске и друге  прописе и промену позитивног права у области лоства, рибарства  

и угоститељства   координира рад огранка предузећа “Војводинашуме-Ловотурс” и огранка 

предузећа   “Војводинашуме-турист” у сегменту ловног, риболовног туризма и 

угоститељских услуга,    

одговоран је за целокупно пословање Сектора за за ловство, рибарство и угоститељство у складу 

са законом, осталим позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа   

извршава остале послове по налогу директора предузећа.    

    

Одговорност:  За свој рад и рад свог Сектора одговара директору предузећа    

    

    

Сектор за коришћење  шума, механизацију и безбедност на раду     

Извршни директор за коришћење шума, механизацију и безбедност на раду     

    

Опис послова :     

Руководи, организује, координира и одговара за благовремено и потпуно обављање свих 

послова из делокруга сектора којим руководи,   учествује  у конципирању плана производње 

предузећа,    

обједињава извршење планова производње главних шумских производа у складу са утврђеном 

пословном политиком и планским документима предузећа,    

прати примену јединствених норми рада у сектору у циљу уједначавања услова рада и 

стимулативног награђивања,    

прати и предлаже директору предузећа учешће у домаћим и међународним пројектима из 

области коришћења шума, механизацију и безбедност на раду.    

Стара се о спровођењу и реализацији програма и пројеката суфинансирања из области 

коришћења шума, механизацију и безбедност на раду и контролише правдање 

утрошених средстава   предлаже мере за ефикасно пословање у складу са пословном 

политиком   предузећа,    
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предлаже мере на основу урађених анализа рада шумских газдинстава из области коришћења 

шума,    

предлаже мере на основу урађених анализа рада шумских газдинстава из области механизације,    

предлаже јединствене методологије праћења процеса коришћења шума од сече до продаје 

дрвне масе,   израђује периодичне и годишње анализе повреда на раду у предузећу,   прати  

примену мера о безбедности и здрављу запослених на раду по огранцима предузећа,   учествује у 

раду Одбора за безбедност предузећа,    

стално се стручно усавршава у оквиру струке које поседује, курсеви, семинара и других облика 

стручног усавршавања у земљи и иностранству;    

организује законито и правовремено спровођење јавних набавки из области пословања сектора 

којим руководи,    

одговоран је за целокупно пословање Сектора за коришћење шума, механизацију и безбедност 

на раду у складу са законом, осталим позитивним прописима и одлукама директора и других 

органа предузећа;   извршава остале послове по налогу директора предузећа.    

    

Одговорност: за свој рад и рад свог Сектора одговара директору предузећа.    

    

Сектор за финансије   

Извршни директор за финансије   

    

Опис послова:     

• Организује обављање послова рачуноводства и финансија у складу с позитивним прописима из ове 

области,   

• одлучује о висини и структури одлива средстава са свих текућих и девизних рачуна Предузећа,   

• даје смернице, а по потреби и упутства, за израду финансијских планова, завршног рачуна, кварталних 

обрачуна и других финансијских планова и извештаја,   

• континуирано прати и контролише новчане токове на нивоу целог Предузећа ради очувања текуће 

ликвидности и солвентности,   

• предлаже расподелу добити или начин санације губитака,   

• стара се о перманентном одржавању и повећању финансијске равнотеже,   

• даје смернице и упутства за остварење максималне добити, •   организује, руководи и координира 

рад Сектора за финансије,    

• прати  законске прописе  у области финансија:   
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 •          
сарађује са осталим извршним директорма у циљу реализације послова из области 

финансија:   

• учествује у дефинисању смерница у области финансија и финансијског пословања:   

• организује и одговоран је за законито и правовремено спровођење јавних набавки из 

области сектора којим руководи;   

• стручно се усавршава кроз праћење прописа из области сектора којим руководи;   

• одговоран је за целокупно пословање Сектора за финансије, у складу са законом, осталим 

позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа   

• Обавља и друге послове по налогу директора предузећа.   

    

Одговорност: за свој рад и рад свог Сектора одговара директору предузећа.    

    

 Сектор за правне послове     

Извршни директор за правне послове     

    

Опис послова:    

• Организује, руководи и координира рад Сектора за правне послове на нивоу Предузећа;    

• Врши надзор и контролу над радом Сектора за правне послове на нивоу Предузећа;    

• Организује, руководи и координира рад Службе за опште, правне и кадровске послове на 

нивоу органака;    

• Врши надзор и контролу над радом Службе за опште, правне и кадровске послове на 

нивоу огранака;    

• Стара се о примени и спровођењу закона, статута, других прописа и општих аката 

предузећа предузећа;   

• Стара се о извршавању одлука Надзорног одбора, директора и других органа предузећа;    

• Сарађује са републичким, покрајинским, локалним и другим органима и организацијама, 

као и научним институцијама у циљу извршавања и спровођења пословне политике 

предузећа;    

• Присуствује преговорима и другим пословним састанцима на позив директора;    

• Код закључења уговора и других правних послова, штити интересе предузећа на 

најповољнији начин у складу са позитивним прописима;    

• Пре закључења уговора и других правних послова упознаје директора предузећа са 

правним последицама истих;    

• По потреби заступа предузеће пред судом и другим државним органима;    
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 •      
• Пружа стручну помоћ, савете и консултације директору предузећа;    

• Предлаже доношење и организује израду општих и појединачних аката предузећа;    

• Именује чланове комисија за израду општих аката предузећа;    

Организује израду свих врста уговора, уговора о раду, решења и осталих аката потребних 

за рад предузећа;    

• Организује израду свих врста тужби, поднесака и писмена неопходних за вођење 

поступака пред судовима и другим државним органима;    

• Координира рад и врши надзор над радом адвоката који заступају предузеће;    

• Прати законске и друге прописе и промену позитивног права која је од значаја за рад 

предузећа;    

• Контролише, са становишта правне струке, документације коју потписује директор 

предузећа и исту оверава својим парафом;    

• Опредељује лица правне струке који учествују у Комисијама за спровођење поступака 

јавних набавки;    

• Организује законито и правовремено спровођење јавних набавки из области пословања 

сектора којим руководи,    

• одговоран је за целокупно пословање Сектора за правне послове у складу са законом, 

осталим позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа    

• Обавља и друге правне послове по налогу директора Предузећа.    

    

Одговорност: За свој рад и рад свог Сектора одговара Директору предузећа.     

    

“Сектор за комерцијалне послове и маркетинг”   

Извршни директор за комерцијалне послове и маркетинг    

   

Опис послова:    

• Организује обављање комерцијалних послова и маркетинга  у складу с позитивним 

прописима из ове области,   

• у име и за рачун Предузећа, с пословним партнерима и банкама, парафира уговоре и друге 

документе о међусобним правима и обавезама,   

• даје смернице и упутства за остварење максималне зараде,   

• организује, руководи и координира рад Сектора за комерцијалне послове и маркетинг,   

• обједињава и организује послове продаје на домаћем и иностраном тржишту,    
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 •          
• прати  законске прописе  у области комерцијалних послова и маркетинга;   

• предлаже уговарање комерцијалних послова са купцима дрвних сортимената које 

потписује директор предузећа и исте оверава својим парафом;   

• прати реализацију закључених уговора са купцима дрвних сортимената, предлаже и 

спроводи одговарајуће мере за њихово извршење,   

• сарађује са осталим извршним директорма у циљу реализације послова из области 

комерцијале и маркетинга;   

учествује у дефинисању смерница у области комерцијалних послова, маркетинга и 

маркетингменаџмента,   

• спроводи утврђену политику цена и  учествује у изради и променама цена и ценовника,    

• учествује у  избору купаца и прати њихову солвентност,   

• координира спровођење јавних набавки у предузећу, организује и одговоран је за 

законито и правовремено спровођење јавних набавки из области сектора којим руководи;   

• стручно се усавршава кроз праћење прописа из области сектора којим руководи;   

• одговоран је за целокупно пословање Сектора за комерцијалне послове и маркетинг у 

складу са законом, осталим позитивним прописима и одлукама директора и других органа 

предузећа   

• Обавља и друге послове по налогу директора предузећа.   

   

Одговорност: за свој рад и рад свог Сектора одговара директору предузећа.   

Б. ОГРАНЦИ ПРЕДУЗЕЋА     

Заступник огранка ШГ ,,Сремска Митровица”     

    

Опис послова:    

• Руководи огранком предузећа, организује и руководи процесом планирања производње, 

пословања и развоја у огранку предузећа;    

• Заступа пред државним органима, организацијама, установама и другим лицима ШГ    

“Сремска Митровица”, огранак ловачка кућа “Каракуша” и огранак ловачка кућа “Врањак”,    

• Спроводи  пословну политику јавног предузећа “Војводинашуме”;    

• Руководи, контролише, надзире и усклађује рад стручних служби и радних јединица 

огранка предузећа;    

• Предлаже  распоред запослених на радна места по утврђеној систематизацији;    
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 •      

• Спроводи одлуке Директора предузећа, Надзорног одбора предузећа и налоге извршног 

директора предузећа;    

• Закључује и потписује уговоре у оквиру својих овлашћења на нивоу огранка предузећа;    

• Руководи применом стандарда одрживог газдовања шумама, стандарда квалитета 

производа, стандарда норми и норматива радова у шумарству на нивоу огранка предузећа     

• Стара се о организовању, спровођењу и контроли  послова везаних за одржавање ФСЦ 

сертификата и других стандарда у огранку предузећа;    

• Прати у целости за реализацију уговора који се закључују у предузећу, а  који се односе на 

огранак којим руководи;     
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 •      

•  
Доставља директору предузећа кварталне извештаје о реализацији свих уговора који су 

закључени у предузећу, а који се односе на огранак којим руководи;    

Даје писмена овлашћења и пуномоћја појединим запосленима у огранку из оквира својих 

овлашћења;    

• Даје писмено овлашћење за чување и коришћење печата огранка лицу запосленом у 

огранку, које за то одговара заступнику огранка;    

• Одговоран је за целокупно пословање огранка предузећа у складу са законом, осталим 

позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа, односно обавља 

и друге послове по налогу директора предузећа и извршних директора.    

    

Одговорност: За свој рад и рад огранка одговара директору предузећа и извршним директорима.    

    

Заступник огранка ШГ ,,Нови Сад”    

    

Опис послова:    

• Руководи огранком предузећа, организује и руководи процесом планирања производње, 

пословања и развоја у огранку предузећа; Заступа пред државним органима, 

организацијама, установама и другим лицима ШГ “Нови Сад” и  огранак ловачка кућа  

“Плавна”,     

• Спроводи  пословну политику јавног предузећа “Војводинашуме”;    

• Руководи и усклађује рад стручних служби и радних јединица огранка предузећа;    

• Предлаже распоред запослених на радна места по утврђеној систематизацији;    

• Спроводи одлуке Директора предузећа, Надзорног одбора предузећа и налоге извршног 

директора предузећа;    

• Закључује и потписује уговоре у оквиру својих овлашћења на нивоу огранка предузећа;    

• Руководи применом стандарда одрживог газдовања шумама, стандарда квалитета 

производа, стандарда норми и норматива радова у шумарству на нивоу огранка предузећа   

•   

Стара се о организовању, спровођењу и контроли  послова везаних за одржавање ФСЦ 

сертификата и других стандарда у огранку предузећа;    
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 •      

•  

• Прати у целости за реализацију уговора који се закључују у предузећу, а  који се односе на 

огранак којим руководи;     

• Доставља Директору предузећа кварталне извештаје о реализацији свих уговора који су 

закључени у предузећу, а који се односе на огранак којим руководи;    

Даје писмена овлашћења и пуномоћја појединим запосленима у огранку из оквира својих 

овлашћења;    

Даје писмено овлашћење за чување и коришћење печата огранка лицу запосленом у 

огранку, које за то одговара заступнику огранка;    

• Одговоран је за целокупно пословање огранка предузећа у складу са законом, осталим 

позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа, односно обавља 

и друге послове по налогу директора предузећа.    

    

Одговорност: За свој рад и рад огранка одговара директору предузећа и извршним директорима.    

        

Заступник огранка ШГ ,,Сомбор”    

    

Опис послова:    

• Руководи огранком предузећа, организује и руководи процесом планирања производње, 

пословања и развоја у огранку предузећа;    

• Пред државним органима, организацијама, установама и другим лицима заступа огранке 

ШГ   

“Сомбор”, угоститељски огранак ловачка кућа “Штрбац”, угоститељски огранак ловачкакућа    

“Храстовача” и угоститељски огранак  ловачка кућа “Месарске ливаде”,     

• Спроводи  пословну политику јавног предузећа “Војводинашуме”;    

• Руководи и усклађује рад стручних служби и радних јединица огранка предузећа;    

• Предлаже  распоред запослених на радна места по утврђеној систематизацији;    

• Спроводи одлуке Директора предузећа,  Надзорног одбора предузећа и налоге извршног 

директора предузећа;    
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 •          

•  
Закључује и потписује уговоре у оквиру својих овлашћења на нивоу огранка предузећа; • 

Руководи применом стандарда одрживог газдовања шумама, стандарда квалитета 

производа, стандарда норми и норматива радова у шумарству на нивоу огранка предузећа     

• Стара се о организовању, спровођењу и контроли  послова везаних за одржавање ФСЦ 

сертификата и других стандарда у огранку предузећа;    

• Прати у целости за реализацију уговора који се закључују у предузећу, а  који се односе на 

огранак којим руководи;     

• Доставља Директору предузећа кварталне извештаје о реализацији свих уговора који су 

закључени у предузећу, а који се односе на огранак којим руководи;    

• Даје писмена овлашћења и пуномоћја појединим запосленима у огранку из оквира својих 

овлашћења;    

Даје писмено овлашћење за чување и коришћење печата огранка лицу запосленом у 

огранку, које за то одговара заступнику огранка;    

Одговоран је за целокупно пословање огранка предузећа у складу са законом, осталим 

позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа, односно обавља и 

друге послове по налогу директора.    

    

Одговорност: За свој рад и рад огранка одговара директору предузећа и извршним директорима.    

    

Заступник огранка ШГ ,,Банат” Панчево    

    

Опис послова:    

Руководи огранком предузећа, организује и руководи процесом планирања производње, 

пословања и развоја у огранку предузећа;    

Пред државним органима, организацијама, установама и другим лицима заступа огранке ШГ  

“Банат”, угоститељски огранак ловачка кућа “Банатски јелен”, угоститељски огранак ловачка кућа 

“Фламунда”,  угоститељски огранак  ШРЦ “Чарадак” и угоститељски објекат Едукативни центар,     

Спроводи  пословну политику јавног предузећа “Војводинашуме”;    

Руководи и усклађује рад стручних служби и радних јединица огранка предузећа;    
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 •      

•  
Предлаже распоред запослених на радна места по утврђеној систематизацији;    

Спроводи одлуке Директора предузећа,  Надзорног одбора предузећа и налоге извршног 

директора предузећа;    

Закључује и потписује уговоре у оквиру својих овлашћења на нивоу огранка предузећа;    

Руководи применом стандарда одрживог газдовања шумама, стандарда квалитета производа, 

стандарда норми и норматива радова у шумарству на нивоу огранка предузећа     

Стара се о организовању, спровођењу и контроли  послова везаних за одржавање ФСЦ 

сертификата и других стандарда у огранку предузећа;    

Прати у целости за реализацију уговора који се закључују у предузећу, а  који се односе на огранак 

којим руководи;     

Доставља Директору предузећа кварталне извештаје о реализацији свих уговора који су 

закључени у предузећу, а који се односе на огранак којим руководи;    

Даје писмена овлашћења и пуномоћја појединим запосленима у огранку из оквира својих 

овлашћења;   



56  

  

    

Даје писмено овлашћење за чување и коришћење печата огранка лицу запосленом у огранку, које 

за то одговара заступнику огранка;    

Одговоран је за целокупно пословање огранка предузећа у складу са законом, осталим 

позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа, односно обавља и 

друге послове по налогу директора.    

    

    

Одговорност: За свој рад и рад огранка одговара директору предузећа и извршним директорима.    

    

Заступник огранка ,,Војводинашуме-Ловотурс”    

    

Опис послова:    

Руководи огранком предузећа, организује и руководи процесом планирања производње, 

пословања и развоја у огранку предузећа;    

Пред државним органима, организацијама, установама и другим лицима заступа огранке  

“Војводинашуме – Ловотурс”, угоститељски огранак ловачка кућа “Камариште”, угоститељски 

огранак ловачка кућа “Ристовача” и  угоститељски огранак   ловачка кућа ШРЦ “Четири јелена”,    

Спроводи  пословну политику јавног предузећа “Војводинашуме”;    

Руководи и усклађује рад стручних служби и радних јединица огранка предузећа;    

Предлаже распоред запослених на радна места по утврђеној систематизацији;    

Спроводи одлуке Директора предузећа, Надзорног одбора предузећа и налоге извршног 

директора предузећа;    

Закључује и потписује уговоре у оквиру својих овлашћења на нивоу огранка предузећа;    

Прати у целости за реализацију уговора који се закључују у  предузећа, а  који се односе на 

огранак којим руководи;     

Стара се о организовању, спровођењу и контроли послова везаних за одржавање ХЦЦП стандарда 

и других стандарда у огранку предузећа;    

Доставља Директору предузећа кварталне извештаје о реализацији свих уговора који су 

закључени у предузећу, а који се односе на огранак којим руководи;    
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Даје писмена овлашћења и пуномоћја појединим запосленима у огранку из оквира својих 

овлашћења;   

Одговоран је за целокупно пословање огранка предузећа у складу са законом, осталим 

позитивним прописима и одлукама директора и других органа предузећа, односно обавља и 

друге послове по налогу директора.    

    

Одговорност: За свој рад одговара извршним директорима и директору предузећа.    

    

  Заступник огранка туристичка агенција ,,Војводинашуме – турист”     

  Опис послова:    

Руководи огранком предузећа, организује и руководи процесом планирања рада, пословања и 

развоја у огранку предузећа;    

Спроводи  пословну политику јавног предузећа “Војводинашуме”;    

Руководи и усклађује рад туристичких пословница огранка предузећа;    

Предлаже унутрашњу организацију и  распоред запослених на радна места по утврђеној 

систематизацији;    

Спроводи одлуке директора предузећа,  Надзорног одбора предузећа и налоге извршног 

директора предузећа;    

Заступа огранак предузећа пред државним органима, организацијама, установама и другим 

лицима,     

Закључује и потписује уговоре у оквиру својих овлашћења на нивоу огранка предузећа;    

Прати у целости за реализацију уговора који се закључују у предузећу, а  који се односе на огранак 

којим руководи;     

Доставља директору предузећа кварталне извештаје о реализацији свих уговора који су 

закључени у предузећу, а који се односе на огранак којим руководи;    

Даје писмена овлашћења и пуномоћја појединим запосленима у огранку из оквира својих 

овлашћења;    

Одговоран је за целокупно пословање огранка предузећа у складу са законом, осталим 

позитивним прописима и одлукама органа предузећа, као и за послове из надлежности и    

директора предузећа који су му пренети у надлежност, односно за све послове које је у обавези 

да изврши, спроведе или организује по било ком основу;    
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Прати и предлаже директору предузећа мешународне пројекте из области туризма,    

Одговорна је за извршење и реализацију међународних пројеката из области туризма,   

Успоставља сарадњу с релевантним правним и физичким субјектима за реализацију пројеката и 

активности из делатности огранка предузећа;    

Прати позитивне законске прописе и акте везане за делатност огранка предузећа;     

Прати  конкурсе, јавне набавке и понуде државних институција у сврху унапређења  и промоције 

туристичке делатности Предузећа на домаћем и иностраном тржишту;    

Креира и предлаже план активности на пословима маркетинга туристичких производа.    

Обавља и друге послове по налогу извршног директора за ловство, рибарство и угоститељство  и 

извршног директора за шумарство, екологију и развој.    

    

Одговорност:. За свој рад одговара извршном директору за ловство, рибарство и угоститељство и 

извршном директору за шумарство, екологију и развој.    
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9. Локације објеката ЈП Војводинашуме (ГПС координате)  
Адресе објеката предузећа наведене у су у документу  у оквиру информација о 

организационој структури предузећа. ГПС позиције обкеката се налазе на следећем 

линку:  

ГПС координате објеката  

Годишњи програм пословања  

  

Због обимности садржаја, документ се може преузети преко доњег интернет линка 

докуманта који се налази на веб презентацији предузећа.  

Годишњи програм пословања за 2021. год.  

     

https://www.vojvodinasume.rs/kontakt/gps-lokacija-objekata-jp/
https://www.vojvodinasume.rs/kontakt/gps-lokacija-objekata-jp/
https://www.vojvodinasume.rs/kontakt/gps-lokacija-objekata-jp/
https://www.vojvodinasume.rs/kontakt/gps-lokacija-objekata-jp/
https://www.vojvodinasume.rs/kontakt/gps-lokacija-objekata-jp/
https://www.vojvodinasume.rs/kontakt/gps-lokacija-objekata-jp/
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/Godi--nji-program-poslovanja-za-2021.pdf
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10. Прописи које примењује Јавно предузеће   
  

СПИСАК ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»  

  

1. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

„ВОЈВОДИНАШУМЕ“................................................ („Сл.лист АП Војводине“, 53/2016)                                        

2. СТАТУТ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН...............број: 308/X-2а од 31.01.2017. године, 

1462/XXX-1 од 19.04.2018.год и 4225/XВИИИ-2-1 од 07.11.2019.године  (Решење о давању 

сагласности на Статут, објављено у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине''  број 

7/2017,  27/2018 и 49/2019)  

3. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД ПОСЛОДАВЦА ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“  

ПЕТРОВАРАДИН........................................................ број:1311 од 10.04.2018.године, Анекс 

Колективног уговора број: 1311 од 10.04.2018.године, заведен под дел. бројем 790 од 

13.02.2020.године.    

4. ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ”  

ПЕТРОВАРАДИН…………………………….. БРОЈ: 709/3 ОД 13.02.2020.ГОДИНЕ, Измене и допуне број: 

1727/1 од 08.05.2020.године.  

5. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

„ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН......................... број 2181/1 од 12.06.2018.године, са 

изменама и допунама: број 2620/2 од 13.07.2018.године, број 4451/1 од 30.11.2018.године, број  

2246 од 06.06.2019.године, број 2671 од 10.07.2019.године, број 2671/1 од 10.07.2019.године, број  

2671/2 од 15.07.2019.године, број 3346 од 05.09.2019. године, број 3795 од 08.10.2019.године  

(Исправке: број 3795/1 од 10.10.2019.године и 3795/2 од 14.10.2019.године), број 4936 од  

18.12.2019. године (исправка број 3771/1 од 12.10.2020.године), број 3816 од 13.10.2020.године и 

број: 3816/1 од 14.10.2020.године, број: 4221 од 16.11.2020.године (пречишћен текст) и број: 4932 

од 29.12.2020.године.  

  

6. ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ......................26.12.2014. године.  

7. ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ ПОМОЋИ .................................број 302/XXИИИ-2 од  

28.01.2020.године.  

8. ПРАВИЛНИК О ПОСЛОВНОЈ ТАЈНИ, број: 1116/XИИИ-3 од 27.03.2017.године.  

9. ПРАВИЛНИК О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЗАПОСЛЕНИХ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

................................. број 322/ВИИ-4 од10.03.2003. године.   

10. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ ИНТЕРНОГ ФОНДА ЗА  

РАЗВОЈ.......................................................................број 4298 од 08.11.2018.године.   

11. ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ (ЛИСТА КАТЕГОРИЈА  

РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА).................................................................... 

број 731-ИX/2 од   06.05.2003.год.  
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12. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

„ВОЈВОДИНАШУМЕ“ .........................од 06.05.2003. год.  

13. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА од       06.05.2003. 

год.  

14. РАДНА МЕСТА СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА, број: 852/XВИИ-7 од 13.04.2004.године.  

  

15. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ЗАНИМАЊЕ СЕКАЧА ШУМЕ МОТОРНОМ  

ТЕСТЕРОМ ................................... број 56/1 од 12.01.2006.год.  

16. ПРАВИЛНИК О ЧУВАЊУ ШУМА .......број 2410/XXИИИ-5 од     29.06.2016. године  

17. ПРАВИЛНИК О ПАШИ, БРСТУ И ЖИРЕЊУ .................број 1611/XXВИИ-7 од     29.04.2020. године  

18. ПРАВИЛНИК О НОРМАМА И НОРМАТИВИМА ..................од 06.05.2003. године  

19. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНЕ И ЛОВОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ У ЛОВИШТИМА ЈП 

„ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН, број 1990/XXИИИ-3б.................... од 22.05.2012.године  

20. ПРАВИЛНИК О ЛОВУ У ЛОВИШТИМА ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»...06.05.2003.г.       

21. ПРАВИЛНИК О ДРЖАЊУ И НОШЕЊУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ, број: 3471 од  16.09.2019.године  

22. ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 1335- 

XИ/5................................................................... од 21.07.2003. године  

23. ПРАВИЛНИК О РИБОЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ .......................... од 01.09.2014. године  

24. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА .........број 2405/XВ-8 од 16.12.2003. године  

25. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ У СРП ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ донет 

на XXXВИ седници Управног одбора ЈП „Војводинашуме“ одржане дана 27.06.2013.године, 

објављен у „Сл.гл. РС“ број 10/16.  

26. ПРАВИЛНИК О ОДБРАНИ ................................. број од 1461/ВИИ-21а од 28.04.2010. године  

27. АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ бр.2161 од 

10.10.2007.године.  

28. ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ број 3342/И-9 од 21.09.2016.  године  1) 

Одлука о начину набавке, доделе, коришћењу и одржавању средстава личне заштите   

са табеларним предлогом.............................................. број 3342/И-9а од 21.09.2016.године  

2) Програм оспособљавања запослених за безбедан рад..број 3342/И-9б од 21.09.2016.год.   

3) Програм оспособљавања запослених за пружање прве медицинске помоћи број 3342/И-9в  

........................................................................................................ од 21.09.2016.године.   

4) Одлука о обиму, начину и роковима, одржавања, прегледа и провере опреме за рад, 

испитивању електричних и громобранских инсталација и испитивању услова радне околине 

број 3342/И-9г од 21.09.2016.године.  
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5) Одлука о случајевима и начину провере запослених под утицајем алкохола и других средстава 

зависности број 3342/И-9д од 21.09.2016.године.  

29. ПРАВИЛНИК О ЧУВАЊУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ  

.......................................................... број 1461/ВИИ-21б од 28.04.2010.године  

30. ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ  

ПОЛИТИКАМА.....................................донет на XИ седници Надзорног одбора, одржане дана  

14.04.2015.године .....................................Одлука Надзорног одбора број 1468/XИ-6-1 од 

14.04.2015.године.  

31. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПЦИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И  

КОНТРОЛЕ........................................донет на XИ седници Надзорног одбора, одржане дана  

14.04.2015.године .....................................Одлука Надзорног одбора број 1468/XИ-6-2 од 

14.04.2015.године.  

32. ПРАВИЛНИК О РЕЗЕРВИСАЊУ ЗА ОБНОВУ-РЕПРОДУКЦИЈУ ШУМА И РЕЗЕРВИСАЊУ ПО  

ОСНОВУ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ................... донет на XИ седници Надзорног одбора, одржане 

дана 14.04.2015.године....... Одлука Надзорног одбора број 1468/XИ-6-3 од 14.04.2015.године.  

33. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ РП ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ ПС ШУМА – ПАРК «ХРАСТОВА  

ШУМА У СТРАЖИ» МПС  ШУМИЦА У КУШТИЉУ ................................................................................ 

број 1351/ИИИ-10-1 од 27.06.2005.године   

34. ПРАВИЛНИК О ЧУВАРСКОЈ И НАДЗОРНОЈ СЛУЖБИ У РП ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ, ПС ШУМА-ПАРК  

«ХРАСТОВА ШУМА У СТРАЖИ» МПС ШУМИЦА У КУШТИЉУ.......................................................... 

број 1351/ИИИ-10-2 од 27.06.2005. године  

35. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У СПР ОМОЉИЧКА АДА број 1922/ИВ-4/1 од  

15.09.2005.године  

36. ПРАВИЛНИК О ЧУВАРСКОЈ И НАДЗОРНОЈ СЛУЖБИ У СПР ОМОЉИЧКА АДА број 1922/ИВ-4/2 

од 15.09.2005.године  

37. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА  

ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА ............................... (донет на XXXВИ седници Управног одбора  

ЈП „Војводинашуме“ одржане дана 27.06.2013.године) објављен у „Сл.гласнику РС“ број   

08.02.2016. („Сл.гл.РС“ бр.10/16)  

38. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У ЧУВАРСКОЈ  СЛУЖБИ СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ 

ОБЕДСКА БАРА ............ (донет на XXXВИ седници Управног одбора ЈП „Војводинашуме“ 

одржане дана 27.06.2013.године) објављен у „Сл.гласнику РС“ број  08.02.2016. („Сл.гл.РС“ 

бр.10/16)  

39. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА  

ПРИРОДЕ  „БАГРЕМАРА“ ...............(донет на XXXВИ седници Управног одбора ЈП „Војводинашуме“ 

одржане дана 27.06.2013.године) објављен у „Сл.гласнику РС“ број  08.02.2016. („Сл.гл.РС“ 

бр.10/16).  

40. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ  

„КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ (донет на XXXВИ седници Управног одбора ЈП  

„Војводинашуме“ одржане дана 27.06.2013.године) објављен у „Сл.гласнику РС“ број  08.02.2016.  
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(„Сл.гл.РС“ бр.10/16)  

41. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И  

УСКЛАЂИВАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ број 3002/XИИ-9 од 

27.12.2006. године  

42. ПРАВИЛНИК О ПЛАНИРАЊУ И ИЗРАДИ ГОДИШЊИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ГОДИШЊИХ 

ИЗВЕШТАЈА О  ПОСЛОВАЊУ ЈП  „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ...............број 

136/XXИИ-3 од 29.01.2008. године  

43. ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ ТРОШКОВА И УЧИНАКА ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“,  

ПЕТРОВАРАДИН .........................донет на XИИ седници Надзорног одбора одржане дана 

18.06.2015. године (Одлука Надзорног одбора број 2116/XИИ-4а од 18.06.2015.године).  

44. ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕНИ ФЕР ВРЕДНОСТИ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКИХ 

СРЕДСТАВА ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН.......донет на XX седници 

Надзорног одбора одржане дана 11.04.2016. године (број: 1371/XX-2/1 од 

11.04.2016.године).  

45. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ 

СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА У ЈП 

„ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН...........број 4938 од 29.12.2020.године.  

46. ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОД  

НАРУЧИОЦА: ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН.....број 3707/XВИ-17 од 27.11.2015. 

год.  

47. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА..... број 355/XВИИИ-7 од 

28.01.2016.год.  
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28.01.2016.год.  

49. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ, број 3737/И-2-А1 од  

01.09.2014. год.  

50. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“, број 3737/И-А-2 од 

01.09.2014.год.  

51. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА“, број 3737/2-А-3 

од 01.09.2014.год.  

52. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,СМЕДЕРЕВСКА АДА“, број 3737/И-А-4 од 

01.09.2014. год.  
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53. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,РИСТОВАЧА“.......број 3737/И-Б-1 од 

01.09.2014. год.  
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01.09.2014. год.  
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01.09.2014. год.  

57. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,АПАТИНСКИ РИТ“ ......... број:3737/2-Ц-2 од 

01.09.2014. год.  

58. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,СУБОТИЧКЕ ШУМЕ“.............. број: 3737/И-

Ц3 од 01.09.2014. год.  

59. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,ПОДУНАВСКО ЛОВИШТЕ  

ПЛАВНА“................. број: 3737/И-Д-1 од 01.09.2014. год.  

60. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,КОВИЉСКИ РИТ“..............број: 3737/И-Д-2 

од 01.09.2014. год.  

61. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,БОСУТСКЕ ШУМЕ“.................... број: 

3737/И2Е1 од 01.09.2014. год.  

62. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,КУЋИНЕ“, .................... број: 3737/И-Е-2 од  

01.09.2014. год.  

63. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,ПОСАВСКО ЛОВИШТЕ КАРАКУША“,  

....................................................... број: 3737/И-2Е-3 од 01.09.2014. год.  

64. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,ПОСАВСКО ЛОВИШТЕ  

КУПИНИК“.................................................................број: 3737/И-Е-4 од 01.09.2014. год.  

65. ПРАВИЛНИК О ГАЗДОВАЊУ ЛОВИШТЕМ ,,ВРАЊАК“........................... број: 3737/И-Е-5 

од 01.09.2014. год.  

66. ПРОЦЕДУРА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРОДАЈУ ОДРЕЂЕНИХ ДРВНИХ 

ПРОИЗВОДА У ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН  број 4636 од 
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67. КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН, ......број: 521 од 19.02.2020.године.  

68. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА У ЈП 

„ВОЈВОДИНАШУМЕ“ бр.2870/1 од 30.07.2019.године.  

69. ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“  

ПЕТРОВАРАДИН..................................................................број: 3563 од 23.09.2019.године   
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70. ОДЛУКА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ РАДНОГ ВРЕМЕНА број: 4053 од 

25.10.2019.године.  

71. ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ........број: 937/XXВ-4 од  

13.03.2020.године.  

72. ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН, број: 937/XXВ-5 од 13.03.2020.године.  

73. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВОМА ПОД КОЈИМ СЕ ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ МОЖЕ 
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НАПОМЕНА:   

  

Увид у наведена акта може се извршити у Сектору за правне послове Предузећа и у надлежним 

службама огранака предузећа.  

Нова акта и измене и допуне постојећих аката Сектор за правне послове доставља огранцима 

предузећа након објављивања на огласној табли Предузећа.  

Овај списак објављен је на огласној табли Предузећа 11.03.2021.године.  

СПИСАК ЗАКОНСКИХ, ПОДЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОБЛАСТ ШУМАРСТВА И 

ПОСЛОВАЊЕ ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»  

Због обимности, документ се може преузwти са следећег члинка  веб сајта предузеча.  

СПИСАК ЗАКОНСКИХ, ПОДЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА  

https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/SPISAK-VAZECIH-PROPISA-azuriran-po--ev-od-dana-03032020godine.pdf
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11. Податак о броју запослених и ангажованих лица  
  

  ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА    

 

 
 

 
 

Број лица ангажованих ван радног односа према 

основу ангажовања  

 

 
  

   

 

 

Висока  

Није 

прописан 

правилником  225  1  21     5  1        4  3  2    2 

Виша  

Није 

прописан 

правилником  12     1                 0  0        

Средња  

Није 

прописан 

правилником  584     65                 17  8  4     

Нижа  

Није 

прописан 

правилником  464     77                29  19  3    5 

Укупно  

Није 

прописан 

правилником  1285  1  164  0  5  2  0  0  50  30  9  7  

                            

Напомена:                          

*У колони „Број запослених на неодређено време“ су урачуната два запослена који се налазе неплаћеном одсуству.        

*У колони "Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)" је урачунат и 39 запослени који су засновалa радни однос на 

одређено време због повећаног обима посла преко 10 %.    

                            

Датум ажурирања:  12.04.2021.                      

  


