РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Пошумљавање у Републици Србији“
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДУЗЕТИ АКТИВНОСТИ
У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ШУМА И ПОВЕЋАЊА
ПОВРШИНА ПОД ШУМАМА
Према подацима из Стратегије пољопривреде и руралног
развоја Републике Србије за период 2014-2024. године и
Националне инвентуре шума из 2009. године, степен шумовитости
у Републици Србији је 29,1%, док би према постављеним циљевима
у Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године,
оптимална шумовитост требало да буде 41,4%.
У периоду од 2015-2019. године утврђен је пад у обиму
пошумљавања - оснивању нових шума за око 40% и то са 992
хектара у 2015. години на 614 хектара у 2019. години.

Пошумљавање - оснивање нових шума у
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У Републици Србији нису донета сва планска документа у
шумарству, као ни акциони планови за њихово спровођење, што
указује да нису предузете све активности у циљу ефикасног
планирања развоја шума и шумарства.
Према подацима Управе за шуме у Републици Србији
постоји око 40 хиљада хектара државних шума и шумског
земљишта уписаних на државне органе, градове/општине и месне
заједнице, а који не могу бити корисници шума у складу са
Законом. Такође, постоје површине од преко 86 хиљада хектара где
је стварно стање шума на земљишту које се у катастру води као
пољопривредно, што ствара ризик да се наведеним површинама не
газдује у складу са Законом.
Постоје парцеле које су Закључком Владе Републике Србије
додељене јавном предузећу на коришћење, а исте се дају у закуп од
стране локалне самоуправе по основу Закона о пољопривредном
земљишту, и на тај начин се онемогућава пошумљавање истих.
У протеклих 20 година дуж административне линије са АП
Косово и Метохија евидентирано је преко 640 хиљада m3 бесправно
посеченог дрвета укупне вредности око 2,6 милијарди динара. ЈП
„Србијашуме” је од планираних радова у 2019. години на санацији
оштећених шума дуж администрaтивне линије са АП Косово и
Метохија закључно са мајем 2020. године реализовало 14%
површина у односу на план. Јединствени информациони систем за
шуме и шумарство Републике Србије није у потпуности
успостављен што ствара ризик да се не обезбеђују све неопходне
информације о стању и променама шумског фонда за потребе
планирања, праћења стања и извештавања, што отежава спровођење
надзора.

Државна ревизорска институција је
након спроведене ревизије
субјектима ревизије између осталих
дала следеће препоруке:
➢ Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде –
Управа за шуме да предузме
активности:
- како би се донео Програм
развоја шумарства на територији
Републике Србије са акционим
планом за његово спровођење у
складу са Законом о шумама да
би се утврдили правци развоја
шума и шумарства на
националном нивоу;
- како би се површине на којима
је стварно стање шума на
земљишту које се води као
пољопривредно, након извршене
промене уписа у катастру
непокретности, доделиле правним
лицима која газдују шумама у
државној својини у складу са
Законом;
- како би се успоставио и водио
јединствени информациони
систем за шуме и шумарство
Републике Србије ради
обезбеђења свих неопходних
информација о стању и
променама шумског фонда за
потребе планирања, праћења
стања и извештавања.
➢ Јавно предузеће
„Војводинашуме“ да донесе план
пошумљавања парцела које су
додељене Закључком Владе
Републике Србије и предузме
активности како би наведене
површине биле пошумљене у
складу са планом.
➢ Јавно предузеће за газдовање
шумама „Србијашуме” да
преиспита донети Санациони
план за шуме оштећене услед
бесправних сеча уз
административну линију са АП
Косово и Метохија у погледу
рокова и обима за реализацију,
иницира измену санационог
плана и поступи по истом.

