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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%.
Према подацима са сајта Светске банке и Еуростата, шумовитост Србије је на светском
нивоу (око 30%), а заостаје за просеком ЕУ (39%), односно Србија је земља са најнижим
степеном шумовитости када посматрамо земље из окружења.
Након спроведене ревизије утврдили смо следеће:
У Републици Србији је потребно предузети активности у циљу унапређења стања
постојећих шума и повећања површина под шумама.
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 Републике Србије. У Републици Србији није донет Програм развоја
шумарства као ни Планови развоја шумских области, којима се утврђују правци развоја шума и
шумарства на националном нивоу односно нивоу шумских области. За око 2/3 локалних
самоуправа нису донети Програми газдовања шумама сопственика, већ се газдује на основу
Привременог програма газдовања што ствара ризик недостатка података о стварном стању шума
физичких лица. У Републици Србији ниси донета сва подзаконска акта у складу са Законом о
шумама.
У Републици Србији нису у довољној мери предузете активности на подизању нових
шума у циљу постизања оптималне шумовитости.
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.
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.
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Према Програму пошумљавања необраслих површина ЈП „Војводинашуме” за период од
2014. до 2017. године, од планираних 1.196 хектара, пошумљено је 509 хектара, односно 43 %
планираног.
ЈП „Србијашуме” и ЈП „Војводинашуме” планирали су пошумљавање (оснивање нових
шума) од 2.218 хектара у десетогодишњим основама газдовања шумама које су истекле 2017,
2018. и 2019. године. Од планираног пошумљавања је реализовано 1.476 хектара, односно 1/3
планираног није реализовано.
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 Републици Србији није у довољној мери успостављен ефикасан надзор у области
шумарства.
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. У периоду 2017-2019. године од 82
хиљаде m3 бесправно посеченог дрвета у државним шумама којима газдују ЈП „Србијашуме”,
2/3 се односи на бесправне сече дуж административне линије са АП Косово и Метохија.
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.
У посматраном периоду свега 8 % јединица локалних самоуправа је доставило извештај о
трошењу средстава за период 2017-2019. године, што указује да Управа за шуме не располаже
потпуним информацијама о трошењу средстава јединица локалне самоуправе која су намењена
финансирању активности на унапређењу општекорисних функција шума.
Државна ревизорска институција, након спроведене ревизије сврсисходности пословања
на тему „Пошумљавање у Републици Србији“ дала субјектима ревизије одговарајуће препоруке
у циљу унапређења области шумарства.
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