
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШУМАМA 

Члан 1. 
У Закону о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), у члану 5. 

став 1. мења се и гласи: 

„Шума је простор обрастао шумским дрвећем, минималне површине 5 
ари, са минималном покривеношћу земљишта крунама дрвећа од 30%.” 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Под шумом се такође сматрају и младе природне и вештачке састојине, 
као и људским деловањем или из природних разлога привремено необрасле 
површине на којима се очекује да ће се природно или вештачки поново 
успоставити шума.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „одвојене групе 
шумског дрвећа на површини мањој од 5 ари,” бришу се. 

Досадaшњи стaв 4. постаје став 5. 

Члан 2. 
У члану 6. став 7. речи: „шумског подручја” замењују се речју: „шумске 

области”. 

Члан 3. 
У члану 9. став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. који постаје став 2. мења се и гласи: 

„Чиста сеча шума може да се врши ради изградње објеката који служе 
газдовању шумама, у складу с плановима газдовања шумама.” 

Досадашњи став 4. који постаје став 3. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, чиста сеча шума која није предвиђена 
плановима газдовања шумама може да се врши уз сагласност министарства 
надлежног за послове шумарства (у даљем тексту: Министарство) ради: 

1) просецања пролаза за извршење геодетских радова, геолошких 
истраживања, научноистраживачких огледа, постављања цевовода ПТТ, 
електро и других водова и сличних радова, ако се тиме не угрожавају 
приоритетне функције шуме;  

2) отварања противпожарних линија при гашењу високог шумског 
пожара, сузбијања биљних болести и штеточина, спровођења активности у 
циљу спречавања појаве и отклањања последица еколошких акцидената, 
поновног коришћења копова и одлагалишта пепела на површинама које су 
пошумљене по пројектима рекултивације, као и када је услед других природних 
појава угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају приoритетне 
функције шуме утврђене плановима газдовања шумама.” 
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Члан 4. 
У члану 10. став 1. тачка 1) речи: „шумског подручја” замењују се речима: 

„шумске области”. 

Став 2. мења се и гласи: 

Промена намене шума и шумског земљишта из става 1. тач. 4) - 6) овог 
члана врши се уз сагласност Министарства. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Променом намене шума не сматра се чиста сеча шума ради извођења 
радова из члана 9. ст. 2. и 3. овог закона.”  

У ставу 5. после речи: „Шумом” додају се речи: „и шумским земљиштем”. 

После става 5. додају се ст. 6. и 7, који гласе: 

„За земљиште у својини сопственика површине до 50 ари, које се у 
службеној евиденцији води као шума или шумско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу, на захтев сопственика може се извршити промена 
намене коришћења шумског земљишта уз сагласност Министарства. 

Уз захтев за давање сагласности из става 6. овог члана подноси се: 

1) доказ о власништву шумског земљишта које се мења у 
пољопривредно земљиште; 

2) записник шумарског и пољопривредног инспектора о постојећем 
стању у погледу начина коришћења; 

3) доказ о плаћеној административној такси.” 

Члан 5. 
У називу члана 11. после речи: „шума” додају се речи: „и шумског 

земљишта”. 

У члану 11. став 1. мења се и гласи: 

„За промену намене шума и шумског земљишта, осим за промену 
намене шума и шумског земљишта из члана 10. став 1. тач. 3) - 5) овог закона, 
плаћа се накнада. 

У ставу 2. после речи: „једнократно” додају се речи: „пре крчења шуме”. 

У ставу 3. после речи: „шума” додају се речи: „и шумског земљишта.”  

Члан 6. 
У називу члана 12. и у члану 12. ст. 1. и 2. после речи: „шума” додају се 

речи: „и шумског земљишта”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

„Утврђивање основице и обрачун вредности шуме и шумског земљишта 
за промену намене из ст. 1. и 2. овог члана врши стручна служба корисника 
шума, сопственика шума, односно овлашћени судски вештак за послове 
шумарства, у складу са прописом којим се уређује поступак експропријације. 

Решење о висини накнаде за промену намене шуме и шумског 
земљишта из ст. 1. и 2. овог члана доноси министар надлежан за послове 
шумарства (у даљем тексту: министар), које је коначно и против њега се може 
водити управни спор.” 
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Досадашњи став 3. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 6. речи: „става 1.” замењују се 
речима: „ст. 1. и 2.”, а после речи: „закона” додаје се реч: „приоритетно”. 

Члан 7. 
У члану 14. став 1. речи: „шумског подручја” замењују се речима: 

„шумске области”. 

Члан 8. 
Назив члана 15. и члан 15 мењају се и гласе: 

„Праћење утицаја прекограничног аерозагађења 

Члан 15. 

„Праћење утицаја прекограничног аерозагађења јесте систем сталног 
праћења и анализе укупног стања шумских екосистема изазваног утицајем 
прекограничног аерозагађења, у складу са међународно прихваћеном 
методологијом. 

Послове из става 1. овог члана врши Министарство. 

Послове из става 1. овог члана Министарство може да повери 
организацији која је регистрована за обављање научнoистраживачке 
делатности у области шумарства у одговарајућем регистру, у складу са 
прописима којима се уређује научноистраживачка делатност.  

Послови из става 1. овог члана финансирају се из буџета Републике 
Србије.” 

Члан 9. 
У члану 16. став 1. мења се и гласи:  

„Сопственик, односно корисник шума дужан је да изврши санацију, и то: 
необрасле површине настале дејством природних непогода (пожар, ветар, снег 
и слично); површине на којима није успело подмлађивање и пошумљавање; 
површине на којој је извршено пустошење - бесправна чиста сеча или крчење 
шума или бесправна сеча ретких врста дрвећа.” 

У ставу 2. речи: „од три године од дана утврђивања потребе за 
санацијом” замењују се речима: „предвиђеном планским документом газдовања 
шумама или санационим планом”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Санација површине која је оштећена дејством природних непогода, а 
која није планирана планским документом газдовања шумама, врши се на 
основу санационог плана.” 

После става 3. додају се нови ст. 4 - 7, који гласе: 

Санациони план доноси сопственик, односно корисник за шуме за које се 
израђује основа. 

Санациони план за шуме за које се израђује програм доноси правно 
лице из члана 70. став 1. овог закона. 

Санациони план доноси се најкасније три месеца након престанка 
дејства природне непогоде, а садржи нарочито: податке о месту; историјат 
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настанка штета; површину; врсту дрвета; запремину; потребно време за 
санацију; план гајења; план коришћења; план заштите; план изградње шумских 
саобраћајница; динамику извођења радова; технологију извођења радова на 
гајењу и коришћењу шума; евиденцију извршених радова; карте; записник 
надлежног шумарског инспектора и друго. 

Министарство даје сагласност на санациони план из става 3. овог 
члана.” 

У досадшњем ставу 4. који постаје став 8. после речи: „користе” додаје 
се реч: „шумска”. 

Члан 10. 
У Глави „III. ПЛАНИРАЊЕ” у називу поглавља 1. реч: „Територијалне” 

замењује се речју „Просторне”. 

Назив члана 17. мења се и гласи: „Шумска област”. 

У члану 17. став 1. речи: „шумска подручја” замењују се речима „шумске 
области”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Шумска област јесте планска, географска и природна целина која 
обухвата шуме и шумска земљишта шумских подручја и националних паркова.” 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Шумске области су: 

1. Југоисточна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта 
Јужноморавског, Јабланичког, Нишавског, Моравског и Топличког шумског 
подручја; 

2. Источна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта 
Тимочког, Севернокучајског и Јужнокучајског шумског подручја, Националног 
парка „Ђердап” и Наставне базе „Мајданпечка домена” Универзитета у 
Београду - Шумарски факултет; 

3. Југозападна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта 
Расинског, Доњеибарског и Горњеибарског шумског подручја, Националног 
парка „Копаоник”, Наставне базе „Гоч” Универзитета у Београду - Шумарски 
факултет и заштитне шуме Врњачке бање; 

4. Западна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта 
Голијског, Тарско – златиборског и Лимског шумског подручја и Националног 
парка „Тара”; 

5. Централна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта 
Шумадијског, Посавско – подунавског и Подрињско – колубарског шумског 
подручја; 

6. Северна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта 
Сремског, Банатског, Севернобачког и Јужнобачког шумског подручја и 
Националног парка „Фрушка гора”; 

7. Јужна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта 
Поморавског, Неродимско-лепеначког, Шарско-подримског, Проклетијско-
бистричког, Косовског, Ибарског шумског подручја и Националног парка „Шар 
планина.” 

Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:  
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„Шуме и шумска земљишта која су обухваћена шумским подручјима и 
националним парковима одређена су у Попису шума и шумских земљишта 
шумских подручја, који је одштампан уз овај закон и чини његов саставни део.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Досадашњи став 5. брише се. 

Члан 11. 
У члану 18. став 1. речи: „шумског подручја” замењују се речима: 

„шумске области”. 

Став 2. мења се и гласи:  

„Газдинска јединица по правилу чини територијалну целину шума и 
шумског земљишта, осим шума сопственика – физичког лица, а обухвата читав 
шумски комплекс или само његов део.” 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Газдинска јединица обухвата шуме и шумско земљиште истог својинског 
облика, површине под шумом до 5000 хектара.” 

Досадашњи став 3. брише се. 

Члан 12. 
У члану 19. став 1. мења се и гласи: 

,,Програм развоја шумарства на територији Републике Србије је 
стратешки плански документ којим се утврђују правци развоја шума и 
шумарства са акционим планом за његово спровођење.” 

У ставу 3. речи: „Народна скупштина” замењују се речју: „Влада”. 

Ст. 5. и 6. бришу се. 

Досадашњи став 7. постаје став 5. 

Досадашњи ст. 8. и 9. бришу се.  

Досадашњи став 10. постаје став 6. 

Досадашњи став 11. брише се. 

Члан 13. 
У члану 20. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) план развоја шумске области;” 

У тачки 3) тачка и запета замењује се тачком. 

Тач. 4) - 7) бришу се. 

Члан 14. 
У члану 21. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„План развоја шумске области (у даљем тексту: план развоја) је плански 
документ којим се утврђују правци развоја шума и шумарства са планом за 
његово спровођење за шумску област. 

План развоја нарочито садржи: законски, стратешки и плански оквир; 
приказ и анализу стања шума и досадашњег газдовања; функције шума и 
циљеве газдовања шумама; програм мера и активности и смернице за 
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реализацију планираних радова; пројекцију очекиваних ефеката; индикаторе за 
праћење реализације плана развоја; прилоге и др.” 

Став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. који постаје став 3. мења се и гласи: 

План развоја мора бити усклађен са програмом из члана 19. овог закона 
и са Просторним планом Републике Србије. 

Досадашњи став 5. брише се. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 4. речи: „а за шумска подручја 
на територији аутономне покрајине извршни орган аутономне покрајине,” бришу 
се. 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 5. после речи: „фонда” брише 
се запета и речи: „а плана развоја за шумска подручја на територији аутономне 
покрајине из Буџетског покрајинског фонда”. 

Досадашњи став 8. који постаје став 6. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује садржину плана развоја, начин и поступак 
његовог доношења и израде.” 

Члан 15. 
У члану 22. у ставу 1. реч: „оперативни” брише се, а после речи: 

„јединицу” тачка се замењује запетом и додају речи: „осим за шуме сопственика 
- физичких лица”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Ако се измене и допуне основе раде због поступања по захтеву или акту 
другог органа, трошкове измене и допуне сноси тај орган.” 

Досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује садржину основе, начин и поступак њеног 
доношења и израде, битне недостатке или измењене околности због којих се 
врши измена и допуна основе.” 

Члан 16. 
У члану 23. став 1. мења се и гласи: 

„Програм газдовања шумама (у даљем тексту: програм) јесте плански 
документ газдовања шумама који се доноси за шуме већег броја сопственика 
шума - физичких лица.” 

У ставу 4. заграде и речи у загради бришу се. 

Став 5. брише се. 

Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује садржину програма, начин и поступак 
његовог доношења и израде, као и битне недостатке или измењене околности 
због којих се врши измена и допуна програма.” 

Члан 17. 
У члану 25. став 1. речи: „уз сагласност Министарства, а на територији 

аутономне покрајине уз сагласност надлежног органа аутономне покрајине” 
бришу се. 
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После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„На основу из става 1. овог члана сагласност даје Министарство, а на 
територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине.” 

У ставу 2. који постаје став 3. после речи: „надлежни орган аутономне 
покрајине” додају се речи: „уз сагласност Министарства”. 

Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: 

„Основе и програми за шуме које обухватају заштићена подручја 
националног нивоа доносе се и уз претходно мишљење министарства 
надлежног за послове заштите природе.” 

Досадашњи став 4. који постаје став 5. мења се и гласи: 

„Ако се у току спровођења основа, односно програма, измене околности 
или утврде битни недостаци на којима су засновани, извршиће се њихова 
измена и допуна у року од годину дана од дана утврђивања измењених 
околности, односно битних недостатака, на начин и по поступку утврђеном за 
њихово доношење.” 

После става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Mинистар решењем налаже израду измена и допуна основа из става 5. 
овог члана.” 

Члан 18. 
Назив члана 26. и члан 26. мењају се и гласе:  

„Израда плана развоја, основе и програма 

Члан 26. 

План развоја може да израђује правно лице које је стручно и технички 
оспособљено за обављање тих послова и испуњава услове утврђене овим 
законом и прописима донетим на основу овог закона. 

Основу и програм може да израђује правно лице, односно предузетник 
који има запослено стручно лице које поседује одговарајућу лиценцу.” 

Члан 19. 
У члану 27. став 2. реч: „пре” замењује се речју: „после”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

„У периоду од истека рока важења основе, односно програма, до 
добијања сагласности на нову основу, односно програм, забрањена је сеча 
шуме, осим санитарне сече и сече предвиђене санационим планом. 

У периоду од истека рока важења основе, односно програма, до 
добијања сагласности на нову основу, односно програм, корисник, односно 
сопственик шума дужан је да спроводи мере заштите шума.”  

Досадашњи ст. 3 - 5. бришу се. 

Члан 20. 
У члану 29. став 2. у тачки 2) тачка и запета замењују се тачком. Тач. 3) и 

4) бришу се. 
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Члан 21. 
У члану 30. став 1. мења се и гласи: 

„Годишњи план газдовања шумама (у даљем тексту: Годишњи план) за 
шуме којима се газдује у складу са основом доноси корисник, односно 
сопственик шума, а за шуме сопственика којима се газдује у складу са 
програмом доноси правно лице из члана 70. став 1. овог закона најкасније до 
30. новембра текуће за наредну годину.” 

У ставу 2. после речи „инфраструктуре” запета и речи: „а за шуме у 
државној својини и средства за извршење тих радова” бришу се. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Саставни део годишњег плана су извођачки пројекти, осим за шуме за 
које се доноси програм.” 

Став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. који постаје став 4. мења се и гласи: 

„Годишњи план мора бити усклађен са основама, односно програмима и 
санационим плановима.” 

Досадашњи став 6. брише се. 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 5. реч: „елементарних” 
замењује се речју: „природних”. 

Досадашњи став 8. који постаје став 6. мења се и гласи:  

„Министар ближе прописује садржину годишњег плана, начин и поступак 
његовог доношења и израде.” 

Члан 22. 
У члану 31. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 3. овог члана, у случају када планирани 
радови нису извршени у периоду од једне календарске године, извођачки 
пројекат може да важи најдуже две календарске године.” 

Досадашњи став 4. који постаје став 5. мења се и гласи: 

„Извођачки пројекат израђује се за одсек или одељење, а изузетно за 
више одсека или одељења (слив).”  

У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. тачка на крају реченице 
замењује се запетом, и додају речи: „осим извођачког пројекта који се израђује 
на основу санационог плана и извођачког пројекта за реализацију случајног 
приноса.” 

Досадашњи став 6. који постаје став 7. мења се и гласи:  

„Министар ближе прописује садржину извођачког пројекта, начин и 
поступак његовог доношења и израде, као и период важења.” 

Члан 23. 
Назив члана 32. и члан 32. бришу се. 

Члан 24. 
Члан 38. мења се и гласи: 
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„Члан 38. 

Национална инвентура шума обавља се ради утврђивања стања шума 
за потребе стратешког планирања, других државних органа, других привредних 
грана, одбране земље, научноистраживачке делатности, по правилу сваких 
десет година. 

Послове националне инвентуре шума врши Министарство. 

Министарство може да повери послове из става 1. овог члана путем 
конкурса који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Конкурс из става 3. овог члана нарочито садржи: 

1) врсте послова за које се конкурс расписује; 

2) период на који се додељују послови; 

3) доказ о испуњености услова у погледу искуства и резултата у 
обављању послова;  

4) рок за доношење и објављивање одлуке о избору по конкурсу; 

5) начин обавештавања о резултатима конкурса. 

Конкурс из става 3. овог члана спроводи комисија коју образује 
министар.  

Одлуку о избору по конкурсу доноси министар. 

Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

На основу националне инвентуре шума Министарство саставља 
извештај о спроведеној инвентури шума који доставља Влади, најкасније шест 
месеци по завршетку националне инвентуре. 

Национална инвентура шума се финансира из буџета Републике 
Србије.” 

Члан 25. 
У члану 39. ст. 2. и 3. бришу се. 

Досадашњи став 4. који постаје став 2. мења се и гласи: 

„Корисник, односно сопственик шума који газдује шумом у складу са 
основом, дужан је да организује службу чувања шума, ради обављања послова 
из става 1. овог члана, зависно од површине шума којима газдује, 
карактеристика терена и других услова.” 

Досадашњи ст. 5 - 7. бришу се. 

Члан 26. 
У члану 40. став 1. запета после заграде и речи: „положени стручни 

испит и које испуњава и друге услове утврђене посебним прописима” бришу се. 

Став 2. мења се и гласи. 

„Чувар шума је службено лице које врши послове чувања шума у 
прописаном службеном оделу и може бити наоружан службеним оружјем у 
складу са овим законом и прописом којим се уређује држање и ношење оружја.” 

После става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 
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„Чувар шума може обављати и остале чуварске послове прописане 
другим прописима из области ловства, рибарства, заштите природе и др, ако 
испуњава услове прописане тим прописима. 

Корисник, односно сопственик шума који организује чуварску службу, 
прописује изглед службеног одела чувара шума. 

Досадашњи став 5. који постаје став 7. мења се и гласи:  

„Министар ближе прописује образац легитимације чувара шума.”  

Члан 27. 
У члану 41. став 1. тачка 2) после речи: „прекршаја” ставља се запета и 

додају речи: „као и документацију која прати дрво у промету (пропратницу и 
отпремницу) ”. 

У тачки 4) после речи: „дрво” додају се речи: „и дрво стављено у промет 
супротно одредбама члана 60. став 1. овог закона”. 

У тачки 6) после речи: „корисника” додају се речи: „и сопственика”. 

Тачка 7) мења се и гласи: 

„7) сачини записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном 
стању и достави га кориснику, односно сопственику шума;” 

После тачке 7) додаје се тачка 8), која гласи: 

„8) прати и обавештава о битним променама здравственог стања шума, 
штетама насталим од абиотичких и биотичких чинилаца и др.” 

Став 3. брише се. 

Члан 28. 
У члану 42. став 1. мења се и гласи: 

„Корисник, односно сопственик шуме који газдује шумом у складу са 
основом дужан је да прати утицај биотичких и абиотичких чинилаца на 
здравствено стање шума и благовремено предузима мере за заштиту шума и 
шумског земљишта.” 

После става 2. додају се ст. 3 - 5, који гласе: 

„Сопственик шума који газдује шумом у складу са програмом, дужан је да 
поступа у складу са препорукама и упутствима правног лица из члана 70. став 
1. овог закона и правног лица из члана 44. став 2. овог закона. 

Корисник, односно сопственик шуме који газдује у складу са основом, 
дужан је да Министарству, а на територији аутономне покрајине надлежном 
органу аутономне покрајине, поднесе годишњи извештај о предузетим мерама 
и проблемима заштите шума најкасније до 15. јануара текуће године за 
претходну годину, а у случајевима веће угрожености шума без одлагања. 

Надлежни орган аутономне покрајине извештај из става 4. овог члана 
доставља Министарству најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину.” 

Члан 29. 
Назив члана 43. и члан 43. бришу се. 
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Члан 30. 
У члану 44. став 1. после речи: „Министарство” запета и речи: ,,а на 

територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине” бришу 
се. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Послове из става 1. овог члана Министарство поверава 
научноистраживачкој установи из области шумарства, у складу с прописом 
којим се уређује здравље биља.” 

Став 4. мења се и гласи: 

„Сопственик, односно корисник шума који шумама газдује у складу са 
основом дужан је да правном лицу из става 2. овог члана доставља узорке 
материјала у року и по поступку утврђеном у препорукама и предлозима тог 
правног лица.” 

Члан 31. 
У члану 45. реч: „елементарних” замењује се речју: „природних”. 

После става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„Природна непогода у шумама, у смислу овог закона, представља 
значајан поремећај биолошке равнотеже и настанак озбиљних штета у 
шумским екосистемима изазваних пре свега пожарима, сушењем, биљним 
болестима и штеточинама, ветроломима и ветроизвалама, снеголомима и 
снегоизвалама, поплавама, бујичним токовима, клизиштима и другим 
непредвиђеним чиниоцима на великим површинама шума и шумског 
земљишта. 

Природну непогоду из става 2. овог члана проглашава министар на 
основу процењеног обима и интезитета потенцијалне или настале штете.” 

Члан 32. 
У члану 46. ст. 1- 3. мењају се и гласе: 

„У циљу заштите шума од пожара доноси се план заштите шума од 
пожара за период од десет година”. 

План заштите шума од пожара доноси корисник, односно сопственик 
шума за шуме којима се газдује у складу са основом. 

План заштите шума од пожара којима се газдује у складу са програмом, 
доноси правно лице из члана 70. став 1. овог закона и саставни је део плана 
заштите шума од пожара који доноси за државне шуме.” 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Корисник, односно сопственик шума који газдује шумама у складу са 
основом, дужан је да прикупља податке о шумским пожарима, води евиденцију 
и доставља их Министарству.” 

У досадшњем ставу 6. који постаје став 7. после речи: „Корисник” ставља 
се запета и додају речи: „односно сопственик”. 

Досадашњи став 7. који постаје став 8. мења се и гласи: 

„Корисник, односно сопственик шума који газдује шумама у складу са 
основом, дужан је да достави Министарству, а на територији аутономне 
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покрајине надлежном органу аутономне покрајине, извештај о насталој штети, 
најкасније 30 дана од дана гашења пожара.” 

После става 8. додају се ст. 9. и 10, који гласе: 

„У случају битних промена стања шума за које је донет план заштите 
шума од пожара, извршиће се измене и допуне плана у року од три месеца од 
дана утврђених промена. 

Сопственик, односно корисник шума дужан је да обезбеди 
функционисање и одржавање противпожарне инфраструктуре (противпожарних 
пруга, осматрачница, водозахвата и др).” 

Члан 33. 
У члану 57. став 1. мења се и гласи: 

„Сеча стабала у шумама може да се врши само после извршеног 
одабирања, обележавања дозначним жигом и евидентирања стабала за сечу (у 
даљем тексту: дознака)”.  

Члан 34. 
У члану 58. став 3. мења се и гласи: 

„Право на жиг има стручно лице запослено код корисника, односно 
сопственика шума који шумама газдује у складу са основом, односно стручно 
лице запослено код правног лица из члана 70. ст 1. и 3. и члана 72. став 2. овог 
закона.” 

Члан 35. 
У члану 59. став 1. брише се. 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 1. после речи: „одређује се” 
додају се речи: „планом развоја”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Корисник је дужан да коришћење (сечу, израду и продају) дрвних 
сортимената у државним шумама врши по принципу максималног 
квалитативног и квантитативног искоришћења.” 

У ставу 3. реч: „стабала” замењује се речју: „шуме”. 

Досадашњи став 4. брише се. 

Члан 36. 
Назив члана 60. и члан 60. мењају се и гласе: 

„Промет посеченог дрвета 

Члан 60. 

Забрањено је да се посечено дрво из шуме и шумско дрвеће које потиче 
са површине која се у смислу овог закона не сматра шумом, ставља у промет, 
купује, продаје, поклања, складишти и превози саобраћајним средствима, док 
се не жигоше шумским жигом и изда пропратница, односно отпремница, која на 
домаћем тржишту прати дрво у промету. 
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Жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице, односно 
отпремнице врши корисник шума, сопственик који шумом газдује у складу са 
основом, односно правно лице из члана 72. став 2. овог закона. 

Жигосање посеченог дрвета из шуме сопственика – физичког лица и 
издавање пропратнице, врши правно лице из члана 70. став 1. овог закона. 

Жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице, односно 
отпремнице за шумско дрвеће које потиче са површине која се у смислу овог 
закона не сматра шумом, врши правно лице из члана 70. став 1. овог закона, уз 
надокнаду трошкова које сноси подносилац захтева. 

Право на жиг има лице запослено код корисника шума, сопственика 
шума који газдује шумом у складу са основом, правног лица из члана 70. став 1. 
и члана 72. став 2. овог закона, а које има најмање средњу стручну спрему (IV 
степена образовања) шумарског смера - шумарски техничар. 

Жигосање бесправно посеченог дрвета за које је у одговарајућем 
поступку надлежни орган утврдио да су престали разлози због којих је дрво 
привремено одузето, врши корисник, односно сопственик шуме, а бесправно 
посечено дрво које је надлежни орган у прописаном поступку одузео, жигоше 
стручно лице запослено код правног лица из члана 70. став 1. овог закона. 

Забрањено је вршити прераду и складиштење дрвета на постројењима 
за прераду дрвета ако дрво није жигосано шумским жигом и ако за исто није 
издата отпремница односно пропратница на начин прописан овим законом. 

Министарство додељује број жига за жигосање посеченог дрвета 
кориснику, сопственику шума који газдује шумом у складу са основом, правном 
лицу из члана 70. став 1. овог закона  

Власник постројења за механичку прераду дрвета дужан је да дрво по 
пријему евидентира у књигу евиденције. 

Забрањена је сеча стабала и делова стабала за новогодишње и друге 
празнике. 

Изузетно од одредбе става 10. овог члана, сеча може да се врши: 

1) када се врши чишћење и прореда у подмлађеним шумама 
предвиђена основом или програмом; 

2) када су стабла из става 10. овог члана наменски узгајана у шумским 
расадницима, шумским чистинама или на земљишту испод водова (електро и 
ПТТ). 

Одредбе става 10. овог члана не односе се на врхове четинарских 
стабала посечених путем редовних сеча обнављања и проредних сеча 
предвиђених основом или програмом. 

У случајевима из ст. 11. и 12. овог члана, четинарска стабла могу да се 
стављају у промет ако су на месту сече жигосана, односно обележена на 
прописани начин и ако је издата пропратница, односно отпремница. 

За четинарска стабла намењена за новогодишње и друге празнике 
издаје се пропратница, односно отпремница. 

Министар ближе прописује облик и садржину шумског жига, образац 
пропратнице, односно отпремнице, услове и начин жигосања посеченог дрвета 
и начин вођења књиге евиденције. 



- 14 - 
 

Министар ближе прописује начин жигосања, односно обележавања 
четинарских стабала, као и изглед и садржину пропратнице, односно 
отпремнице из става 13. овог члана. 

Члан 37. 
У члану 65. став 1. мења се и гласи: 

„Концепцијска основа планирања развоја мреже шумских путева 
одређује се планом развоја за шумску област, а мрежа шумских путева за 
газдинску јединицу детаљно се планира основом газдовања шумама.” 

Члан 38. 
У члану 70. ст. 2 - 4. мењају се и гласе: 

„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, шумама у државној својини 
може да газдује и установа која је газдовала тим шумама до дана ступања на 
снагу овог закона, ако испуњава услове утврђене овим законом и посебним 
прописима. 

Шумама у државној својини може да газдује и јавно предузеће или 
привредно друштво чији је оснивач јединица локалне самоуправе, које је до 
дана ступања на снагу овог закона газдовало тим шумама, а које испуњава 
услове утврђене овим законом и посебним прописима. 

Заштитним појасевима дрвећа и шума које су настале пошумљавањем 
необраслих површина после ступања на снагу овог закона, може да газдује 
јавно предузеће или привредно друштво чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, а која испуњава 
услове утврђене овим законом и посебним прописима.” 

Став 5. брише се. 

Члан 39. 
Члан 71. мења се и гласи: 

„Члан 71. 

Правно лице из члана 70. став 1. овог закона пружа сопственицима шума 
за које се доноси програм стручну и саветодавну подршку и врши следеће 
послове: 

1) израду годишњег плана газдовања шумама; 

2) израду програма подизања нових шума и унапређења стања 
постојећих шума; 

3) израду плана заштите шума од пожара; 

4) дознаку стабала за сечу; 

5) праћење утицаја биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено 
стање шума; 

6) жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице; 

7) премер, обрачун и евиденцију бесправно посеченог дрвета; 

8) евиденцију извршених радова на заштити, гајењу и коришћењу шума 
у програму; 

9) обавештава надлежни орган о бесправним радњама; 
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10) врши и друге стручно-саветодавне послове. 

Послове из става 1. овог члана може да врши и удружење сопственика 
шума из члана 73. овог закона, ако има запослено стручно лице. 

Послови из става 1. овог члана обављају се као поверени.  

Послови из става 1. овог члана у шумама сопственика за које се доноси 
програм финансирају се из средстава буџета Републике Србије, а за територију 
аутономне покрајине из буџета аутономне покрајине.” 

Члан 40. 
У члану 72. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„Послове из члана 71. став 1. овог закона у име и за рачун сопственика 
шуме обавља и друго правно лице које испуњава услове прописане овим 
законом и другим прописима.” 

Члан 41. 
У члану 76. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„Делатности од општег интереса из члана 4. овог закона могу се 
финансирати и из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са овим 
законом.” 

Члан 42. 
Назив члана 80. и члан 80. мењају се и гласе:  

„2. Средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе 

Члан 80. 

У буџету Републике Србије, односно буџету аутономне покрајине, 
обезбеђују се средства за реализацију мера из програма развоја из члана 19. 
овог закона, и то за:  

1) подизање степена шумовитости пошумљавањем; 

2) унапређивање стања шумских засада; 

3) превођење изданачких шума у виши узгојни облик; 

4) производњу шумског репродуктивног материјала; 

5) заштиту шума; 

6) негу и обнављање природних састојина; 

7) изградњу, реконструкцију и одржавање шумских камионских путева; 

8) коришћење осталих потенцијала шума; 

9) санацију површина оштећених дејством природне непогоде; 

10) израду и реализацију развојних планова у шумарству. 

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са годишњим 
програмом расподеле средстава који доноси Влада, односно извршни орган 
аутономне покрајине. 

Средства из става 1. овог члана додељују се на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
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Из буџета јединице локалне самоуправе могу се финансирати 
активности на унапређењу општекорисних функција шума од значаја за локалну 
самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и објекти), у 
складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе.”  

Члан 43. 
У члану 82. став 2. тач. 1) и 2) бришу се. 

Члан 44. 
У члану 85. став 2. речи: „газдовањем шумама” замењују се речима: 

„коришћењем шума”. 

После става 10. додаје се став 11, који гласи: 

„Не плаћа се накнада за коришћење шума са површина на којима се 
врши санација штета у складу са санационим планом.” 

Члан 45. 
У члану 88. став 1. реч: „програмима” замењује се речју: „програмом”. 

Став 2. брише се.  

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. речи: „оснивање нових шума, 
замењују се речима: „намене утврђене у члану 80. став 1. овог закона”. 

После става 2. додаје се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

„Извештај о трошењу средстава из става 2. овог члана јединица локалне 
самоуправе доставља Министарству до 31. марта текуће године за претходну 
годину. 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине средства 
из става 1. овог члана додељује на основу спроведеног јавног конкурса.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 46. 
У члану 90. став 3. речи: „промене намене шума” бришу се. 

Члан 47. 
У члану 94. став 1. речи: „накнаде за утврђивање испуњености услова” 

замењује се речима: „такса”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Средства за оснивање и почетак рада коморе обезбеђују се у буџету 
Републике Србије.” 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. реч: „накнаде” замењује се 
речју: „таксе”. 

Члан 48. 
У члану 99. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Шумском земљишту из става 2. овог члана које се даје у закуп не може 
се мењати намена за време трајања закупа.” 
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Члан 49. 
После члана 99. додаје се нови члан 99а, који гласи: 

„99а 

Влада на предлог Министарства додељује право коришћења шума у 
државној својини. 

Влада на предлог Министарства одузима право коришћења шума у 
државној својини кориснику који не испуњава услове прописане овим законом.  

До окончања поступка из става 1. овог члана, чување и заштиту шума 
врши правно лице из члана 70. овог закона, кога одреди Министарство.” 

Члан 50. 
Члан 105. мења се и гласи: 

„Члан 105. 

Послове шумарског инспектора може да врши лице које има стечено 
високо образовање из научне области биотехничке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер 
инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста 
струковни инжењер шумарства), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање три године радног искуства у струци.”  

Члан 51. 
Члан 108. мења се и гласи: 

„Члан 108. 

У вршењу послова шумарске инспекције шумарски инспектор има право 
и дужност да утврђује и проверава:  

1) да ли се промена намене шума врши у складу са одредбама овог 
закона; 

2) да ли се шумом за коју је извршена промена намене газдује до њеног 
привођења планираној намени у складу са овим законом (члан 10. став 5); 

3) израду и спровођење планова газдовања шумама; 

4) спровођење годишњег плана газдовања шумама, извођачког пројекта 
газдовања шумама и санационог плана; 

5) да ли се у плановима газдовања шумама води евиденција извршених 
радова у шуми и шумска хроника у складу са чл. 34. и 35. овог закона; 

6) спровођење мера заштите шума у складу са одредбама чл. 39 - 44. 
овог закона; 

7) спровођење мера заштите шума од пожара у складу са одредбама 
члана 46. став 10. овог закона; 

8) да ли се одабирање, обележавање, евидентирање стабала за сечу, 
односно дознака стабала спроводи у складу са одредбама чл. 57. и 58. овог 
закона; 



- 18 - 
 

9) да ли се сеча шума врши у складу са одредбама члана 59. овог 
закона; 

10) да ли се промет, жигосање посеченог дрвета и издавање 
пропратнице, односно отпремнице врши у складу са одредбама члана 60. овог 
закона; 

11) да ли се на постројењима за прераду дрвета складишти, евидентира 
и прерађује жигосано дрво, и да ли је за исто издата отпремница односно 
пропратница у складу са овим законом; 

12) да ли се промет четинарских стабала за новогодишње и друге 
празнике врши у складу са одредбама члана 60. овог закона; 

13) одржавање и успостављање шумског реда; 

14) да ли се шумске саобраћајнице изграђују у складу са одредбама 
члана 64. овог закона; 

15) да ли се радови у шумама сопственика - физичких лица спроводе у 
складу са одредбама члана 71. овог закона; 

16) обрачун и плаћање накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта; 

17) да ли се средства остварена од накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта користе у складу са овим законом; 

18) спровођење мера које се финансирају средствима Буџетског фонда, 
односно Буџетског покрајинског фонда; 

19) да ли су испуњени услови за обављање послова у шумарству у 
складу са одредбом члана 97. овог закона; 

20) да ли се шумско земљиште даје у закуп и користи у складу са 
одредбама члана 99. овог закона;  

21) пословне књиге и осталу документацију, ради контроле примене 
овог закона; 

22) да ли се спроводе и друге одредбе прописане овим законом.” 

Члан 52. 
У члану 109. став 1. тач. 3) и 6) бришу се. 

У ставу 2. речи: „тач. 1) до 6)” замењују се речима: „1), 2), 4) и 5)”. 

Члан 53. 
Члан 111. мења се и гласи: 

„Члан 111. 

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за 
привредни преступ правно лице ако: 

1) врши или дозволи пустошење и крчење шума (члан 9. став 1. тачка 
1); 

2) врши или дозволи чисту сечу шума која није планирана као редован 
вид обнављања шума (члан 9. став 1. тачка 2); 

3) врши сечу која није у складу с плановима газдовања шумама (члан 9. 
став 1. тачка 3); 
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4) врши или дозволи сечу стабала заштићених и строго заштићених 
врста дрвећа (члан 9. став 1. тачка 4); 

5) врши или дозволи подбељивање стабала (члан 9. став 1. тачка 5); 

6) врши или дозволи сечу семенских састојина и семенских стабала која 
није предвиђена плановима газдовања шумама (члан 9. став 1. тачка 8); 

7) врши промену намене шума и шумског земљишта супротно одредби 
члана 10. став 1. овог закона; 

8) пре извршене сече не уплати накнаду за промену намене шума (члан 
11. став 2); 

9) врши сечу стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена 
строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа, утврђених посебним 
прописом (члан 13. став 1); 

10) не изврши санацију у складу са чланом 16. став 1. овог закона; 

11) не врши санацију оштећених шума у складу са санационим планом 
(члан 16. став 3); 

12) ако не донесе санациони план у складу са одредбама члана 16. став 
6. овог закона; 

13) не изврши рекултивацију земљишта на којем се налази одлагалиште 
јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја под условима и 
на начин прописан одредбом члана 16. став 8. овог закона; 

14) не донесе основу, односно програм у складу са чланом 25. овог 
закона; 

15) не изврши измене и допуне основе, односно програма (члан 25 став 
5); 

16) ако не донесе основу у складу са чланом 27. став 2. овог закона; 

17) ако се врши сеча шума после истицања рока важења основе 
односно програма (члан 27. став 3); 

18) ако не спроводи мере заштите шума у складу са одредбама члана 
27. став 4. овог закона; 

19) не спроводи планове газдовања шумама у складу са одредбом 
члана 29. овог закона; 

20) не донесе годишњи план у складу са одредбама члана 30. овог 
закона; 

21) не донесе извођачки пројекат у складу са одредбама члана 31. овог 
закона; 

22) не врши послове чувања шума у складу са чланом 39. став 1. овог 
закона; 

23) не организује службу чувања шума у складу са чланом 39. став 2. 
овог закона;  

24) не прати утицај биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено 
стање шума и не предузима благовремено мере за заштиту шума и шумског 
земљишта (члан 42. став 1); 

25) не изгради и одржава противпожарну инфраструктуру у складу са 
одредбама члана 46. став 10. овог закона; 
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26) врши или дозволи сечу шуме супротно одредби члана 57. овог 
закона;  

27) ако врши сечу шуме супротно одредби члана 59. овог закона; 

28) врши или дозволи изградњу објеката у шумама супротно члану 63. 
овог закона; 

29) планирање, градњу, одржавање и коришћење техничке 
инфраструктуре врши супротно члану 64. овог закона; 

30) не издваја средства за репродукцију шума, односно средства за 
амортизацију интензивних шумских засада у складу са основом (члан 77. став 
2. и члан 78);  

31) користи средства за обнову - репродукцију шума супротно одредби 
члана 77. став 3. овог закона; 

32) не врши обрачун и евиденцију средстава из члана 77. овог закона, 
односно не води евиденцију коришћења тих средстава (члан 79); 

33) не врши обрачун и уплату накнаде у складу са чланом 85. овог 
закона;  

34) користи средства буџетског фонда, односно буџетског покрајинског 
фонда супротно члану 88. овог закона; 

35) врши отуђивање шуме и шумског земљишта у државној својини 
супротно одредби члана 98. став 1. овог закона; 

36) врши замену шуме или шумског земљишта у државној својини 
супротно одредби члана 98. став 2. овог закона; 

37) ако шуму и шумско земљиште даје у закуп супротно одредбама 
члана 99. овог закона. 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара. 

Члан 54. 
Члан 112. мења се и гласи: 

„Члан 112. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1) врши или дозволи пашу, брст стоке, као и жирење у шуми (члан 9. 
став 1. тачка 6); 

2) врши или дозволи сакупљање осталих шумских производа (гљиве, 
плодови, лековито биље, пужеви и друго) из члана 9. став 1. тачка 7) овог 
закона; 

3) користи камен, шљунак, песак, хумус, земљу и тресет, осим за 
изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама (члан 9. став 1. 
тачка 9); 

4) врши или дозволи самовољно заузимање шума, уништавање или 
оштећивање шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградњу 
објеката који нису у функцији газдовања шумама (члан 9. став 1. тачка 10); 

5) врши или дозволи одлагање смећа и штетних и опасних материја и 
отпадака, као и загађивање шума на било који начин (члан 9. став 1. тачка 11); 
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6) предузима друге радње којима се слаби приносна снага шуме или 
угрожавају функције шуме (члан 9. став 1. тачка 12); 

7) не донесе пројекат за подизање засада кратког производног циклуса 
(члан 33); 

8) не врши евидентирање радова, односно не води књигу шумске 
хронике, у складу са одредбама чл. 34. и 35. овог закона; 

9) не спроводи мере заштите шума у складу са одредбама члана 44. ст. 
3 и 4. овог закона; 

10) не донесе план заштите шума од пожара у складу са чланом 46. ст. 
2 и 3. овог закона; 

11) не прикупља податке о шумским пожарима, не води евиденцију и не 
доставља их надлежном министарству (члан 46. став 6); 

12) не достави извештај о насталој штети у складу са чланом 46. став 8. 
овог закона;  

13) пали отворену ватру у шуми и на земљишту у непосредној близини 
шуме, на удаљености мањој од 200 m од руба шуме (члан 47. став 1); 

14) у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200 m од 
шуме врши одлагање смећа, отровних супстанци и осталог отпада, као и 
изградњу објеката за њихово складиштење, прераду или уништавање (члан 49. 
став 1); 

15) не спречи одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног 
отпада у шуми и непосредној близини шуме и не обавести о томе 
министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне 
покрајине (члан 49. став 2); 

16) не спречи у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 
200 m од шуме одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада, 
као и изградњу објеката за њихово складиштење, прераду или уништавање и 
ако не предузме све мере санације оштећене шуме (члан 49. став 3); 

17) врши одводњавање и извођење других радова којима се водни 
режим у шуми мења тако да се угрожава опстанак и виталност шуме (члан 50. 
став 1); 

18) при изради и спровођењу пројеката уређивања изворишта вода у 
шумским екосистемима поступа супротно одредби члана 50. став 2. овог 
закона; 

19) за радове из члана 50. ст. 1. и 2. овог закона није прибавио 
сагласност министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног 
органа аутономне покрајине (члан 50. став 3); 

20) поступи супротно забранама из члана 51. став 1. овог закона; 

21) не обележи део шуме са ограниченим приступом видљивим 
знаковима упозорења (члан 51. став 4); 

22) врши пашу, брст или жирење у шуми супротно одредбама члана 52. 
овог закона; 

23) не одржава бројност и врсте дивљачи на таквом нивоу да се не 
нарушава биолошка равнотежа шумског екосистема и ако не спречава 
спровођење циљева газдовања шумом (члан 53. став 1); 
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24) доноси планске документе у ловству који нису у складу са планом 
развоја, основама и програмима (члан 53. став 2); 

25) врши интензивно гајење крупне дивљачи у ограђеним површинама у 
шумама у којима је у току процес обнављања (подмлађивања) (члан 53. став 3); 

26) врши газдовање семенским објектима супротно одредби члана 54. 
овог закона; 

27) врши радове у семенским објектима супротно одредби члана 55. 
овог закона; 

28) не обезбеђује шумски репродуктивни материјал аутохтоних врста 
дрвећа у складу са билансом (члан 56. став 1); 

29) врши дознаку супротно одредбама члана 58. овог закона;  

30) врши или дозволи промет куповину, подају, поклањање, 
складиштење и превоз саобраћајним средствима дрвета посеченог у шуми и 
дрвета из члана 5. став 3. овог закона које није жигосано видљивим шумским 
жигом и за које није издата отпремница, односно пропратница која на домаћем 
тржишту прати дрво у промету (члан 60. став 1); 

31) жигосање посеченог дрвета не врши стручно лице из члана 60. став 
5. овог закона; 

32) врши прераду и складиштење дрвета на постројењима за механичку 
прераду дрвета ако дрво није жигосано и ако за исто није издата отпремница 
односно пропратница на начин прописан овим законом (члан 60. став 7); 

33) не изврши евиденцију о пријему дрвета у књизи евиденције у 
постројењу за механичку прераду дрвета (члан 60. став 9);  

34) врши сечу четинарских стабала за новогодишње и друге празнике 
супротно одредбама члана 60 ст. 10. и 11. овог закона; 

35) врши или дозволи промет четинарских стабала за новогодишње и 
друге празнике супротно одредбама члана 60 ст. 4 - 13. овог закона; 

36) не успостави и не одржава шумски ред (члан 61. ст. 1. и 2); 

37) врши сакупљање осталих шумских производа супротно одредби 
члана 62. овог закона; 

38) користи и одржава шумске путеве супротно одредбама члана 66. ст. 
1. и 2. овог закона; 

39) користи шумске путеве за спортска такмичења супротно одредби 
члана 66. став 4. овог закона; 

40) не води катастар шумских путева који се користе за потребе 
газдовања шумама (члан 66. став 5); 

41) не води и не одржава евиденцију шума и шумског земљишта у 
складу са чланом 67. ст. 1. и 2. овог закона; 

42) не спроводи послове предвиђене у члану 71. овог закона; 

43) не спроведе мере газдовање шумама утврђене програмом (члан 73. 
став 3); 

44) врши или дозволи извођење радова на заштити, гајењу и 
коришћењу шума, а не испуњава услове из члана 97. став 1. овог закона; 

45) прода шуму коју није претходно понудио на продају кориснику шуме, 
ако се она граничи са шумом у државној својини (члан 100. ст. 1. и 2); 
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46) не дозволи слободан приступ лицима која снимају стање шума ради 
израде планова газдовања шумама, односно пројеката комасације или 
арондације земљишта и шума (члан 102. став 3); 

47) не успостави и не води евиденцију прописане документације о 
стицању права својине (члан 102. став 4); 

48) не донесе програм ограничавања и не изврши ограничавање својих 
шума у складу са тим програмом (члан 103. ст. 1. и 2); 

49) не прибави сагласност министарства, а на теритрорији аутономне 
покрајине надлежног органа аутономне покрајине на годишњи програм 
ограничавања шума (члан 103. став 3); 

50) не поступи по решењу шумарског инспектора у складу са овим 
законом; 

51) онемогући шумарском инспектору вршење радњи из члана 107. овог 
закона. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
25.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. тач. 2), 3), 30), 31), 32), 33), 34), 35) и 37) овог 
члана поред новчане казне изриче се и заштитна мера одузимања производа 
који су прибављени извршењем прекршаја.  

Одузети производи из става 3. овог члана дају се на располагање 
правном лицу из члана 70. став 1. ради продаје јавном лицитацијом у складу са 
законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Средства остварена од продаје производа из става 4. овог члана приход 
су буџета Републике Србије, умањена за трошкове манипулације и 
складиштења. 

Члан 55. 
Додаје се назив члана и нови члан 112а, који гласе: 

„Прекршај предузетника 

Члан 112а 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако: 

1) врши сечу стабала супротно одредби члана 57. овог закона; 

2) врши или дозволи промет, куповину, подају, поклањање, 
складиштење и превоз саобраћајним средствима дрвета посеченог у шуми и 
дрвета из члана 5. став 3. овог закона, које није жигосано јасно видљивим 
шумским жигом и за које није издата отпремница, односно пропратница која на 
домаћем тржишту прати дрво у промету (члан 60. став 1); 

3) врши прераду и складиштење дрвета на постројењима за механичку 
прераду дрвета ако дрво није жигосано на начин прописан овим законом (члан 
60. став 7); 

4) не изврши евиденцију о пријему дрвета у књизи евиденције у 
постројењу за механичку прераду дрвета (члан 60. став 9);  

5) не успостави и не одржава шумски ред (члан 61. ст. 1. и 2); 
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6) врши сакупљање осталих шумских производа супротно одредби 
члана 62. овог закона; 

7) врши изградњу објеката супротно одредбама члана 63. став 2. овог 
закона; 

8) врши извођење радова на заштити, гајењу и коришћењу шума, а не 
испуњава услове из члана 97. став 1. овог закона; 

9) врши сечу четинарских стабала за новогодишње и друге празнике 
супротно одредбама члана 60. ст. 10. и 11. овог закона; 

10) врши промет четинарских стабала за новогодишње и друге празнике 
супротно одредбама члана 60. став 13. овог закона;  

За прекршај из става 1. тач. 1), 2), 3), 6), 9) и 10) овог члана, поред 
новчане казне изриче се и заштитна мера одузимања производа који су 
прибављени извршењем прекршаја. 

Одузети производи из става 2. овог члана дају се на располагање 
правном лицу из члана 70. став 1. овог закона ради продаје јавном лицитацијом 
у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација. 

Средства остварена од продаје производа из става 3. овог члана приход 
су буџета Републике Србије, умањена за трошкове манипулације и 
складиштења. 

Члан 56.  
Члан 113. мења се и гласи: 

„Члан 113.  

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај 
физичко лице ако онемогући извршење радњи из чл. 41. и 107. и дозволи или 
изврши радње из члана 111. став 1. тач. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 22), 26), 27), 
28) и 33) и члана 112. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 13),14), 15), 16) 17) 18), 
19),20), 21), 22), 30), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 45), 46) и 50) овог закона. 

За прекршај из члана 111. став 1. тач. 2), 3),4), 5), 6), 9), 26) и 27) и члана 
112. став 1. тач. 2), 3), 30), 32) и 35) овог закона, поред новчане казне, изриче се 
и заштитна мера одузимања производа који су прибављени извршењем 
прекршаја. 

Одузети производи из става 2. овог члана дају се на располагање 
правном лицу из члана 70. став 1. овог закона ради продаје јавном лицитацијом 
у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација. 

Средства остварена од продаје производа из става 3. овог члана приход 
су буџета Републике Србије, умањена за трошкове манипулације и 
складиштења.” 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57. 
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” дужно је да своје 

пословање усклади са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14) у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
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Даном усклађивања пословања Јавног предузећа из става 1. овог члана 
престају да важе одредбе чл. 9 – 20. Закона о шумама („Службени гласник РС”, 
бр. 46/91, 83/92, 53/93 - др. закон, 54/93, 60/93 - исправка, 67/93 - др. закон, 
48/94 - др. закон, 54/96 и 101/05 - др. закон). 

Члан 58. 
Планови развоја шумских области донеће се у року од пет година од 

дана ступања на снагу овог закона. 

До доношења планова развоја из става 1. овог члана примењују се 
планови развоја донети на основу Закона о шумама („Службени гласник РС”, 
бр. 30/10 и 93/12). 

Планови развоја шумских подручја, чија је израда започета до дана 
ступања на снагу овог закона, донеће се у складу са одредбама Закона о 
шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12). 

Члан 59. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбe члана 47. став 2. овог 
закона којa се примењујe од 1. јануара 2016. године. 
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ПОПИС ШУМА И ШУМСКИХ ЗЕМЉИШТА ШУМСКИХ ПОДРУЧЈА  

1. Јужноморавско шумско подручје 

1) државне шуме и шумска земљишта (у даљем тексту: државне шуме) 
обухваћене газдинским јединицама: Босилеград, Драговиштица, Клисура, 
Божица, Варденик, Боровик, Јужна Морава, Кукавица I, Кукавица II, Кукавица III, 
Копиљак - Крушкар, Гранична шума, Карпина, Петрова Гора, Соборшница, 
Трговиште, Зарбинска река, Рујан, Трновачка река, Дупило, Кијевац и Прешево;  

2) државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и 
општине, а које нису обухваћене газдинским јединицама (у даљем тексту: 
неуређене државне шуме), а налазе се на територијама града Врање и 
општина: Босилеград, Сурдулица, Трговиште, Владичин Хан, Бујановац и 
Прешево;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Врање и општина: 
Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац и Прешево; 

4) шуме сопственика на територијама града Врање и општина: 
Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац и Прешево. 

2. Јабланичко шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Кукавица –
Зеленград, Кукавица - Накривањ, Кукавица - Слатина, Качер - Зеленичје, 
Петрова гора - Соколов вис, Веља Глава - Копиљак, Зајчевац - Ајкобила - 
Шајић, Горња Јабланица, Радевачка чесма, Шиловачке шуме, Свети Јован, 
Доња Власина, Букова Глава - Чобанац, Барнос - Видњиште, Горња Власина и 
Пуста река;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Лесковац и општина: 
Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце и Црна Трава; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Лесковац и општина: 
Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце и Црна Трава; 

4) шуме сопственика на територијама града Лесковац и општина: 
Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце и Црна Трава.  

3. Нишавско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Нишава, Стара 
Планина II - Топли дол, Стара Планина II - Арбиње, Стара планина I - Широке 
луке, Стара планина I - Прелесје, Видлич, Завој, Белава, Влашка планина, 
Гребен, Тумба - Ракитска гора, Тегошница, Рњос и Сува планина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују општине: Бабушница, Пирот 
и Димитровград; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Бабушница, Пирот и 
Димитровград; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Бабушница, Пирот и 
Димитровград.  
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4. Моравско шумско подручје  

1)  државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Велики 
Јастребац, Мали Јастребац II, Сува планина - Трем, Шљивовачки вис, Рињска 
планина, Бабичка гора, Обла глава, Селичевица - Коритник, Каменички вис I, 
Каменички вис II, Сува планина - Ракош, Сува планина –Tри локве, Буковик - 
Алексиначки, Буковик - Мратиња, Ртањ, Сврљишко - Гулијанске планине, Мали 
Јастребац I, Липовачко - Црнобарске шуме, Озрен - Лесковик и Девица;  

2) неуређене државне шуме којима газдују град Ниш и општине: 
Алексинац, Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг и 
Сокобања;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Ниш и општина: 
Алексинац, Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг и 
Сокобања; 

4) шуме сопственика на територијама града Ниш и општина: Алексинац, 
Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг и Сокобања.  

5. Топличко шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Слепи Јелик, 
Луковске шуме, Бабица, Шумата, Ранковица, Сагоњска црна чука, Алиловица, 
Дуги део - Бањска црна чука, Рударе, Краваре, Добри до, Равна планина, 
Пролом, Соколовица, Јаворац, Велики Јастребац – Блачки I, Велики Јастребац-
Блачки II, Велики Јастребац - Прокупачки, Мали Јастребац - Добрич, 
Видојевица, Пасјача и Радан - Арбанашка;  

2) неуређене државне шуме којима газдују општине: Куршумлија, 
Блаце, Прокупље, Мерошина и Житорађа;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Куршумлија, Блаце, 
Прокупље, Мерошина и Житорађа; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Куршумлија, Блаце, 
Прокупље, Мерошина и Житорађа.  

6. Тимочко шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Вршка чука – 
Баба Јона - Трећи врх, Шашка - Студена - Селачка река, Расовати камен, Бабин 
зуб - Орлов камен - Голаш, Заглавак I, Заглавак II, Тупижница, Тресибаба, Гари 
- Велики врх, Јужни Кучај II, Јужни Кучај III, Беле воде, Боговина I, Малиник II, 
Марков камен - Мечји врх, Ртањ, Честобродица, Боговина II, Малиник I, Злотске 
шуме, Дубашница, Црни врх - Купиново, Стол, Алија - Буково - Вратна, Дели 
Јован II, Каменичка река II, Каменичка река I, Подвршко - Каменичке шуме, 
Цветановац, Штрбачко корито, Мироч, Дели Јован I, Бољетин - Пецка Бара и 
Црни врх II; 

2) неуређене државне шуме којима газдују град Зајечар и општине: 
Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и Неготин, као и државне шуме којима 
газдује општина Мајданпек које са шумама под а) чине природну и географску 
целину;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Зајечар и општина: 
Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и Неготин, као и државне шуме којима 
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газдује општина Мајданпек које са шумама под а) чине природну и географску 
целину;  

4) шуме сопственика на територијама града Зајечар и општина: 
Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и Неготин, као и шуме у приватној својини 
на територији општине Мајданпек, које са шумама под а) чине природну и 
географску целину.  

7. Севернокучајско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Бродица, 
Железник, Пек - Гложана - Комша, Мајдан - Кучајна, Доњи Пек, Чезава, Равна 
река I, Равна река II, Мали Пек, Тодорова река, Пек - Грабова река, Ујевац, 
Бељаница, , Црни врх, Мали камен, Здравча, Вукан - Крилаш, Острво - Стиг, 
Горица – Рујак, Острво, Речички врх и Црна река;  

2) неуређене државне шуме којима газдују град Смедерево и град 
Пожаревац и општине: Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће и 
Велико Градиште, као и шуме на територијама општина Голубац и Мајданпек, 
које са шумама под 1) чине природну и географску целину;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Смедерево и града 
Пожаревац и општина: Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће, 
Велико Градиште и Жабари, као и приватне шуме на територијама општина 
Голубац и Мајданпек које са шумама под а) чине природну и географску целину; 

4) шуме сопственика на територијама града Смедерево и града 
Пожаревац и општина: Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће, 
Велико Градиште и Жабари, као и приватне шуме на територијама општина 
Голубац и Мајданпек које са шумама под 1) чине природну и географску целину. 

8. Јужнокучајско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Сладајска бучина 
- Речке, Јелова коса, Бељаничка река - Злотска река, Винатовача-Вртачеље, 
Склопови-Соколица, Деспотовачке шуме, Клочаница, Барбушина, Валкалуци -
Некудово, Троглан баре, Јабланичке шуме, Сењско-Стубичке шуме, Јаворак, 
Игриште - Текућа бара, Честобродица, Буљанско-Забрешке шуме, Јухор I, 
Јухор II и Левачке шуме - Царина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Јагодина и општина: 
Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Јагодина и општина: 
Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја; 

4) шуме сопственика на територијама града Јагодина и општина: 
Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја.  

9. Расинско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Послонске 
планине, Срндаљска река, Ломничка река, Јабланичка река, Жуњачко-Батотске 
планине, Блажевске шуме, Јеленско осоје, Копаоник, Бруске шуме, Жељин, 
Жупске шуме, Трстеничке шуме, Љубостинске шуме, Буковик I, Буковик II, 
Ивљак и Петинска река; 
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2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Крушевац и општина: 
Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ, као и шуме на територији општине 
Трстеник које са шумама под 1) чине природну и географску целину; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Крушевац и општина: 
Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ, као и шуме на територији општине 
Трстеник које са шумама под 1) чине природну и географску целину; 

4) шуме сопственика осим шума у националном парку на територијама 
града Крушевац и општина: Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ, као и 
шуме на територији општине Трстеник које са шумама под 1) чине природну и 
географску целину.  

10. Доњеибарско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Гледићске шуме, 
Котленик, Јастребар, Троглав-Дубочица, Троглав – Борошница, Чемерно, 
Ђаковачке планине, Столови - Рибнице, Столови - Ибар, Сокоља, Горња 
Студеница, Радочело-Црепуљник, Студеница - Полумир, Гокчаница, Жељин; 
Грачац; Врњачка Бања; Гоч – Станишинци; Селиште; Гоч - Гвоздац А и Гоч - 
Гвоздац Б; 

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општина, а налазе се на територијама града Краљево и општине 
Врњачка Бања;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Краљево и општине 
Врњачка Бања; 

4) шуме сопственика на територијама града Краљево и општине 
Врњачка Бања.  

11. Горњеибарско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Мојстирске шуме, 
Драшке планине, Врањача - Дијелови, Хум, Ђерекавски Омар, Јарут, Нинаја, 
Жара - Орљанске шуме, Црни Врх - Камине, Рибарићко - Јабланичке шуме, 
Црни Врх - Дежевски, Дебељак-Меденовац, Близанац - Дебелица, Нинаја-
Козник, Турјак-Вршине, Винорог, Бисер вода - Врањи крш - Лиса - Борје, Диван - 
Локва - Бреза - Зимовник, Буковик – Тлачина - Крстац, Велики Влах - Јадовник – 
Треска и Влашица - Трештенац;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Нови Пазар и општина 
Тутин и Рашка;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Нови Пазар и општина 
Тутин и Рашка; 

4) шуме сопственика осим шума у Националном парку "Копаоник" на 
територијама града Нови Пазар и општина Тутин и Рашка.  

12. Шумадијско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Бешњаја, 
Гружанско-Лепеничко-Јасеничке шуме, Букуља, Јешевац I , Котленик, Рудник I, 
Рогот, Рудник II, Јешевац II, Вујан - Рожањ, Рајац - Острвица и Сувобор;  
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2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територији града Крагујевац и општина 
Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача, Топола, Горњи Милановац и Лапово;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Крагујевац и општина: 
Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача, Топола, Горњи Милановац, Лапово, 
Смедеревска Паланка и Велика Плана; 

4) шуме сопственика на територијама града Крагујевац и општина: 
Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача, Топола, Горњи Милановац, Лапово, 
Смедеревска Паланка и Велика Плана.  

13. Голијско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Голија, Дајићке 
планине, Кољешница, Бисер вода - Црни врх - Радуловац, Брусничке шуме, 
Црепуљник, Клековица, Ковиље - Рабровица, Јавор - Коравчина, Мучањ, 
Јадарево - Црвена гора, Оштри врх - Лучка река, Дубочица - Баре, Козник - 
Нинаја, Голија - Јавор, Царичина - Жари, Вујан - Буковик, Рожањ - Јељен, 
Јелица, Овчар - Каблар, Стењевац - Голубац, Врљан - Кршеви и Мрчајевац, 
Дервента - Бабињача, Цмиљевац - Вукова глава 1 и Цмиљевац - Вукова глава 
2;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Чачак и општина: 
Сјеница, Ивањица и Лучани;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Чачак и општина: 
Сјеница, Ивањица и Лучани; 

4) шуме сопственика на територијама града Чачак и општина: Сјеница, 
Ивањица и Лучани.  

14. Тарско-златиборско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Голубац -
Дубовац, Добрачко-Латвичке шуме, Шупља Јела, Букови, Маљен - Ридови, 
Јеље - Тавник, Муртеница, Торник, Чавловац, Борова глава, Семегњевска гора, 
Шљивовица, Смишаљ, Инвентар Пожешких шума, Венац - Благаја, Јелова 
Гора, Креманске косе, Шарган, Мокра гора - Пањак, Мокра гора –Кршање и 
Бела земља;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Ужице и општина: 
Пожега, Ариље и Чајетина, као и шуме на територији општине Косјерић које са 
шумама под 1) чине природну и географску целину;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Ужице и општина: 
Пожега, Ариље и Чајетина, као и шуме на територији општине Косјерић које са 
шумама под 1) чине природну и географску целину; 

4) шуме сопственика на територијама града Ужице и општина Пожега, 
Ариље, Косјерић и Чајетина.  

15. Лимско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Челињак - Тмор - 
Соколина, Јаворје, Поблачница I , Поблачница II, Чагљевина, Чемерно - 
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Бадњеви, Гола брда - Понор, Ожаљ - Рештево, Кијевача, Бић, Лиса стена - 
Гусиње, Црни врх - Љесковац, Прибој - Прибојска бања, Вучја - Козомор - Вран, 
Црни врх - Гола брда, Босање, Јасеново - Божетићи, Пландиште, Златар I, 
Златар II Гусиње - Суви До, Шербетовац, Савин лакат, Црни врх - Камена гора, 
Рађеновац - Стругови, Власан - Бијелобабе, Јадовник - Дервента, Дубочица и 
Лиса - Јасен;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Нова Варош, 
Пријепоље и Прибој; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама општина Нова Варош, 
Пријепоље и Прибој; 

4) шуме сопственика на територијама општина Нова Варош, Пријепоље 
и Прибој.  

16. Подрињско-колубарско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Торничка Бобија, 
Немић - Баурић, Мачков камен, Западна Борања, Источна Борања, Гучево, 
Троноша, Мишковац - Јежур, Томањска планина, Иверак, Цер - Видојевица, 
Дринско-Савске аде, Маљен I, Маљен II, Јеље - Маглеш, Медведник - Јабланик 
- Повлен, Подгорина - Вис, Јаутина и Рајац - Пештан;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама градова Шабац, Лозница и 
Ваљево, општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, 
Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац и Уб и градске општине Лазаревац града 
Београда;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама градова Шабац, Лозница и 
Ваљево и општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, 
Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб и Коцељева, као и шуме на територијама 
општине Косјерић и градске општине Лазаревац града Београда, које са 
шумама под 1) чине природну и географску целину; 

4) шуме сопственика на територијама градова Шабац, Лозница и 
Ваљево и општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, 
Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб и Коцељева, као и шуме на територији 
градске општине Лазаревац града Београда, које са шумама под 1) чине 
природну и географску целину. 

17. Посавско-подунавско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Кошутњачке 
шуме, Губеревачке шуме, Авала, Космај, Трешња, Грочанска ада, Драж - 
Вишњик - Бојчин - Церова греда - Гибавац, Прогарска ада - Црни луг - Зидине - 
Дренска, Тамиш, Дунав, Рит и Липовица, Степин луг, Кошутњак и Макиш – део 
Аде Циганлије-шуме уз ауто пут;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама, градске општине и град Београд, а налазе се на територији града 
Београда, изузев територије градске општине Лазаревац, у комплексима шума 
Макиш, Кошутњак, Заштитне шуме уз аутопут Београд - Загреб, у КО Земун и 
КО Нови Београд, Титов Гај, Ада Циганлија, Скељанска Ада и Форланди уз леву 
обалу реке Саве у КО Земун;  
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3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територији града Београда, изузев 
територије градске општине Лазаревац;  

4) шуме сопственика на територији града Београда изузев територије 
градске општине Лазаревац.  

18. Сремско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Драгановци - 
Лопадин - Дубраве - Кабларовац - Ђепуш, Непречава - Варош - Лазарица, 
Блата - Малованци, Рашковица - Смогвица, Винична - Жеравинац - Пук, 
Рађеновци - Нови, Радинска - Врањак, Кућине - Накло - Кљештавица, Смогва - 
Грабова Греда, Варадин - Жупања, Вратична - Црет - Царевина, Банов Брод - 
Мартиначки полој - Засавица - Стара Рача, Добреч - Вукодер - Дебељак - 
Галовача, Сењајске баре II - Каракуша, Грабовачко-Витојевачко острво - 
Витојевачки атар, Барадинци - Павлака - Вучковац, Сењајске баре I - Крстац, 
Јалија - Легет - Турјан, Висока шума - Лошинци, Матијевица -Кадионица, 
Купинске греде, Јасенска Белило, Купински кут, Чењин - Обрешке ширине, 
Крчединска ада, газдинска јединица Балиша, која се налази на територији 
општине Шид и КО Моловин; 

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Сремска Митровица и 
општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски 
Карловци; 

4) шуме сопственика на територијама града Сремска Митровица и 
општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски 
Карловци.  

19. Банатско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Горње Потисје, 
Доње Потисје, Мужљански Рит, Горње Потамишје, Доње Потамишје, Доње 
Подунавље, СПР Делиблатски песак, Вршачки брег, Карловачке шуме, Мајур, 
Думача и Мали рит;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама градова Зрењанин и Панчево 
и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, 
Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац; 

4) шуме сопственика на територијама градова Зрењанин и Панчево и 
општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, 
Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац.  

20. Севернобачко шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Суботичке шуме, 
Потиске шуме, Карапанџа, Колут - Козара, Моношторске шуме, Заштићене 
шуме Апатина, Апатински рит, Камариште, Дорословачка шума и Брањевина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  
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3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама градова Сомбор и Суботица и 
општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и 
Ада; 

4) шуме сопственика на територијама градова Сомбор и Суботица и 
општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и 
Ада. 

21. Јужнобачко шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Тополик, 
Шајкашка, Камењар, Дунавске аде, Плавањске шуме, Бођанска шума, Церик, 
Ристовача, Паланачке аде - Чипски Полој, Багремара и Каћка шума;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Нови Сад и општина: 
Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Бечеј, Темерин, Жабаљ 
и Тител; 

4) шуме сопственика на територијама града Нови Сад и општина: Бач, 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Бечеј, Темерин, Жабаљ и 
Тител.  

22. Поморавско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Веља Глава - 
Копињак - Црни Камен, Шаваринка, Говедарница, Вељи врх - Крива река, 
Жеговац - Зелени врх и Гушица;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама општина: Косовска Каменица, 
Гњилане и Витина;  

3) комплет државних шума Копиљача у КО Копиљача општина Витина;  

4) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Косовска Каменица, 
Гњилане и Витина; 

5) шуме сопственика на територијама општина: Косовска Каменица, 
Гњилане и Витина.  

23. Неродимско-лепеначко шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Неродимско-
језерачке шуме, Топило - деветак, Шара, Штрбачко-готовушке шуме, 
Врбештичко-коштањевачке шуме, Буковик, Бодошњак-Динарица, Бела Вода и 
Битињско-сушичке шуме;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама општина: Урошевац, Качаник, 
Штрпце и Штимље;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Урошевац, Качаник, 
Штрпце и Штимље; 
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4) шуме сопственика на територијама општина: Урошевац, Качаник, 
Штрпце и Штимље.  

24. Шарско-подримско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Шар планина, 
Коџа - Балкан, Коритник, Паштрик, Коритник II , Борски честак - Јелак, 
Црнољевско-Бирачке шуме, Букоглава-Мушотишке шуме и Ораховац - 
Милановац планина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Призрен, Сува Река, 
Гора и Ораховац;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Призрен, Сува Река, 
Гора и Ораховац; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Призрен, Сува Река, 
Гора и Ораховац.  

25. Проклетијско-бистричко шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Хајла, Копривник, 
Жљеб, Дубочак, Лоћанско-Дечанске шуме, Кожњар - Рашки До, Јуничке 
планине, Плеће - Ћелије, Стреочке планине, Паштрик II, Ћерет, Маја глава, 
Душкаја, Кореник - Беле воде, Радуша и шуме шумског газдинства Клина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Пећ, Дечани, 
Ђаковица, Исток и Клина;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Пећ, 
Дечани, Ђаковица, Исток и Клина;  

4) шуме сопственика на територијама општина: Пећ, Дечани, Ђаковица, 
Исток и Клина.  

26. Ибарско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Мокра Планина - 
Оклачка Глава, Копаоник - Шаља, Денковац, Добро брдо - Локве, Брдија - 
Летине, Гњежданске планине, Јарик - Бело брдо, Шаторице-Мала Река, 
Дубочак и Столови;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Косовска Митровица, 
Звечан, Зубин Поток и Лепосавић;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Косовска 
Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Косовска Митровица, 
Звечан, Зубин Поток и Лепосавић.  

27. Косовско шумско подручје 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Зебиначка бара - 
Црни поток - Суљевић чука, Чичавица, Букоглава - Слаковац, Дреничке шуме, 
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Липљанске шуме, Малишевске шуме, Србица - Чичавица, Мургула - Беласица, 
Попово - Лапаштица, Липовица и Туручица;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Приштина и општина: 
Вучитрн, Глоговац, Липљан, Србица, Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и 
Обилић;  

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територијама града Приштина и општина: 
Вучитрн, Глоговац, Липљан, Србица, Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и 
Обилић; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Приштина, Вучитрн, 
Глоговац, Липљан, Србица, Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и Обилић. 

28. Национални парк „Тара” 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Црни врх, Звезда, 
Тара, Мелиоративно заштитне шуме Рача, Калуђерске баре и Комуналне шуме; 

2) шуме сопственика на територији Националног парка, општина Бајина 
Башта; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територији Националног парка. 

29. Национални парк „Копаоник” 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Брзећка река, 
Барска река, Самоковска река и Гобељска река; 

2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина 
Рашка и Брус; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територији Националног парка. 

30. Национални парк „Ђердап” 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Лева река, 
Кожица, Десна река, Чезава, Бољетинска река, Златица, Пецка бара, 
Бољетинка, Поречка река, Црни врх, Штрбачко корито и Ђердап; 

2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина 
Кладово, Мајданпек и Голубац; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територији Националног парка. 

31. Национални парк „Фрушка гора” 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Стражилово - 
Парагово, Чортановачке шуме, Врдник - Моринтово, Поповица - Мајдан - 
Змајевац, Катанске Ливаде - Осовље, Андревље – Тестера - Хајдучки брег, 
Шуљамачка главица - Краљевац, Равне, Биклав, Јанок, Гвоздењак-Лице, 
Ворово – Липовача - Шидско церије и Полој; 

2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина 
Нови Сад, Шид, Рума, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Ириг, Инђија, 
Беочин и Бачка Паланка; 
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3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територији Националног парка. 

32. Национални парк „Шар планина” 

1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Шара, Штрбачко 
– Готовушке шуме, Врбештичко – Беревачке шуме, Шар шланина, Коџа Балкан, 
Букова глава – Мушутишке шуме и Буковик; 

2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина 
Призрен, Штрпце, Качаник и Сува река; 

3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у 
друштвеној својини, а налазе се на територији Националног парка. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ  
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члaну 97. тачка 9) 

Устава Републике Србије, према коме Република Србија обезбеђује систем 
заштите и унапређивања животне средине и заштиту и унапређивање биљног и 
животињског света. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
Овим изменама и допунама Закона о шумама (у даљем тексту: Закон) 

допуњују се и унапређују одредбе важећег Закона о шумама („Службени 
гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) из 2010. године, отклањају недостаци тог закона 
који су уочени у његовој примени и усклађују са Законом о јавним предузећима 
и Одлуком Уставног суда број IУз-353/2009 од 13. јула 2012. године („Службени 
гласник РС”, брoj 67/12).  

Одредбе Закона усклађују се са Одлуком Уставног суда број IУз-
353/2009 од 13. јула 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 67/12) у вези са 
надлежностима Аутономне покрајине Војводине у области шумарства, којом је 
проглашена неуставном одредба члана 18. тачка 1. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, брoj 
99/09) да Аутономна покрајина Војвоине уређује шумарство на територији 
Аутономне покрајине и обезбеђује остваривање јавног интереса у овој области.  

Такође,  врши се усклађивање са Законом о јавним предузећима, тако 
што се укидају чланови Закона о шумама из 1991. године који су и даље на 
снази, а односе се на формирање, делатност и организацију ЈП „Србијашуме”. 
У прелазним одредбама ових измена Закона одређује се рок од шест месеци од 
дана стаупања на снагу овог закона, у коме је ЈП „Србијашуме” дужно да се 
усагласи са одредбама Закона о јавним предузећима. 

После ступања на снагу одредаба Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), десетине хиљада хектара државних 
шума су остале без стараоца и адекватне заштите, чиме су значајно изложене 
крађи и осталим незаконитим радњама. Наиме, чланом 8. тог закона је 
прописано да се правни режим грађевинског земљишта, пољопривредног 
земљишта, шума и шумског земљишта у јавној својини уређује посебним 
законом, тј у случају шума Законом о шумама чиме је  наступио правни вакум у 
коме не постоји механизам преноса права коришћења државних шума које 
немају корисника или чији корисник не испуњава прописане услове, који се сада 
отклања. За шуме у државној својини којима није одређен корисник и за шуме у 
државној својини чији корисник не испуњава услове прописане овим законом, 
корисника ће одредити Влада, на предлог мнистарства надлежног за послове 
шумарства (у даљем тексту: Министаство), а до окончање поступка преноса и 
доделе права коришћења, чување и заштиту шума вршиће правно лице из 
члана 70. Закона о шумама, кога одреди Министарство. Овим ће се решити 
проблем неколико десетина хиљада хектара шума у државној својини које 
немају корисника, или је као корисник у земљишним књигама уписано 
Министарство, а које су изложене разним облицима девастације - бесправним 
сечама, пропадању под утицајем разних биотичких и абиотиких чинилаца јер 
нико не санира последице и др. Овај проблем је нарочито наглашен од 
доношења Закона о јавној својини. 
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Законом се отклања мањкавост постојеће норме која одређује корисника 
државних шума, а којом је занемарено постојеће стање да у одређеним 
случајевима, шумама у државној својини газдују и јавна предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе, а не само републичка, односно 
покрајинска јавна предузећа (пример јавних комуналних предузећа у многим 
градовима). Изменама се дозвољава да јавна предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе, која су државним шумама газдовала до 
доношења Закона, могу тим шумама газдовати и убудуће, под условом да 
испуњавају услове утврђене Законом о шумама и посебним прописима. 

Успоставља се законски оквир и процедуре за поступање у случају 
природних непогода, обзиром да је приликом скорашњих непогода (поплаве, 
клизишта, ледодоми, пожари и сл) уочено да постојећа законска решења не 
омогућавају адекватно реаговање. Пре свега се дефинише појам природне 
непогоде и омогућава адекватно реаговање и финансирање отклањања 
последица у случају великих природних непогода, а предлаже се ослобађање 
обавезе сопственика и корисника шума да у тим случајевима плаћају накнаду 
за коришћење шума, јер се у таквим ситуацијама не може говорити о 
коришћењу шума. 

Уводи се ослобађање од обавезе плаћања накнаде за посечено дрво са 
површина на којима се врши санација штета у складу са санационим планом. 
Овом одредбом се отклања актуелан проблем санације шума сопственика – 
физичких лица, које су оштећене ледоломима, извалама, пожарима и сл, где је 
неопходно посећи оштећена стабла и извући их из шуме како би се спречило 
пренамножење биљних болести и штеточина. Међутим, сопственици не желе 
да поднесу захтев да им се изврши дознака тих стабала за сечу,  јер их то 
одмах обавезује и да плате накнаду за посечено дрво. Како би се овај проблем 
отклонио у циљу заштите шума од болести и штеточина како приватних, тако и 
државних, као и од пропадања дрвета и тиме директног економског губитка и 
деградирања животне средине и општекорисних функција шума, предлаже се 
ослобађање од обавезе плаћања ове накнаде за оштећене шуме, чија се 
санација врши на основу санационог плана уз члана 16. Закона о шумама. Тиме 
би се отклонио наведени проблем, а и ослободила средства корисницима и 
сопственицима потребна за санацију оштећених површина. 

Такође се предлажу измене које се односе на плаћање накнаде за 
коришћење шума и шумског земљишта – мења се основица за обрачун накнаде 
за посечено дрво у државним шумама, тако што се уместо укупног годишњег 
прихода корисника оствареног газдовањем шумама, узима укупан годишњи 
приход од коришћења шума, јер у укупан приход од газдовања улазе и други 
приходи, за које се по другим основама плаћа накнада (нпр. приход од 
одстрела ловостајем заштићене дивљачи).  

Уводе се допуне одредаба које уређују закуп шума и шумског земљишта, 
чиме се ствара законски оквир и омогућава решавање бројних потреба других 
сектора за коришћем шумског земљишта. Омогућава се закуп за намене 
утврђене плановима газдовања шумама и у посебним случајевима (за 
просецање пролаза за извршење геодетских радова, геолошких истраживања, 
за научноистраживачке огледе, постављање цевовода, ПТТ, електро и других 
водова и сличних радова, отварање противпожарних линија при гашењу 
високог шумског пожара, сузбијања биљних болести и штеточина, поновног 
коришћења копова и одлагалишта пепела на површинама које су пошумљене 
по пројектима рекултивације, као и када је услед других природних појава 
угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају приоритетне 
функције шуме утврђене плановима газдовања шумама). 
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Као мера усмерена на смањење обима бесправних сеча, поново се 
уводи обавезна документација која прати робу у промету, која је укинута 
Законом о шумама из 2010. године, а што је очигледно имало лоше последице 
у смислу укидања механизма за праћење порекла дрвета у промету. Овим 
изменама Закона о шумама, поред жига на посеченом дрвету, прописује се и 
обавезна документација – пропратница за дрво из шума сопственика, односно 
отпремница за дрво које потиче из  државних шума. Предложене допуне су 
неопходне како би се смањио обим бесправних сеча и количина дрвета 
бесправно стављеног у промет, као и да би се обезбедила следљивост, тј. 
порекло робе у промету.  

Поједине одредбе важећег Закона о шумама довеле су до 
дисконтинуитета у области планирања газдовања шумама на нивоу шумских 
подручја и Републике Србије у целини; неке одредбе нису спроводљиве или је 
њихово спровођење отежано (нпр. одредбе које се тичу доношења годишњег 
плана газдовања шумама, средњорочног плана заштите шума, броја шумских 
подручја и у вези тога доношења планова развоја шумских подручја; времена 
сече шума, неколико одредби које се тичу издавања лиценце, које нису 
заживеле јер Комора инжењера шумарства није основана, пошто у Закону о 
шумама нису предвиђена почетна средства за њено оснивање и др.); није 
прописан плански документ газдовања државним шумама чија је површина 
мања од 100 хектара, као ни санациони план као обавезан плански документ 
којим се омогућава брзо реаговање и отклањање штетних последица 
природних непогода; мања овлашћења републичке шумарске инспекције у 
области промета дрвета један су од узрока повећаног обима бесправних сеча и 
промета бесправно посеченог дрвета и др, што су све разлози за измене и 
допуне Закона о шумама.  

Установљавају се шумске области као највеће просторно - планске 
целине газдовања шумама,  за које се доноси план развоја газдовања шумама, 
а које обухватају шумска подручја и шуме у националним парковима. 
Установљава се укупно 7 шумских области са дефинисаним шумским 
подручјима и националним парковима који улазе у састав шумских области. 

 

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
Чланом 1. Закона допуњена је дефиниција шуме у члану 5. Закона о 

шумама тако што је, поред површине, као критеријум уведена и покривеност 
земљишта крунама дрвећа. Овим се отклањају нејасноће у вези површине 
земљишта веће од 5 ари која је обрасла шумским дрвећем, али чији је број и 
величина круна такав да немају структуру шуме. 

Чланом 2. речи: „шумско подручје” у члану 6. став 7. замењују се речима 
„шумска област”. Ова измена је везана за измену члана 17. Закона о шумама, 
којом се установљавају шумске области као просторне јединице за које се 
доноси план развоја и утврђују циљеви газдовања шумама, мере, активности и 
смернице за реализацију планираних радова и пројекцију очекиваних ефеката и 
др. Због наведене измене у члану 17. у целокупном тексту Закона се појам 
шумског подручја замењује појмом шумске области. 

Чланом 3. Закона брише се у члану 9. став 2, којим је било прописано да 
Министарство даје сагласност на сечу стабала на површинама које се не 
сматрају шумом у смислу одредаба Закона о шумама. Ова одредба је 
практично неспроводљива, јер претпоставља сагласност Министарства за сечу 
било ког стабла у Републици, укључујући и стабла шумског дрвећа у 
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двориштима кућа, установа, зелених површина које нису шума и др. За то је 
прописана надлежност других органа и инспекција (комуналне).  

У ставу 2, досадашњем 3. члана 9. прописује се када може да се врши 
чиста сеча шума, тј. ради изградње објеката који служе газдовању шумама у 
складу с плановима газдовања шумама, чиме су обухваћени сви објекти који 
служе газдовању шумама, за разлику од важећег закона којим је обухваћен део 
објеката. Измењеним ставом 3. прописује се када може да се врши чиста сеча 
која није предвиђена плановима газдовања шумама као редован вид 
обнављања шума, уз сагласност Министарства, како би се спречиле 
евентуалне злоупотребе; између осталог, ради изградње цевовода, ПТТ и 
електро водова и сличних радова, ако се тиме не угрожавају приоритетне 
функције шуме. Ово је значајна измена, којом ће се омогућити постављање 
цевовода за потребе нпр. мини хидроелектрана, затим постављање оптичких 
каблова и сл, за које постоји потреба и велики број захтева, а није био уређен 
начин како да се изврши чиста сеча за ове намене. Затим чиста сеча која није 
планирана може да се врши и ради отклањања последица еколошких 
акцидената, што је такође веома важно када је потребно предузети хитне мере 
ради спречавања великих штета по животну средину. Услов за све ове чисте 
сече које нису планиране планским документима газдовања шумама јесте да се 
тиме не угрожавају  приоритетне функције шума утврђене плановима 
газдовања шумама. 

У члану 4. допуњен је члан 10. став 2. тако што је, поред шума, 
прописано и да се промена намене шумског земљишта из члана 10. став 1 тач. 
4) до 6) врши уз сагласност Министарства, а укинута је сагласност покрајинског 
органа надлежног за послове шумарства, с обзиром на Одлуку Уставног суда  
број IУз-353/2009 од 13. јула 2012. године. Став 4. је промењен тако да се чиста 
сеча шума, која се врши ради извођења радова из члана 9. ст. 2. и 3. не сматра 
променом намене. На овај начин је комплетирана процедура за ситуације у 
којима је потребно да се изврши чиста сеча шуме како би се преко шумског 
земљишта поставили цевоводи, ПТТ, електро и други водови и сл, а што 
изискује сечу стабала на траси водова, коју је на основу ове одредбе могуће 
спровести без да се врши промена намене шуме и шумског земљишта.  
Истовремено додаје се нови став којим се уређује поступак промене намене 
коришћења шумског земљишта сопственика у пољопривредно у земљишним 
књигама. Овим се у суштини евидентира постојеће стање и омогућава 
власницима шумског земљишта, које се дуги низ година користи као 
пољопривредно земљиште, да у земљишним књигама изврше промену, на 
основу записника пољопривредног и шумарског инспектора о начину 
коришћења земљишта.  

У члану 5. мења се члан 11. став 1. Закона о шумама, тако што се 
утврђује обавеза плаћања накнаде за промену намене шумског земљишта, 
поред накнаде за промену намене шума, која је већ прописана. Став 2. се 
допуњује тако што се прописује да се плаћање накнаде врши једнократно, пре 
крчења шуме, чиме се отклања могућност да се приступи крчењу шуме ради 
промене намене, ако претходно није извршена уплата накнаде за промену 
намене. Тренутно у важећем Закону о шумама није прописано када се уплата 
врши. Став 3. се такође допуњује, тако што се одређује да је правно лице на 
чији захтев се врши промена намене обвезник плаћања накнаде и за промену 
намене шумског земљишта, поред већ постојеће обавезе плаћања накнаде за 
промену намене шума. 

У члану 6. допуњен је поступак промене намене шума и шумског 
земљишта из члана 12. Постојећим Законом о шумама није прописано ко 
обрачунава вредност шуме и шумског земљишта, те се прописује да основицу и 
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обрачун вредности шуме и шумског земљишта чија се намена мења врши 
стручна служба корисника шума, сопственика шума или овлашћени судски 
вештак, у складу са прописом којим се уређује поступак експропријације. По 
утврђеној вредности и обрачунатом износу накнаде од стране овлашћеног 
судског вештака, Министарство доноси решење којим утврђује обавезу 
плаћања накнаде за промену намене у обрачунатом износу. Такође је измењен 
последњи став члана 12. који говори о намени средстава од накнада за 
промену намене шума и шумског земљишта, тако што се та средства 
приоритетно, а не искључиво, користе за подизање нових шума. 

Чланом 7. замењује се појам шумског подручја појмом шумске области у 
члану 14, а у вези образложења уз члан 2. Закона. 

Чланом 8. измењен је члан 15. Закона о шумама, тако што је укинут 
појам мониторинга шума и замењен адекватним појмом праћења утицаја 
прекограничног аерозагаћења на стање шумских екосистема, који се врши у 
складу са међународно прихваћеном методологијом. Прописује се да ове 
послове обавља Министарство, а да може да их, путем конкурса, повери 
овлашћеној научноистраживачкој организацији. Такође се уређује да се 
наведени послови обављају јединствено на целој територији Републике Србије, 
те се и средства за њихово обављање обезбеђују у буџету Републике Србије. 

Чланом 9. мења се члан 16. Закона о шумама, који прописује поступак 
санације шума оштећених различитим факторима. Уводи се појам санационог 
плана, као обавезног планског документа, који у ургентним ситуацијама које 
наступе по шуму након неких природних непогода замењује основе, односно 
програме газдовања шумама, као редовна планска документа газдовања 
шумама, чије измене и допуне изискују дуже време, због њихове прописане 
садржине. Када наступе ванредне ситуације у шуми изазване пожарима, 
поплавама, клизиштима, ледоломима и сл, веома је важно да се што пре 
приступи отклањању штетних последица и санацији површина, како би се 
смањиле директне штете у шуми, у виду пропадања дрвета, деградације 
шумског земљишта као и индиректне штете по општекорисне функције шума. 
Овим чланом прописује се ко израђује и доноси санациони план, садржина 
плана, затим рок у коме се доноси – три месеца након претанка штетног дејства 
и др.  

Чланом 10. мења се члан 17. Закона о шумама, тако што се 
установљавају шумске области као највеће просторно - планске целине 
газдовања шумама,  за које се доноси план развоја газдовања шумама, а које 
обухватају шумска подручја и шуме у националним парковима. Установљава се 
укупно 7 шумских области са дефинисаним шумским подручјима и националним 
парковима који улазе у састав шумских области, а у Попису шума и шумског 
земљишта шумских подручја наведене су газдинске јединице обухваћене 
шумским подручјима и националним парковима. 

Чланом 11. мењају се одредбе члана 18. Закона о шумама, које се 
односе на газдинску јединицу као јединицу просторне поделе шума и основну 
јединицу планирања у шумарству. У ставу 1. појам „шумског подручја” замењен 
је појмом „шумске области” у складу са изменама члана 17, а измењен је начин 
дефинисања површине газдинске јединице, тако да граница од 5000 хектара 
означава горњу границу површине под шумама обухваћених газдинском 
јединицом. Суштинска измена у односу на важећу одредбу је да се газдинске 
јединице не формирају за шуме физичких лица. Ово је повезано са изменама у 
поглављу планирања газдовања шумама, где се за газдинску јединицу доноси 
основа као плански документ газдовања  државним и шумама сопственика – 
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правних лица, а за шуме већег броја сопственика – физичких лица се доноси 
програм (члан 23. Закона). 

Чланом 12. мења се и допуњује члан 19. Закона о шумама, који се 
односи на Програм развоја шумарства на територији Републике Србије, као 
највиши плански документ за шуме Србије. Програм развоја шумарства на 
територији аутономне покрајине се укида, због Одлуке Уставног суда о 
надлежностима АП Војводине у области шумарства. Такође је прописано да 
наведени програм доноси Влада, уместо Народне скупштине, а да 
Министарство подноси Влади сваке пете године извештај о спровођењу 
Програма развоја, уместо сваке године. 

Чланом 13. мења се члан 20. Закона о шумама, тако што се планови 
газдовања шумама одвајају од оперативних планова и пројеката. 

Чланом 14. мења се и допуњује члан 21, којим се прописује и дефинише 
садржина плана развоја шумског подручја. План развоја за шуме у 
националном парку се брише, с обзиром да подручја националних паркова 
постају саставни део шумских подручја у Попису шума и шумског земљишта 
шумских подручја. Ове промене не утичу на организациону структуру јавних 
предузећа која газдују националним парковима, већ се искључиво односе на 
план развоја као плански документ који се бави шумарством у корелацији са 
простором као целином и установљавањем свеобухватног и синхронизованог 
система газдовања шумама у простору, јер шума не препознаје 
административне границе. Прописује се нова садржина плана развоја, укида се 
овлашћење аутономне покрајине да доноси план развоја шума на подручју 
аутономне покрајине због напред наведене Одлуке Уставног суда, и у 
овлашћењу министру за доношење ближег прописа додаје се и начин и 
поступак израде плана развоја. 

Чланом 15. брише се реч „оперативни” у члану 22, који говори о основи 
газдовања шумама. Прописује се измена тако да се основа доноси за газдинску 
јединицу, а не за шуме сопственика – физичких лица. Допуњује се овлашћење 
министру да донесе ближи пропис, којим се, поред садржине основе, прописује 
и начин и поступак њеног доношења и израде, битни недостаци или измењене 
околности због којих се врши измена и допуна основе, те садржај и изглед 
образаца који су њен саставни део. Прописано је и да трошкове измене и 
допуне основе које су изазване поступањем по захтеву или акту неког другог 
органа (нпр. у случајевима када се део шуме прогласи за објекат посебне 
намене или за заштићено природно добро), трошкове измене основе сноси тaj 
орган. 

У члану 16. прописане су измене члана 23. Закона о шумама, које се 
односе на програм газдовања шумама. Утврђује се да је то плански документ 
који се доноси за шуме већег броја сопственика – физичких лица, и такође 
допуњује овлашћење министру да донесе ближи пропис, којим се, поред 
садржине програма, прописује и начин и поступак његовог доношења и израде, 
битни недостаци или измењене околности због којих се врши измена и допуна 
програма, те садржај и изглед образаца који су његов саставни део. 

Члан 17. прописује поступак доношења основа, односно програма, као и 
да покрајински орган надлежан за послове шумарства доноси програм 
газдовања уз сагласност Министарства, чиме се обезбеђује спровођење 
Одлуке Уставног суда о надлежностима АП Војводине у области шумарства. 
Уводи се обавеза да се основе и програми за шуме које обухватају заштићена 
подручја националног нивоа доносе и уз претходно мишљење министарства 
надлежног за послове заштите природе. Додаје се нови став који прописује да 
се основе за шуме које обухватају заштићена подручја националног нивоа 
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доносе и уз претходно мишљење министарства надлежног за послове животне 
средине. Прописује се и када и како се врше измене и допуне планова 
газдовања шумама, тј. ако се у току њиховог спровођења измене околности или 
утврде битни недостаци на којима су засновани, њихова измена и допуна 
извршиће се у року од годину дана од дана утврђивања измењених околности, 
односно битних недостатака, на начин и по поступку утврђеном за њихово 
доношење. 

Чланом 18. мења се члан 26, који прописује ко израђује план развоја, 
основу и програм. С обзиром на различите нивое планирања и површину 
простора који обухватају ови документи, по принципу већег и стратешки вишег 
нивоа планирања, прописује се да план развоја може да израђује правно лице 
које је стручно и технички оспособљено за обављање тих послова и испуњава 
услове утврђене ближим прописом из члана 21. тачка 6. (тј. Правилником о 
садржини плана развоја, начину и поступку његовог доношења и израде), а 
основу и програм може да израђује правно лице или предузетник који поседује 
одговарајућу лиценцу, уместо досадашње одредбе да ове планове израђује 
правно лице, односно предузетник који је регистрован за обављање послова 
планирања у шумарству у Регистру привредних субјеката и има запослено 
стручно лице које поседује лиценцу, јер у Закону о јединственој класификацији 
делатности не постоји посебно дефинисана делатност планирања у шумарству. 

Члан 19. мења одредбе члана 27. којима се прописује рок у коме је 
корисник, тј. сопственик шума дужан да донесе нову основу, односно програм, и 
то најкасније шест месеци после истека важећег документа, уместо шест 
месеци пре истека тог рока, као до сада. Важећу одредбу је веома тешко 
спровести, јер се нова основа, тј. програм, доноси, између осталог, на основу 
података о реализацији претходне, затим премер шума се врши у претходној 
години, па је рок од шест месеци пре истека плана исувише кратак да би се 
спровеле претходне радње. Међутим, прописује се да се, по истеку претходне 
основе или програма, до доношења новог, не може сећи шума, осим ако се 
ради о санитарним сечама или сечама предвиђеним санационим планом, а 
корисник тј. сопственик је дужан да спроводи мере заштите шума. 

Чланом 20. укидају се пројекат коришћења осталих шумских производа и  
пројекат коришћења осталих функција шума као посебни пројекти из члана 29,  
јер садржина ових пројеката треба да буде део основа и програма газдовања 
шумама. 

Чланом 21. мењају се одредбе члана 30. које се односе на годишњи 
план газдовања шумама. Утврђује се обавеза кориснику, односно сопственику, 
да донесе наведени годишњи план до 30. новембра текуће за наредну годину; 
прописује се његова садржина, без обавезе приказивања средстава за његову 
примену; саставни део годишњег плана су извођачки пројекти; годишњи план се 
усаглашава са планом развоја, основом тј. програмом и санационим планом, 
ако постоји. За шуме сопственика – физичких лица годишњи план газдовања 
шумама доноси правно лице из члана 70. став 1. или удружење сопственика 
шума из члана 73. Поред садржине годишњег плана, министар ближе прописује 
и начин и поступак његовог доношења и израде, те садржај и изглед образаца 
који су његов саставни део. 

Чланом 22. мењају се и допуњују одредбе члана 31. о извођачком 
пројекту газдовања шумама, који се доноси за шуме за које се доносе основе, 
као и програми.  Извођачки пројекат се доноси за период од једне календарске 
године, а само изузетно за две. Затим, поред важеће одредбе којом је 
прописано да се извођачки пројекат доноси до 31. октобра текуће за наредну 
годину, прописује се да се извођачки пројекат који се израђује на основу 
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санационог плана и извођачки пројекта за реализацију случајног приноса 
доноси током читаве године. 

Чланом 23. избрисан је члан 32. Закона о шумама, тј. пројекат 
коришћења осталих шумских производа и пројекат коришћења осталих 
функција шума, пошто нема разлога да тај пројекат буде посебан плански 
документ, већ треба да буде саставни део основа и програма. 

Члан 24. мења одредбе члана 38. које прописују ко врши националну 
инвентуру шума. Уместо досадашње одредбе да инвентуру шума може да 
обавља организација која је регистрована за обављање научноистраживачке 
делатности у области шумарства у одговарајућем регистру у складу с прописом 
којим се уређује научноистраживачка делатност, прописује се да се послови 
националне инвентуре додељују путем конкурса, дефинисан је начин 
спровођења конкурса, којим ће се прописати и услови кокје треба да испуњавају 
учесници конкурса. Такође је прописано да се инвентура у целости финансира 
из буџета Републике Србије, без учешћа буџета АП. 

Чланом 25. бришу се ст. 2. и 3. члана 39, односно обавеза корисника 
шума да прати здравстевно стање шума свих облика својине и њихову 
угроженост од елементарних непогода, као и обавеза да Министарству, 
односно Покрајинском органу, подноси извештај сваке године до 31. децембра 
о предузетим мерама и проблемима заштите шума, пошто је то прописано у 
члану 42, који говори о заштити шума. Брише се и став који прописује да у 
случају веће угрожености шума Влада може на угроженом подручју да уведе 
посебне мере за њихову заштиту. 

Члан 26. брише се одредба члана 40. о обавезном стручном испиту за 
чувара шума, пошто је другим прописом укинут посебни део државног испита. 
Чувару шума се дефинише статус службеног лица у циљу безбедности с 
обзиром на услове рада и ризике, а кориснику, односно сопственику 
овлашћење да сам пропише изглед службеног одела чувара шума, уместо 
министра. Такође је омогућено, ради рационалнијег пословања корисника, 
односно сопственика, да исто лице може обављати и чуварске послове 
прописане другим прописима из области ловства, рибарства, заштите природе 
и др, ако испуњава услове прописане тим прописима 

Чланом 27. допуњују се овлашћења и дужности чувара шума у члану 41. 
Поред досадашњих додају се и овлашћења и дужност да контролише 
документацију која прати дрво у промету (пропратницу и отпремницу), 
привремено одузме дрво које је бесправно стављено у промет, сачини записник 
о противправној радњи и утврђеном чињеничном стању и достави га кориснику, 
односно сопственику шума, прати и обавештава о битним променама 
здравственог стања шума, штетама насталим од абиотичких и биотичких 
чинилаца.  Правно лце које врши стручно – техничке послове у шумама 
сопственика – физичких лица дужно је да одмах обавести надлежни 
инспекцијски орган о утврђеним незаконитим радњама у газдовању шумама 
сопственика - физичког лица.  

Чланом 28. врше се измене у члану 42. који прописује обавезе заштите 
шума. Сопственици и корисници шума дужни су да поступају по препорукама 
научноистраживачке институције која врши извештајно дијагнозно прогнозне 
послове; затим до 15. јануара текуће за претходну годину подносе 
Министарству, односно надлежном покрајинском органу, извештај о 
проблемима и предузетим мерама заштите.  

Члан 29. брише цео члан 43. који говори о заштити шума од биљних 
болести и штеточина. Пре свега укида се средњорочни план заштите шума од 
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биљних болести и штеточина, који се доноси за период од пет година, што се 
не уклапа у планске периоде у шумарству, који су једна или 10 година, као и 
одредбе о садржини и доношењу тог плана. 

Чланом 30. допуњује се члан 44.  у вези вршења извештајно-дијагнозно 
прогнозних послова у заштити шума од биљних болести и штеточина, на начин 
да ове послове обезбеђује Република Србија на целој територији, а брише се 
овлашћење аутономне покрајине. Институција која обавља наведене послове 
мора бити научно истраживачка у области шумарства, а наведене послове ће 
обављати као поверене. 

Чл. 30. и 31. су повезани, и њима се додаје нови став, а мења одредба 
члана 45. Постојећим чланом 45. Закона о шумама прописано је да у случају 
значајних поремећаја биолошке равнотеже и озбиљних штета у шумским 
екосистемима изазваних дејством елементарних непогода Министарство 
одређује мере заштите и санације шума које спроводе сопственици, односно 
корисници шума и обезбеђује финансијска средства. С обзиром да се дешава 
да надлежни органи најчешће не прогласе елементарну непогоду увек када се 
догоде велике природне катастрофе, постоји проблем примене дела одредбе 
члана 45. о средствима за финансирање наложених мера. Како би се овај 
проблем превазишао, у члану 45. појам „елементарне непогоде” замењује се 
појмом „природне непогоде”, а новим ставом се даје дефиниција тог појма и 
овлашћење министру да прогласи природну непогоду. На овај начин се 
обезбеђује у потпуности механизам утврђен у члану 45, а то је да 
Министарство, у случају природних непогода великих размера и оштећења у 
шумама, може да наложи мере заштите и санације шума и да обезбеди 
финансијска средства за реализацију тих мера, односно да се обезбеди 
благовремено предузимање мера на отклањању последица природних 
непогода, које су у последњих неколико година веома учестале и праве велике 
штете у шумама.  

Чланом 32. допуњује се члан 46. Закона у смислу заштите шума од 
пожара. План заштите шума од пожара доноси се за период од десет, уместо 
пет година, доносе га сопственици и корисници шума, који су дужни да 
прикупљају податке и успоставе евиденцију о шумским пожарима, о чему 
обавештавају Министарство. Истовремено додаје се нови став који прописује 
да је сопственик, односно корисник шума дужан да одржава и обезбеди 
функционисање противпожарне инфраструктуре (противпожарних пруга, 
осматрачница, водозахвата и др.). Овим ставом прописује се због појаве да у 
тренуцима избијања шумских пожара постојеће противпожарне пруге нису 
функционалне, јер нису очишћене од лишћа, траве и другог запаљивог 
материјала, чиме не врше своју функцију, или да на терену где избије пожар 
нема потребне противпожарне инфраструктуре. С обзиром на велику 
угроженост шума од пожара, неопходно је континуирано одржавати и 
обезбедити објекте за заштиту шума од пожара и вршити надзор над применом 
ове одредбе. 

Чланом 33. у члану 57. реч: „стабала” замењује се речју: „шуме”, тј. сеча 
шуме може да се врши само након извршене дознаке, а не сеча стабала, јер 
стабла могу бити и нешумског дрвећа, воћа и сл, када није потребна дознака за 
сечу. 

Чланом 34. прописује ко има право на дозначни жиг – стручно лице које 
мора бити запослено код корисника или сопственика шума, или код правних 
лица којима су поверени стручно – технички послови у шумама физичких лица, 
односно код правних лица која ангажују сопственици за газдовање њиховим 
шумама. 
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Члан 35. допуњује се постојећи члан 59. тако што се брише  одредба да 
се у шумама које се природно обнављају сеча шума може да врши само пред 
пун урод семена, и то по правилу у периоду мировања вегетације, јер није 
примењива у пребирним шумама, или код врста које се обнављају чистом 
сечом. Затим, прописује се да се време, начин и врста сече одређују, поред 
основа и програма, и планом развоја. Такође, као веома важан став са 
становишта економичности, додаје се став који утврђује обавезу кориснику 
државне шуме да  коришћење (сечу, израду и продају) дрвних сортимената у 
државним шумама врши по принципу максималног квалитативног и 
квантитативног искоришћења. Као сувишна, брише се обавеза доношења 
ближег прописа о условима и начину сече у шумама, с обзиром да члан 59. то 
прописује. 

Чланом 36. допуњен је члан 60, којим се уређује промет дрвета.  Поред 
жига на посеченом дрвету, прописује се и обавезна документација – 
пропратница за дрво из шума сопственика, односно отпремница за дрво које 
потиче из  државних шума. Предложене допуне су неопходне како би се 
смањила количина дрвета бесправно стављеног у промет, као и да би се 
обезбедила следљивост, тј. порекло робе у промету, а што је и обавеза која 
проистиче из Регулативе Европског парламента и Савета број 995/2010 од 20. 
октобра 2010. године о обавезама добављача који ставља дрво и производе од 
дрвета у промет („Due diligence”), позната и као Timber Regulation. Такође се 
прописује ко издаје наведену документацију, затим ко има право на жиг за 
жигосање посеченог дрвета, а као веома важна мера у циљу смањења 
бесправних сеча и промета дрвета прописана је обавеза да дрво које се 
прерађује на постројењима за прераду дрвета, такође прати пропратница, 
односно отпремница. Жигосање шумског дрвећа посеченог на површинама које 
се не сматрају шумом у смислу одредаба Закона врши правно лице из члана 
70. став 1, уз надокнаду коју плаћа подносилац захтева за жигосање посеченог 
дрвета. У последњем ставу допуњено је овлашћење министру који доноси 
ближи пропис да прописује образац пропратнице и отпремнице. Истовремено 
додаје се нови став којим се  уређује начин сече и промет стабала и делова 
стабала намењених пре свега за новогодишње, као и друге празнике. С 
обзиром да се сваке године велики број стабала користи за ове намене, како би 
се смањио притисак на шуме и уништавање пре свега подмлатка у шумама 
четинара, прописано је да се као новогодишња стабла могу користити стабла из 
чишћења и прореда у четинарским шумама, која се свакако уклањају из шуме, 
као и наменски гајена стабла у расадницима или испод далековода, где и иначе 
није могуће гајити шуму. И ова стабла у промету морају бити жигосана и са 
издатом пропратницом, односно отпремницом, у зависности од тога да ли 
потичу из шума сопственика или из државних шума. 

Чланом 37. мења се став 1. члана 65. Закона о шумама који се уређује 
начин планирања изградње шумских саобраћајница. Укида се појам 
„оптималне” отворености, као и програм изградње и одржавања шумских 
саобраћајница, а прописује се да се концепт планирање мреже шумских путева 
уређује планом развоја шумске области, а изградња мреже шумских путева 
детаљно разрађује основом. 

Чланом 38. уводе се битне измене у члану 70. Закона о шумама. Новим 
ст. 2. и 3. отклањају се мањкавости постојеће норме, којом је занемарено 
постојеће стање да у одређеним случајевима, шумама у државној својини 
газдују установе као што је Шумарски факултет Универзитета у Београду и 
Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду, који су 
газдовали тим шумама и пре доношења овог закона. Такође, и јавна предузећа 
чији је оснивач јединица локалне самоуправе, а не само републичка, односно 
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покрајинска јавна предузећа, могу да газдују шумама у државној својини 
(пример јавних комуналних предузећа у многим градовима). Овим изменама се 
омогућава да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, 
која су државним шумама газдовала до доношења Закона, могу тим шумама 
газдовати и убудуће, под условом да испуњавају услове утврђене овим законом 
и посебним прописима. 

Чланом 39. значајно се допуњује члан 71, који прописује стручно 
саветодавне послове које овлашћена јавна предузећа врше у шумама 
сопственика – физичких лица. Поред постојећих послова, стручно саветодавни 
послови обухватају и израду плана заштите шума од пожара, праћење утицаја 
биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено стање шума, жигосање 
посеченог дрвета и издавање пропратнице, премер, обрачун и евиденцију 
бесправно посеченог дрвета у шумама физичких лица, евиденцију извршених 
радова на заштити, гајењу и коришћењу шума у програму, обавештавање 
надлежног шумарског инспектора о бесправним радњама и др. Такође се 
дефинише да се ови послови обављају као поверени, с обзиром да су шуме 
добро од општег интереса, без обзира на власништво, те је интерес државе да 
се ове шуме штите и унапређују у складу са правилима струке.  

Чланом 40. додаје се нови став у члану 72, којим се омогућава 
сопственику шума да у његово име и за његов рачун обавља и друго правно 
лице послове из члана 71. став 1. овог закона, које испуњава услове прописане 
Законом о шумама и другим прописима. 

Чланом 41. допуњује се члан 76. Закона којим се  омогућава  да јединице 
локалне самоуправе могу из свог буџета да финансирају делатности од општег 
интереса – очување, заштиту и унапређење стања шума, коришћење свих 
потенцијала шума и њихових функција и подизање нових шума. 

 Чланом 42. мења се постојећи члан 80. и одређују мере из програма 
развоја шумарства које могу да се финансирају из буџета. Поред радова 
обухваћених у постојећем члану 80, из буџета могу да се финансирају и радови 
на заштити шума, нези и обнављању природних састојина, изградњи, 
реконструкцији и одржавању шумских камионских путева, коришћењу осталих 
потенцијала шума,  санацији површина оштећених дејством природне непогоде, 
изради и реализацији развојних планова у шумарству. Посебним ставом 
прописује се да се средства за реализацију наведених радова додељују на 
основу спроведеног јавног конкурса. Такође се даје могућност јединицама 
локалне самоуправе да из свог буџета могу да финансирају активности на 
унапређењу општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу. 

Чланом 43. брише се део извора прихода Буџетског фонда за шуме, 
наведених у члану 82. став 2, Закона који су приход буџета, и то приход од 
новчаних казни за кривична дела којима је нанета штета шуми,  привредне 
преступе или прекршаје прописане овим законом и законом којим се уређује 
обезбеђивање репродуктивног материјала шумског дрвећа, као и приход од 
одузете имовинске користи и средстава добијених продајом одузетих предмета 
у поступцима за утврђивање одговорности за кажњива дела из овог закона. 

Члан 44. суштински допуњује одредбе члана 85. Пре свега, као основица 
за обрачун накнаде за посечено дрво у државним шумама, уместо укупног 
годишњег прихода корисника оствареног газдовањем шумама, узима се укупан 
годишњи приход од коришћења шума, јер у укупан приход улазе и други 
приходи, за које се по другим основама плаћа накнада (нпр. приход од 
одстрела ловостајем заштићене дивљачи). Затим, посебним ставом се уводи 
ослобађање од обавезе плаћања накнаде за посечено дрво са површина на 
којима се врши санација штета у складу са санационим планом. Ово је веома 
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важна одредба, јер је присутан проблем санације шума сопственика – физичких 
лица, које су оштећене ледоломима, извалама, пожарима и сл, где је неопходно 
посећи оштећена стабла и извући их из шуме како би се спречило 
пренамножење биљних болести и штеточина. Међутим, сопственици не желе 
да поднесу захтев да им се изврши дознака тих стабала за сечу,  јер их то 
одмах обавезује и да плате накнаду за посечено дрво, која износи 5% од 
тржишне вредности дрвета на месту сече. Како би се овај проблем отклонио у 
циљу заштите шума од болести и штеточина како приватних, тако и државних, 
као и од пропадања дрвета и тиме директног економског губитка и деградирања 
животне средине и општекорисних функција шума, предлаже се ослобађање од 
обавезе плаћања ове накнаде за оштећене шуме, чија се санација врши на 
основу санационог плана уз члана 16. Закона о шумама. Тиме би се отклонио 
наведени проблем, а и ослободила средства потребна корисницима и 
сопственицима за санацију оштећених површина. 

Чланом 45. бришу се средњерочни план заштите од пожара и 
средњерочни план заштите шума од биљних болести и штеточина у члану 88. 
став 2, пошто су ови планови укинути у члану 43. Закона о шумама. Такође се 
уводи обавеза јединицама локалне самоуправе да до 31. марта текуће за 
претходну годину обавештавају Министарство о трошењу средстава која се 
усмеравају јединицама локалне самоуправе од накнада за коришћење шума, а 
прописује се да се та средства троше наменски за радове из члана 80. Закона о 
шумама. Даје се овлашћење Министарству, односно надлежном покрајинском 
органу, да распише јавни конкурс за доделу средстава буџетског фонда за 
шуме Републике Србије, односно буџетског фонда за шуме аутономне 
покрајине. 

Чланом 46. брише се део одредбе члана 90, која прописује у којим 
случајевима се примењује вредност шума утврђена у основама газдовања 
шумама. Изузима се вредност шума код промене намене шума, јер је изменом 
члана 12. Закона о шумама прописано да се вредност шуме и шумског 
земљишта, која је основица за обрачун накнаде за промену намене, утврђује у 
складу са прописом о експропријацији. 

Чланом 47. додаје се нови став у члану 94, којим се утврђује да се 
средства за оснивање и почетак рада Коморе инжењера шумарства обезбеђују 
у буџету Републике Србије. Наиме, ни 5 година од доношења Закона о шумама, 
којим је прописано њено оснивање, Комора није отпочела са радом јер не 
постоје оснивачка средства, те није могућа нити регистрација у АПР-у, нити 
ангажовање лица које би административно водило и координирало рад на 
успостављању органа Коморе, доношењу статута и др. Стога се планира, 
аналогно Ловној комори, да се Законом обезбеде оснивачка средства, која се 
процењују на 3 милиона динара. Истовремено прописује се да се уместо 
накнаде за издавање лиценци плаћају таксе за издавање лиценци које ће се 
обрачунавати у складу са Правилником о методологији и начину утврђивања 
трошкова пружања јавне услуге (,,Службени гласник РС”, бр. 14/13, 25/13-исп. и 
99/13). 

Члан 48. уводи допуне члана 99, које уређују закуп шума и шумског 
земљишта, тако што се забрањује промена намене шумског земљишта датог у 
закуп.  

Чланом 49. уводи се веома значајан механизам доделе и преноса права 
коришћења државних шума и шумског земљишта, новим чланом 99а. За шуме у 
државној својини којима није одређен корисник и за шуме у државној својини 
чији корисник не испуњава услове прописане овим законом, корисника ће 
одредити Влада, на предлог Министарства, а до окончања поступка преноса и 
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доделе права коришћења, чување и заштиту шума врши правно лице из члана 
70. Закон о шумама, кога одреди Министарство. 

Чланом 50. мења се члан 105. којим се прописују услови, у погледу 
школске спреме  које треба да испуњавају шумарски инспектори у складу са 
законом којим се уређује високо образовање. 

Члан 51. редефинише права и обавезе шумарског инспектора из члана 
108, тако што се шумарским инспекторима дају права и овлашћења да 
контролишу и предузимају мере у свим случајевима проистеклим из Закона, за 
које је у досадашњој примени уочено да недостају.  

Чланом 52. се из члана 109. бришу дужности и овлашћења шумарском 
инспектору да обрачуна шумску штету, као и право изрицања мандатне казне, 
тј. изрицања новчане казне на лицу места за прекршаје физичком или правном 
лицу за прекршаје предвиђене овим законом, јер је ова одредба 
неспроводљива. 

Чл. 53. – 56. се замењују постојеће казнене одредбе у чл. 111. – 113. и 
додаје се као нов члан 112а, који прописује казне за прекршаје за предузетнике, 
а која нису прописане у важећем Закону о шумама. Као обавезна мера 
прописује се одузимање производа прибављених извршењем прекршаја и 
уређује поступак чувања одузетих производа до одлуке суда, као и продаје 
трајно одузетих производа јавном лицитацијом. 

У чл. 57. – 59. прописане су прелазне и завршне одредбе Закона.  

Чланом 57. прописује се обавеза Јавном предузећу за газдовање 
шумама „Србијашуме” да своје пословање усклади са одредбама Закона о 
јавним предузећима у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона, као и да по усклађивању пословања тог предузећа престају да важе 
одредбе чл. 9. - 20. Закона о шумама из 1991. године, којима је основано Јавно 
предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”, прописана делатност, органи 
управљања и статут ЈП, с обзиром да је ово уређено Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14). 

У члану 58. утврђен је прелазни период од пет година у коме ће се 
донети планови развоја шумских области. 

Члан 59. прописује да Закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, с тим што се одредба члана 47.став 2. средствима за почетак 
рада Коморе инжењера шумарства, примењује од 1. јануара 2016. године. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА  

За спровођење овог закона у 2015. години нису потребна средства 
буџета.   

Средства за почетак рада Коморе инжењера шумарства биће 
обезбеђена у складу са билансним могућностима у оквиру лимита утврђених за 
2016. годину на разделу Управе за шуме. 

Средства за спровођење Националне инвентуре у целости се обезбеђују 
у буџету Републике Србије. Управа за шуме у сарадњи са FАО је аплицирала 
код Global Environment Facility - GEF-а, star 6 (GEF - 6 Programming) за 
финансирање пројекта којим је планирано, између осталог, и спровођење 
националне инвентуре шума. Уколико GEF не прихвати и одобри поменути 
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пројекат, финансирање инвентуре ће се спровести у оквиру лимита 
опредељених буџетом на разделу Управе за шуме у годинама кад се инвентура 
буде реализовала.     

 
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  
 

1. Одређење проблема који закон треба да реши  

Овим Законом отклањају се проблеми у примени појединих одредаба 
Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), пре свега у 
области планирања газдовања шумама, промета дрвета и овлашћења 
шумарских инспектора у циљу спречавања нелегалних сеча, права коришћења 
и промене намене државних шума и шумског земљишта, елементарних 
непогода у шумарству и поступања у циљу отклањања штетних последица, 
начина обрачуна накнаде за коришћење шума и др. Такође се одредбе Закона 
усклађују са Одлуком Уставног суда број IУз-353/2009 („Службени гласник РС”, 
бр. 67/12) у вези са надлежностима Аутономне покрајине Војводине у области 
шумарства. 

У области планирања газдовања шумама постоји проблем великог броја 
планова прописаних важећим законом, без стварног стручног оправдања. 
Затим, уређују се одређена питања која важећим законом нису уређена (нпр. 
плански документ за државне шуме чија је површина мања од 100 хектара).  

Када су у питању бесправне сече, важећим Законом о шумама из 2010. 
године укинуто је овлашћење републичким шумарским инспекторима да 
контролишу промет дрвета, што је као последицу имало повећани обим 
бесправно посеченог дрвета и дрвета без порекла у промету, а што се овим 
Законом решава. Према званичној статистици, количина дрвета у промету из 
државних шума износи око 1.935.000 m3, а из приватних шума око 871.000 m3, 
односно укупно 2.806.000 m3. Међутим, на основу података о потрошњи пре 
свега огревног дрвета, као и дрвета за остале намене, процењује се да је ова 
количина знатно већа, тј. да се велика количина дрвета које власници сами секу 
у својој шуми произведе нерегистровано, без евиденције стабла за сечу, чиме 
се избегава обавеза плаћања накнаде за коришћење шума, а присутне су и 
класичне крађе дрвета.   

У табели 1. дати су износи уплата накнаде за коришћење шума: 

Табела 1. 
Накнада за 

коришћење шума 
2012. 2013. 2014. 2015. 

Из шума 
сосптвеника: 

72.949.028 69.952.371 64.968.688 43.899.249 

Из државних 
шума: 

162.705.113 156.290.640 233.456.929 207.786.019 

Укупно: 235.654.141 226.243.011 298.425.617 251.685.268 
 

Уочава се смањење уплата накнаде за коришћење шума сопственика, 
што указује на потенцијално већи обим нерегистрованих сеча, док је обрнута 
ситуација у државним шумама. Контролу наплате накнаде врши пореска 
администрација. 

Републичка шумарска инспекција је у периоду од 2011 – 2014. године 
одузела мање количине бесправно посеченог дрвета, с обзиром да у 
постојећем Закону о шумама нема овлашћења да може да одузме дрво у 
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промету које није жигосано на одговарајући начин, осим у случају правних лица, 
која се ређе појављују као починиоци ових бесправних радњи:  

Табела 2. 
2011. 2012. 2013. 2014. Укупно 

привремено трајно привр. трајно привр. трајно привр. трајно привр. трајно 

305,48 73,78 266,19 20,00 170,43 27,35 304,00 2,00 1.046,1
0 

123,13 

 
Предлогом закона се уводе шира овлашћења републичким шумарским 

инспекторима у области контроле промета дрвета и могућности предузимања 
мера против свих починиоца бесправних радњи. 

Део државних шума је остао без корисника, јер су приликом 
приватизације ранијих друштвених и државних субјеката (задруге, друштвена 
предузећа), шуме изузете из приватизације јер по Закону о приватизацији нису 
ни могле бити предмет приватизације, те су тако остале без корисника. Ради се 
о неколико десетина хиљада хектара државних шума које немају корисника, од 
чега се скоро 10.000 хектара води у катастру на Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, које као државни орган не може да газдује шумама, 
па су изложене крађи и пропадању. Предлогом закона прописује се овлашћење 
Влади да на предлог Министарства додели те шуме на газдовање 
одговарајућем кориснику. 

Елементарне, односно природне непогоде у шумарству и њихове штетне 
последице се све чешће јављају, с обзиром на климатске промене, а 
предложеним одредбама Предлога закона се унапређују механизми за 
правовремено поступање у циљу отклањања њихових штетних последица и 
санација површина. Просечно годишње у природним непогодама буде 
уништено око 40.000 m3 дрвета, међутим у екстремним ситуацијама овај број се 
вишеструко увећава. Само у јесен 2014. године, од последица ледолома и 
ледоизвала у источној Србији оштећено је или уништено око 1,5 милиона m3 
дрвета, на површини од преко 40.000 хектара, коју је неопходно санирати. 
Такође, од 2012. године евидентна је појава сушења претежно четинарских 
шума, која је забележена на преко 20.000 хектара шума. Шумски пожари 
периодично униште веће површине шума; 

2012. године је изгорело и опожарено преко 3.000 хектара шума и 
шумског земљишта, а у периодима који нису изразито сушни изгори неколико 
стотина хектара шума годишње.  

Један од проблема који се решава Предлогом закона јесте омогућавање 
рада Коморе инжењера шумарства кроз обезбеђење средстава неопхпдних за 
почетак њеног рада, чиме се стварају услови да већи број чланова Закона који 
се односе на доделу и одузимање лиценци, стручни рад у шумарству и др. 
почну да се примењују. 

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу  

Овим Законом постићи ће се унапређење стања и свих функција шума у 
Републици Србији, успостављањем јединственог система управљања шумама,  
јасног и једноставнијег система планирања газдовања шумама, контроле, 
дефинисања улоге субјеката шумарства, а све то уважавајући основне 
принципе одрживости, као и усклађивања различитих потреба и функција на 
истом простору.  
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Испуњење циља мерљиво је кроз параметре површина шума у 
Републици Србији, квалитета, количине дрвне запремине, затим кроз обим 
регистрованих и илегалних сеча, број поднетих пријава против почииоца 
казнених дела по основу Закона и др. 

Испуњење циља је мерљиво и кроз поступак националне инвентуре 
шума, која се врши једном у десет година, и када се може сагледати стање свих 
шума у Републици Србији по јединственој методологији. 

 

3. Друга могућност за решавање проблема 
Поједини проблеми који се решавају Законом су постојећим прописима 

били уређени на други начин, који није дао резултате. На пример, у Закону о 
шумама из 2010. године укинуто је овлашћење шумарским инспекторима да 
врше контролу промета дрвета, јер је интенција тог закона била да шумарски 
инспектори надзор обављају у шуми, а да се прометом дрвета бави тржишна 
инспекција, у чијој је надлежности контрола промета роба уопште, као и 
полиција. Међутим, ово није заживело у пракси, јер тржишна инспекција, због 
недовољног броја инспектора с једне, и великог број производа чији промет 
контролише, с друге стране, нема капацитета да врши континуирану контролу 
промета дрвета, што је резултирало повећаним обимом бесправних сеча и 
продајом нелегално посеченог дрвета на стовариштима, без санкција по 
починиоце тих дела. Истовремено, саобраћајна полиција, која у склопу 
контроле саобраћаја контролише и возила која превозе дрво и пратећу 
документацију, је у случају да дрво није жигосано и није пропраћено 
одговарајућом документацијом о томе обавештавала шумарску инспекцију ради 
предузимања даљих мера, за коју шумарска инспекција нема овлашћења у 
важећем Закону о шумама. Стога се овим изменама и допунама Закона 
шумарским инспекторима даје овлашћење везано за контролу промета дрвета. 

Затим, учестале природне катастрофе последњих година изазвале су 
велике штете у шумским системима, које корисници и сопственици шума нису у 
могућности да санирају без финансијске помоћи државе. Постојећи  Закон о 
шумама претпоставља проглашење елементарне непогоде у складу са 
прописом којим се то питање уређује, како би се потом  предузеле посебне 
мере на санацији последица које се финансирају из средстава буџета, односно 
Буџетског фонда за шуме. Међутим,  најчешће елементарна непогода није 
проглашавана, из различитих разлога, упркос обиму штета, што је као резултат 
имало стање у коме се штете у шумским екосистемима не само не санирају, 
већ и уланчавају, продужавајући тако штетне последице по шуму на дужи низ 
година. Стога се наметнула потреба да се појам елементарне непогоде 
дефинише у смислу одредаба овог закона, те да се тако премости постојећи 
проблем. 

 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема  

Механизми који су неопходни за остварење наведених циљева могу да 
се успоставе само у виду законских норми. Поступак преноса права коришћења 
државних шума и шумског земљишта, као једну од измена Закона, могуће је 
уредити само путем закона, узимајући у обзир одредбу члана 8. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), којом је прописано 
да се правни режим грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, 
шума и шумског земљишта у јавној својини уређује посебним законом. 



- 53 - 
 

Дефиниција шуме, из које проистичу и све остале правне норме у 
Закону, мора бити утврђена у смислу одредаба овог закона. Планирање 
газдовања шумама, финансирање у шумарству, надлежност републичке 
шумарске инспекције, установљавање шумских подручја и др, морају бити 
уређени на јединствен начин, с обзиром да је шума добро од општег интереса, 
а што је могуће само путем закона. Ефикасније поступање и брзо деловање у 
случају природних непогода је веома важно са становишта заштите шума, а 
што се омогућава овим законом. 

У случају задржавања постојећег стања, ни један од идентификованих 
проблема се не би решавао, већ би се усложњавали проблеми, пре свега у 
сегменту смањења бесправних сеча, заштите државне имовине – државне 
шуме којима није одређен корисник 

 

5. На кога ће и како ће утицати предложена решења  

Предложена решења ће утицати на кориснике и сопственике шума, 
затим на рад републичке шумарске инспекције, судова, као и на друштво у 
целини. 

На кориснике и сопственике шума директно ће утицати одредбе које се 
односе на планска документа у шумарству, тако што ће у случају природних 
непогода израђивати санациони план, као обавезан документ. Такође, годишњи 
план газдовања шумама ће израђивати у складу са одредбама овог Закона. 

На рад републичке шумарске инспекције директно ће утицати увођење 
новог члана којим се контролише промет дрвета, што је надлежност инспекције. 
Такође, судови који поступају по пријава поднетим по основу овог закона, као 
директну меру ће примењивати обавезно одузимање дрвета и производа 
прибављених извршењем прекршаја прописаних овим законом. 

Индиректно, Закон има утицаја на друштво у целини, јер се уводе мере 
којима ће се смањити обим бесправних сеча што треба да допринесе заштити 
природног ресурса  од кога корист има целокупна заједница због његових 
општекорисних функција. 

 

6. Трошкови које ће примена Закона изазвати код грађана и привреде, 
посебно малих и средњих предузећа  

За спровођење овог закона потребно је једнократно обезбедити 
средства за оснивање и почетак рада Коморе инжењера шумарства, у оквиру 
билансних могућности на разделу Управе за шуме, у износу од 3.000.000,00 
динара, за следеће трошкове: 

- Бруто годишња плата секретара Коморе: 1.100.000,00 динара; 
- Најам пословног простора: 450.000,00 динара; 
- Израда знака и логотипа: 50.000,00 динара; 
- Штампање образаца лиценци: 200.000,00 динара; 
- Израда приручника и брошуре за полагање стручног испита 500.000,00 

динара; 
- Књиговодствене услуге: 150.000,00 динара; 
- Опрема (рачунар, штампач, копир, телефон и сл.) 250.000,00 динара; 
- Канцеларијски материјал: 20.000,00 динара; 
- Организација полагања стручних испита: 130.000.00 динара; 
- Израда и одржавање сајта: 150.000,00 динара. 
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Предложена решења неће створити директне трошкове како грађана 
тако ни привреде, односно малих и средњих предузећа.  

 

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити?  

Предложена решења ће створити додатне трошкове само за оснивање 
Коморе инжењера шумарства. С друге стране, ово ће омогућити да Комора, као 
струковно удружење, утиче на квалитет и професионализам у обављању 
стручних послова у шумарству, пре свега кроз механизам издавања и 
одузимања лиценце, кроз успостављање судова части и професионалне 
одговорности, као и кроз обуке и едукације које ће организовати за чланове. 

Враћање овлашћења републичким шумарским инспекторима да 
контролишу промет дрвета смањиће обим бесправних сеча и тиме повећати 
уплате накнада за коришћење шума, које су приход буџета, а обрачунавају се у 
односу на легално посечено дрво. Процењује се да ће се у првим годинама 
примене Закона по овом основу повећати приход Буџета за просечно 
13.800.000,00 динара годишње. При том је узето у обзир и смањење уплата 
накнада за коришћење шума, због нове одредбе којом се ослобађају обавезе 
плаћања накнаде за коришћење шума корисници и сопственици шума у којима 
се врши санација штета у складу са санационим планом. Ради се о ситуацијама 
када се у шуми десе природне непогоде као што су пожари, ледоломи, 
ледоизвале, ветроломи и сл, када су стабла преломљена, оштећена и самим 
тим умањене економске вредности. Умањен приход буџета по основу наплате 
накнаде за коришћење шума оштећених природним непогодама обрачунат је на 
следећи начин: 

Просечно годишње природним непогодама буде оштећено око 40.000 m3 
нето дрвета. Умањена вредност тог дрвета у просеку износи 2.600 дин/m3, тј 
укупно 104.000.000 динара. Применом стопе од 3%, односно 5% (у зависности 
од тога да ли дрво потиче из државних или приватних шума; у просеку 4%), 
добија се износ од 4.160.000 динара: 

40.000 m3 х 2.600 дин/m3 = 104.000.000 динара 

104.000.000 х 0.04 = 4.160.000 динара мањи приход буџета. 

С друге стране, као што је наведено, Предлогом закона уводи се 
додатна контрола промета дрвета.  

Уз процену да се годишње посече око 300.000 m3 дрвета које није 
евидентирано, чија вредност износи око 900.000.000 динара, и применом стопе 
од 4%, добија се износ од 36.000.000 динара. Очекује се да ће се ефикасним 
деловањем инспекције половина наведене количине посећи на легалан начин, 
у складу са Законом, тј. 150.000 m3, што ће довести до износа од око 18.000.000 
динара повећане уплате у буџет по основу накнаде за коришћење шума: 

 150.000 m3 х 3.000 дин/m3 = 450.000.000 динара 

450.000.000 х 0.04 = 18.000.000 динара већи приход буџета по овом 
основу. 

Разлика између повећаног прилива у буџет по овом основу и умањења 
због ослобађања обавезе плаћања накнаде са површина погођених природним 
непогодама преставља позитиван биланс по буџет у висини од 13.840.000 
динара. С обзиром да је у члану 82. став 3. Закона о шумама прописано да су 
средства остварена од накнаде за коришћење шума приход буџета Републике 
Србије у висини од 70%, а у висини од 30% су приход буџета јединице локалне 
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самоуправе, значи да ће се за 9.900.000 динара повећати приход Републике, а 
за 3.900.000 приход јединице локалне самоуправе. 

 

8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција?  

Овим законом се не утиче на стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и на тржишну конкуренцију. 

 

9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
закону?  

Заинтересоване стране су сопственици и корисници шума, научно 
истраживчке и образовне институције у области шумарства, струковна 
удружења у области шумарства, покрајински органи надлежни за шумарство, 
сектор заштите животне средине и невладин сектор. 

У поступку израде измена и допуна Закона одржано је више јавних 
расправа, на којима су учествовали представници наведених субјеката. 
Организована су два шира скупа, у децембру 2014. године у просторијама 
Друштва инжењера и техничара шумарства у Београду, и у априлу 2015. године 
у Пословној згради републичких органа СИВ III на Новом Београду, на којима су 
представници наведених институција износили своје примедбе, које су и у 
писаном облику достављене Министарству. Поред ових, одржан је и већи број 
радних састанака одвојено са појединим субјектима, на којима су разматрани 
посебни аспекти Закона и њихов утицај на рад и интересе наведених субјеката. 
Део примедаба је уграђен у текст измена и допуна Закона,  а неке примедбе су 
одбијене, уз образложење од стране радне групе Министарства. 

Званична јавна расправа је одржана у периоду од 3. јула до 22. јула 
2015. године, на основу закључка Одбора за привреду и финансије 05 Број: 
011-7221/2015. У периоду спровођења јавне расправе, Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме је одржала три 
јавна скупа, на којима је представљен Предлог закона свим заинтересованим 
учесницима и на којима је тим субјектима омогућено да изнесу своје коментаре. 

 Први скуп је организован 15. јула 2015. године у сарадњи са 
Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и 
ЈП „НП Фрушка гора” у Информационом центру Националног парка Фрушка 
гора на Иришком венцу, на коме је расправа Предлога закона вођена са 
субјектима и лицима са територије АП Војводина. Следећи скуп је одржан 16. 
јула 2015. године у Шумарској школи у Краљеву, у сарадњи са Шумарском 
школом Краљево и ЈП „Србијашуме” Шумско газдинство Краљево, где су угл. 
присуствовали заинтересовани са подручја Расинског, Рашког, Златиборског и 
Моравичког управног округа, као и представници републичке шумарске 
инспекције. Последњи је организован скуп 21. јула 2015. године у Београду 
(Пословна зграда републичких органа СИВ III).  

  На одржаној јавној расправи изнета су позитивна мишљења о 
већини решења садржаних у Предлогу закона, као и већи број коментара и 
сугестија. 

 Радна група која је сачинила Предлог закона размотрила је све 
пристигле коментаре и сугестије и прихватила и у текст Предлога закона 
уградила одређен број тих сугестија, чиме је значајно унапређен текст Предлога 
закона. 
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 У вези с тим, прихваћене су сугестије које су се односиле на 
прецизирање и јасније уређење појединих одредби, затим на усаглашавање са 
стручним нормама и самим тим могућност примене прописаних норми, на 
унапређење одредаба које се односе на чување и заштиту шума, као и на 
казнене одредбе. 

Прихваћене су примедбе које се односе на финансирање одређених 
послова из буџета Аутономне покрајине Војводина, с обзиром да је у поступку 
усаглашавања Предлога закона са Одлуком Уставног суда о надлежностима АП 
Војводине део надлежности АП укинут и пренет на Републику Србију, тако да се 
и финансирање тих надлежности врши из буџета Републике Србије (праћење 
утицаја прекограничног загађења, доношење програма развоја шумарства, 
вршење националне инвентуре шума, извештајно – дијагнозно – прогнозни 
послови). 

Прихваћен је предлог ЈП „Србијашуме” у вези рока усклађивања са 
одедбама Закона о јавним предузећима, тако што се рок продужава са 
предложених 90 дана на шест месеци. 

Прихваћена је примедба Сектора за заштиту природе Министарства 
пољопривреде и заштиту животне средине, да се сагласност на основе 
газдовања шумама, у којима се налазе и заштићена подручја националног 
нивоа, доносе уз претходно мишљење министарства надлежног за послове 
животне средине. Против овога се изјаснило ЈП „Србијашуме”, сматрајући да се 
тиме додатно оптерећују корисници шума, који при изради основа газдовања 
шумама траже услове Завода за заштиту природе за те шуме, међутим 
прихваћена је аргументација Сектора за заштиту природе да је потребно 
констатовати да ли су у основама испоштовани услови које је дао наведени 
завод. 

Усвојене су сугестије које се односе на извођачке пројекте, санационе 
планове, затим сугестије корисника и сопственика шума и шумарске инспекције 
да се производи прибављени извршењем прекршаја трајно одузимају одлуком 
надлежног суда, како би се починиоци одвратили од бесправних радњи. 

Прихваћен је предлог представника Града Београда у вези могућности 
финансирања одређених активности и функција шума од значаја за јединице 
локалне самоуправе. 

Није прихваћен захтев дела ЈП „Србијашуме” - Бироа за пројектовање и 
планирање у шумарству, против увођења шумске области као нове планске 
целине (укупно 7), а која обухвата више шумских подручја. Разлог за увођење 
ове нове планске јединице, која је истовремено и просторна целина је, са једне 
стране, стручне природе јер се успоставља сврсисходније планирање у 
шумарству. Наиме, као највиши плански акт доноси се прво Програм развоја 
шумарства Републике Србије, којим се утврђују правци развоја шумарства, а 
следећи нижи документ је план развоја шумске области, стратешко – плански 
документ којим се правци развоја шумарства утврђују за ниво шумске области и 
утврђују мере, активности и смернице за ниже, оперативне планске документе 
(основе и програме газдовања шумама). До сада се план развоја доносио за 
шумско подручје, које представља природно и привредно подручје, а план је 
угл. рађен на бази сумирања података из основа газдовања шумама, уместо 
спуштањем стратешких циљева на ниже нивое.  

Други разлог за успостављање планске области јесте и тај што се на 
овај начин остварују уштеде у буџету, јер се планови развоја сада доносе за 27 
шумских подручја, а по предложеним изменама доносиће се седам планова 
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развоја, чија се израда финансира из буџета Републике. Границе постојећих 
шумских подручја се не мењају. 

Напомињемо да је овакав предлог усаглашен са свим осталим 
учесницима у јавној расправи - ЈП „Србијашуме”, ЈП „Војводинашуме”,  
Шумарским факултетом, Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и др.  

Достављен је предлог за измене граница шумских области, тако што би 
Голијско шумско подручје било обухваћено Југозападном, уместо Западном 
шумском области. Предлог није усвојен из разлога што се изменама Закона 
није хтело улазити у промене постојећих граница шумских подручја, што би 
изазвало велики број промена, већ ће се при изради новог Закона о шумама 
разматрати и евентуалне промене граница шумских подручја.  

Није усвојена сугестија ЈП „Србијашуме” о допуни члана 85. новим 
ставом, којим би се прописало шта представља годишњи приход од коришћења 
шума. Наиме, читаво поглавље о накнадама у шумарству је минимално 
мењано, с обзиром да је у току израда Закона о накнадама за коришћење 
природних добара, који преузима надлежност над накнадама у шумарству, па 
ће се и ова питања додатно уредити тим законом. 

Нису прихваћене предложене измене које превазилазе надлежности 
овог прописа (пример да контролу промета дрвета врше и други инспекцијски 
органи и полиција, што треба да пропишу посебни прописи којима се уређује 
њихов рад). 

 

10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се 
остварило оно што се доношењем закона намерава? 

Институционалне: У области планирања газдовања шумама потребно је 
донети планове развоја за шумске области, као нове планске целине, у року од 
пет година од дана доношења Закона, како је и предвиђено у прелазним и 
завршним одредбама, што је обавеза министарства надлежног за послове 
шумарства. Министарство ће расписати конкурс за избор правног лица које 
испуњава услове за израду планова развоја, а средства за те намене ће се, као 
и до сада, обезбеђивати у оквиру буџета Управе за шуме. Процењује се да ће 
за ове намене бити потребна мања финансијска средства него до сада, с 
обзиром да се смањује број планова развоја, који ће се доносити за 7 шумских 
области, уместо досадашњих 27 шумских подручја. Од доношења постојећег 
Закона о шумама 2010. године, просечно је годишње за израду једног плана 
развоја издвајано око 25 милиона динара. 

Министарство ће припремити предлоге решења о додели права 
коришћења државних шума које тренутно немају корисника одговарајућем 
кориснику, који испуњава услове у складу са Законом, како би Влада могла, 
одмах по доношењу овог закона, да донесе решења о додели права коришћења 
државних шума, у складу са предложеним одредбама. 

Такође је неопходно да ЈП „Србијашуме” спроведе потребне радње у 
циљу припреме оснивачког акта у складу са одредбама Закона о јавним 
предузећима, пре свега у погледу процене имовине. За ово је предвиђен рок од 
шест месеци. 

С обзиром да се ради о изменама и допунама Закона о шумама, којима 
се не успоставља функционлани оквир, већ се разрађују и унапређују постојећи 
инструменти, није потребно предузети друге посебне мере за остваривање 
предложених решења.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ШУМАМA, КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Шума и шумско земљиште 

 
Члан 5. 

Под шумом, у смислу овог закона, подразумева се површина земљишта 
већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем.  

ШУМА ЈЕ ПРОСТОР ОБРАСТАО ШУМСКИМ ДРВЕЋЕМ, МИНИМАЛНЕ 
ПОВРШИНЕ 5 АРИ, СА МИНИМАЛНОМ ПОКРИВЕНОШЋУ ЗЕМЉИШТА 
КРУНАМА ДРВЕЋА ОД 30%. 

ПОД ШУМОМ СЕ ТАКОЂЕ СМАТРАЈУ И МЛАДЕ ПРИРОДНЕ И 
ВЕШТАЧКЕ САСТОЈИНЕ, КАО И ЉУДСКИМ ДЕЛОВАЊЕМ ИЛИ ИЗ 
ПРИРОДНИХ РАЗЛОГА ПРИВРЕМЕНО НЕОБРАСЛЕ ПОВРШИНЕ НА КОЈИМА 
СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ЋЕ СЕ ПРИРОДНО ИЛИ ВЕШТАЧКИ ПОНОВО 
УСПОСТАВИТИ ШУМА. 

Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и 
семенске плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари. 

Шумом се не сматрају одвојене групе шумског дрвећа на површини 
мањој од 5 ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази 
испод далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на 
површину. 

Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на 
коме је због његових природних особина рационалније гајити шуме, као и 
земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и 
остваривању општекорисних функција шума и које не може да се користи у 
друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом.  

 
Функције и намена шума 

Члан 6. 
Шуме имају општекорисну и привредну функцију. 

Општекорисне функције шума су: 

1) општа заштита и унапређивање животне средине постојањем шумских 
екосистема;  

2) очување биодиверзитета; 

3) очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске 
заједнице; 

4) ублажавање штетног дејства „ефекта стаклене баште” везивањем 
угљеника, производњом кисеоника и биомасе; 

5) пречишћавање загађеног ваздуха; 

6) уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних 
таласа; 

7) прочишћавање воде, снабдевање и заштита поџемних токова и 
изворишта пијаћом водом; 

8) заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта; 

9) стварање повољних услова за здравље људи; 
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10) повољни утицај на климу и пољопривредну делатност; 

11) естетска функција; 

12) обезбеђивање простора за одмор и рекреацију; 

13) развој ловног, сеоског и екотуризма; 

14) заштита од буке; 

15) подршка одбрани земље и развоју локалних заједница. 

Према утврђеним приоритетним функцијама шуме, односно њихови 
делови могу бити: 

1) привредне шуме; 

2) шуме с посебном наменом. 

Шуме с посебном наменом су: 

1) заштитне шуме; 

2) шуме за очување и коришћење генофонда шумских врста дрвећа; 

3) шуме за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела;  

4) шуме значајне естетске вредности;  

5) шуме од значаја за здравље људи и рекреацију;  

6) шуме од значаја за образовање;  

7) шуме за научно-истраживачку делатност;  

8) шуме културно-историјског значаја;  

9) шуме за потребе одбране земље;  

10) шуме специфичних потреба државних органа;  

11) шуме за друге специфичне потребе. 

Шуме у заштићеним природним добрима имају приоритетну функцију 
шуме са посебном наменом. 

Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа 
и валоризацијом оппштекорисних функција шуме ради остваривања прихода. 

Намена шума утврђује се, у складу са приоритетним функцијама шума, у 
плану развоја шумског подручја ШУМСКЕ ОБЛАСТИ. 

 
Члан 9. 

Ради очувања шума, осим када је овим законом другачије прописано, 
забрањено је: 

1) пустошење и крчење шума; 

2) чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања 
шума;  

3) сеча која није у складу с плановима газдовања шумама; 

4) сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа; 

5) подбељивање стабала;  

6) паша, брст стоке, као и жирење у шуми; 
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7) сакупљање осталих шумских производа (гљива, плодова, лековитог 
биља, пужева и другог); 

8) сеча семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена 
плановима газдовања шумама; 

9) коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета, осим за 
изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама; 

10) самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских 
засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у 
функцији газдовања шумама;  

11) одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и 
загађивање шума на било који начин; 

12) предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шуме 
или угрожава функција шуме. 

Површине обрасле шумским врстама дрвећа које се у смислу овог 
закона не сматрају шумом, изузев дрвореда у насељеним местима, могу се 
крчити уз претходну сагласност министарства надлежног за послове шумарства 
(у даљем тексту: Министарство).   

Чиста сеча шума може да се врши ради отварања шумских просека, 
електроводова, комуникацијских водова,изградњешумских саобраћајница, 
жичара и других објеката који служе газдовању шумама,и којима се обезбеђују 
унапређивање и коришћење свих функција шума, ако је то у складу с 
плановима газдовања шумама.  

ЧИСТА СЕЧА ШУМА МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 
КОЈИ СЛУЖЕ ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА, У СКЛАДУ С ПЛАНОВИМА ГАЗДОВАЊА 
ШУМАМА. 

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, чиста сеча шума која није 
предвиђена плановима газдовања шумама као редован вид обнављања шума, 
може да се врши ради: 

1) просецања пролаза за извршење геодетских радова, геолошких 
истраживања, и других сличних радова, као и научноистраживачких огледа, ако 
се тиме не угрожавају заштитне функције шуме; 

2) отварања противпожарних линија при гашењу високог шумског 
пожара, сузбијања биљних болести и штеточина, као и када је услед других 
природних појава угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају 
заштитне функције шуме. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЧИСТА СЕЧА ШУМА КОЈА НИЈЕ 
ПРЕДВИЂЕНА ПЛАНОВИМА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ УЗ 
САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ШУМАРСТВА (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАРСТВО) РАДИ: 

1) ПРОСЕЦАЊА ПРОЛАЗА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, 
ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОГЛЕДА, 
ПОСТАВЉАЊА ЦЕВОВОДА, ПТТ, ЕЛЕКТРО И ДРУГИХ ВОДОВА И СЛИЧНИХ 
РАДОВА, АКО СЕ ТИМЕ НЕ УГРОЖАВАЈУ ПРИОРИТЕТНЕ ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ; 

2) ОТВАРАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ ЛИНИЈА ПРИ ГАШЕЊУ ВИСОКОГ 
ШУМСКОГ ПОЖАРА, СУЗБИЈАЊА БИЉНИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА, 
СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ И 
ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ЕКОЛОШКИХ АКЦИДЕНАТА, ПОНОВНОГ 
КОРИШЋЕЊА КОПОВА И ОДЛАГАЛИШТА ПЕПЕЛА НА ПОВРШИНАМА КОЈЕ 
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СУ ПОШУМЉЕНЕ ПО ПРОЈЕКТИМА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, КАО И КАДА ЈЕ УСЛЕД 
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ ПОЈАВА УГРОЖЕНА ВЕЋИНА ШУМСКОГ ДРВЕЋА, АКО 
СЕ ТИМЕ НЕ УГРОЖАВАЈУ ПРИОРИТЕТНЕ ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ УТВРЂЕНЕ 
ПЛАНОВИМА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА. 

 
Промена намене шума и шумског земљишта 

 
Члан 10. 

Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши: 

1) када је то утврђено планом развоја шумског подручја ШУМСКЕ 
ОБЛАСТИ; 

2) ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом 
Владе; 

3) ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од 
елементарних непогода и одбране земље; 

4) у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и 
шума;  

5) ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума 
на површини до 10 ари; 

6) ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора 
енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу 
прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних 
сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 
15 ха; 

Промена намене шума из става 1. тач. 4) до 6) овог члана врши се уз 
сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине уз сагласност 
надлежног органа аутономне покрајине. 

ПРОМЕНА НАМЕНЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 
4) - 6) ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА. 

Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана подноси се: 

1) доказ о власништву, односно праву коришћења шума или шумског 
земљишта за које се тражи сагласност; 

2) записник шумарског инспектора о постојећем стању у погледу начина 
коришћења шума, односно шумског земљишта за које се тражи сагласност; 

3) доказ о плаћеној административној такси; 

4) пројекат рекултивације, у случајевима из става 1. тачка 6)овог члана. 

Променом намене шума не сматра се чиста сеча шума ради: изградње 
водова (електро, и жичара) у функцији газдовања шумама; изградње шумских 
путева и других објеката који служе газдовању шумама; отварања 
противпожарних линија ради гашења високих шумских пожара; просецања 
пролаза за извршење геодетских радова, геолошких истраживања, и других 
радова; сузбијања биљних болести и штеточина; научноистраживачких огледа; 
поновног коришћења копова и одлагалишта пепела на површинама које су 
пошумљене по пројектима рекултивације; других природних појава којима је 
угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају заштитне функције 
шума. 
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ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ШУМА НЕ СМАТРА СЕ ЧИСТА СЕЧА ШУМА 
РАДИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 9. СТ. 2. И 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

Шумом И ШУМСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ за коју је, у складу са ставом 1. овог 
члана, извршена промена намене, до привођења планираној намени газдује 
сопственик, односно корисник шума, у складу са овим законом. 

ЗА ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ СОПСТВЕНИКА ПОВРШИНЕ ДО 50 АРИ, 
КОЈЕ СЕ У СЛУЖБЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ВОДИ КАО ШУМА ИЛИ ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ, А КОРИСТИ СЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, НА 
ЗАХТЕВ СОПСТВЕНИКА МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРОМЕНА НАМЕНЕ 
КОРИШЋЕЊА ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА.   

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА 
ПОДНОСИ СЕ: 

1) ДОКАЗ О ВЛАСНИШТВУ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ МЕЊА У 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, 

2) ЗАПИСНИК ШУМАРСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИНСПЕКТОРА О 
ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА КОРИШЋЕЊА,  

3) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ. 

 
Накнада за промену намене шума И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 11. 

За промену намене шума, осим за промену намене шума  из члана 10. 
став 1. тач. 3)до 5) овог закона, плаћа се накнада. 

ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА, ОСИМ ЗА 
ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЧЛАНА 10. СТАВ 1. 
ТАЧ. 3) - 5) ОВОГ ЗАКОНА, ПЛАЋА СЕ НАКНАДА. 

Накнада из става 1. овог члана плаћа се једнократно ПРЕ КРЧЕЊА 
ШУМЕ. 

Накнаду из става 1. овог члана плаћа правно лице на чији захтев се 
врши промена намене шума И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА. 

 
Висина накнаде за промену намене шума И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 12. 

За промену намене шума И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА из члана 10. став 1. 
тач. 1) и 2) овог закона плаћа се накнада у висини десетоструке вредности 
шуме чија намена се мења утврђене у складу са овим законом. 

За промену намене шума И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА из члана 10. став 1. 
тачка 6) овог закона плаћа се накнада у висини петоструке вредности шуме И 
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА, чија намена се мења,утврђене у складу са овим 
законом. 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ И ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ШУМЕ И 
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА 
ВРШИ СТРУЧНА СЛУЖБА КОРИСНИКА ШУМА, СОПСТВЕНИКА ШУМА, 
ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ПОСЛОВЕ ШУМАРСТВА, У 
СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ. 



- 63 - 
 

РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ШУМЕ И 
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ МИНИСТАР 
НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ШУМАРСТВА У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: (МИНИСТAР), 
КОЈЕ ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ВОДИТИ УПРАВНИ СПОР. 

Средства остварена од накнаде из ст. 1. и 2. овог члана приход су 
буџета Републике Србије, осим средстава остварених од накнаде за промену 
намене шума на територији аутономне покрајине која су приход буџета 
аутономне покрајине. 

Средства остварена од накнада из става 1.  СТ. 1. И 2. овог члана 
наменски се користе преко буџетских фондова из чл. 81. и 83. овог закона 
ПРИОРИТЕТНО за подизање нових шума. 

 
Приоритетна општекорисна функција шума 

 
Члан 14. 

Приоритетна општекорисна функција шума, као и мере којима се она 
обезбеђује може се мењати изменом плана развоја шумског подручја ШУМСКЕ 
ОБЛАСТИ, на предлог заинтересованог правног лица. 

Шумама за које је утврђена приоритетна општекорисна функција газдује 
се у складу са овим законом, актом којим је утврђена општекорисна функција и 
посебним прописом којим се уређује заштита природе. 

Средства за спровођење мера из става 1. овог члана и накнаду у случају 
да се тим мерама ограничава право коришћења шума и увећавају трошкови 
газдовања шумама, обезбеђује правно лице на чији захтев је утврђена 
приоритетна општекорисна функција шума, односно крајњи корисник 
општекорисне функције. 

Шумом за коју је утврђена приоритетна општекорисна функција шума 
газдује корисник, односно сопственик шума који је том шумом газдовао до 
утврђивања приоритетне функције шума. 

 
Мониторинг шума 

 
Члан 15. 

Послове мониторинга шума обавља организација која је регистрована за 
обављање научноистраживачке делатности у области шумарства у 
одговарајућем регистру у складу с прописом којим се уређује 
научноистраживачка делатност и која има овлашћење за обављање послова 
мониторинга шума издато у складу са овим законом. 

Овлашћење из става 1.овог члана решењем издаје министар надлежан 
за послове шумарства (у даљем тексту: министар), а за организације које 
послове мониторинга шума обављају на територији аутономне покрајине 
надлежни орган аутономне покрајине, за период од пет година. 

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се 
може покренути управни спор. 

Против решења руководиоца надлежног органа аутономне покрајине из 
става 2. овог члана може се изјавити жалба министру, у року од 15 дана од 
дана пријема решења. 
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На основу резултата спровођења мониторинга, организација из става 1. 
2. овог члана дужна је да саставља извештај који доставља Министарству до 
31.јануаратекуће године за претходну годину. 

На основу извештаја о мониторингу шума из става 5. овог члана, 
Министарство саставља извештај о мониторингу шума који доставља Влади 
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 

Министарство обавештава јавност о спровођењу мониторинга шума на 
територији Републике Србије путем средстава јавног информисања. 

Мониторинг шума, а мониторинг шума на територији аутономне 
покрајине из буџета аутономне покрајине. 

Мониторинг шума спроводи се у складу с међународно прихваћеном 
методологијом. 

 

ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ АЕРОЗАГАЂЕЊА 
ЧЛАН 15. 

ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ АЕРОЗАГАЋЕЊА ЈЕСТЕ 
СИСТЕМ СТАЛНОГ ПРАЋЕЊА И АНАЛИЗЕ УКУПНОГ СТАЊА ШУМСКИХ 
ЕКОСИСТЕМА ИЗАЗВАНОГ УТИЦАЈЕМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ АЕРОЗАГАЂЕЊА, 
У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНО ПРИХВАЋЕНОМ МЕТОДОЛОГИЈОМ. 

ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ МИНИСТАРСТВО. 

ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ДА 
ПОВЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ЈЕ РЕГИСТРОВАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
НАУЧНOИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА У 
ОДГОВАРАЈУЋЕМ РЕГИСТРУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ.  

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 
Обавеза санације 

 
Члан 16. 

Сопственик, односно корисник шума дужан је да изврши санацију шуме 
пошумљавањем, и то: необрасле површине настале дејством елементарних 
непогода (пожар, ветар, снег и слично); површине на којима није успело 
подмлађивање и пошумљавање; површине на којој је извршено пустошење - 
бесправна чиста сеча или крчење шума или бесправна сеча ретких врста 
дрвећа;.у случајевима из члана 9. став 4. и члана 10. став 2. овог закона по 
престанку намене. 

СОПСТВЕНИК, ОДНОСНО КОРИСНИК ШУМА ДУЖАН ЈЕ ДА ИЗВРШИ 
САНАЦИЈУ, И ТО: НЕОБРАСЛЕ ПОВРШИНЕ НАСТАЛЕ ДЕЈСТВОМ 
ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА (ПОЖАР, ВЕТАР, СНЕГ И СЛИЧНО); ПОВРШИНЕ НА 
КОЈИМА НИЈЕ УСПЕЛО ПОДМЛАЂИВАЊЕ И ПОШУМЉАВАЊЕ; ПОВРШИНЕ 
НА КОЈОЈ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПУСТОШЕЊЕ - БЕСПРАВНА ЧИСТА СЕЧА ИЛИ 
КРЧЕЊЕ ШУМА ИЛИ БЕСПРАВНА СЕЧА РЕТКИХ ВРСТА ДРВЕЋА. 

Ако сопственик, односно корисник шума не спроведе мере из става 1. 
овог члана у року од три године од дана утврђивања потребе за санацијом 
ПРЕДВИЂЕНОМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ИЛИ 
САНАЦИОНИМ ПЛАНОМ, те мере спроводи Министарство, а на територији 
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аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, на терет 
сопственика, односно корисника шума. 

Сопственик, односно корисник шума дужан је да изврши санацију старих 
сечишта и пожаришта у складу с плановима газдовања шумама. 

САНАЦИЈА ПОВРШИНЕ КОЈА ЈЕ ОШТЕЋЕНА ДЕЈСТВОМ ПРИРОДНИХ 
НЕПОГОДА, А КОЈА НИЈЕ ПЛАНИРАНА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ 
ГАЗДОВАЊА ШУМАМА, ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ САНАЦИОНОГ ПЛАНА. 

САНАЦИОНИ ПЛАН ДОНОСИ СОПСТВЕНИК, ОДНОСНО КОРИСНИК ЗА 
ШУМЕ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОСНОВА. 

САНАЦИОНИ ПЛАН ЗА ШУМЕ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ПРОГРАМ 
ДОНОСИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

САНАЦИОНИ ПЛАН ДОНОСИ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ТРИ МЕСЕЦА НАКОН 
ПРЕСТАНКА ДЕЈСТВА ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ, А САДРЖИ НАРОЧИТО: 
ПОДАТКЕ О МЕСТУ; ИСТОРИЈАТ НАСТАНКА ШТЕТА; ПОВРШИНУ; ВРСТУ 
ДРВЕТА; ЗАПРЕМИНУ; ПОТРЕБНО ВРЕМЕ ЗА САНАЦИЈУ; ПЛАН ГАЈЕЊА; 
ПЛАН КОРИШЋЕЊА; ПЛАН ЗАШТИТЕ; ПЛАН ИЗГРАДЊЕ ШУМСКИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА; ДИНАМИКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА; ТЕХНОЛОГИЈУ 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ГАЈЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ШУМА; ЕВИДЕНЦИЈУ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА; КАРТЕ; ЗАПИСНИК НАДЛЕЖНОГ ШУМАРСКОГ 
ИНСПЕКТОРА И ДРУГО. 

МИНИСТАРСТВО ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА САНАЦИОНИ ПЛАН ИЗ 
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

Правна лица која користе ШУМСКА земљишта на којима се налази 
одлагалиште јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на 
којима није извршена рекултивација или за која рекултивација није планирана 
пројектима рекултивације ради стварања пољопривредног земљишта, дужна су 
да их рекултивишу подизањем шума, по претходно прибављеној сагласности 
Министарства на достављени пројекат рекултивације, а на територији 
аутономне покрајине по претходно прибављеној сагласности надлежног органа 
аутономне покрајине.  

 
III. ПЛАНИРАЊЕ 

 
1. Територијалне ПРОСТОРНЕ основе планирања 

 
Шумско подручје ШУМСКА ОБЛАСТ 

 
Члан 17. 

Ради обезбеђивања услова за уравнотежени и одрживи развој шума, 
рационалног спровођења мера газдовања шумама и другим потенцијалима 
шума на одређеној територији, установљавају се шумска подручја ШУМСКЕ 
ОБЛАСТИ. 

Шумско подручје јесте географска, природна и планска целина. 

ШУМСКА ОБЛАСТ ЈЕСТЕ ПЛАНСКА, ГЕОГРАФСКА И ПРИРОДНА 
ЦЕЛИНА КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И ШУМСКА ЗЕМЉИШТА ШУМСКИХ 
ПОДРУЧЈА И НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА. 

ШУМСКЕ ОБЛАСТИ СУ: 
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1. ЈУГОИСТОЧНА ШУМСКА ОБЛАСТ, КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И 
ШУМСКА ЗЕМЉИШТА ЈУЖНОМОРАВСКОГ, ЈАБЛАНИЧКОГ, НИШАВСКОГ, 
МОРАВСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ШУМСКОГ ПОДРУЧЈА; 

2. ИСТОЧНА ШУМСКА ОБЛАСТ, КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И ШУМСКА 
ЗЕМЉИШТА ТИМОЧКОГ, СЕВЕРНОКУЧАЈСКОГ И ЈУЖНОКУЧАЈСКОГ 
ШУМСКОГ ПОДРУЧЈА, НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” И НАСТАВНЕ БАЗЕ 
„МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА” УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ 
ФАКУЛТЕТ; 

3. ЈУГОЗАПАДНА ШУМСКА ОБЛАСТ, КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И 
ШУМСКА ЗЕМЉИШТА РАСИНСКОГ, ДОЊЕИБАРСКОГ И ГОРЊЕИБАРСКОГ 
ШУМСКОГ ПОДРУЧЈА, НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”, НАСТАВНЕ 
БАЗЕ „ГОЧ” УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ И 
ЗАШТИТНЕ ШУМЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ; 

4. ЗАПАДНА ШУМСКА ОБЛАСТ, КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И ШУМСКА 
ЗЕМЉИШТА ГОЛИЈСКОГ, ТАРСКО – ЗЛАТИБОРСКОГ И ЛИМСКОГ ШУМСКОГ 
ПОДРУЧЈА И НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРА”; 

5. ЦЕНТРАЛНА ШУМСКА ОБЛАСТ, КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И ШУМСКА 
ЗЕМЉИШТА ШУМАДИЈСКОГ, ПОСАВСКО – ПОДУНАВСКОГ И ПОДРИЊСКО – 
КОЛУБАРСКОГ ШУМСКОГ ПОДРУЧЈА; 

6. СЕВЕРНА ШУМСКА ОБЛАСТ, КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И ШУМСКА 
ЗЕМЉИШТА СРЕМСКОГ, БАНАТСКОГ, СЕВЕРНОБАЧКОГ И ЈУЖНОБАЧКОГ 
ШУМСКОГ ПОДРУЧЈА И НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРА”; 

7. ЈУЖНА ШУМСКА ОБЛАСТ, КОЈА ОБУХВАТА ШУМЕ И ШУМСКА 
ЗЕМЉИШТА ПОМОРАВСКОГ, НЕРОДИМСКО-ЛЕПЕНАЧКОГ, ШАРСКО-
ПОДРИМСКОГ, ПРОКЛЕТИЈСКО-БИСТРИЧКОГ, КОСОВСКОГ, ИБАРСКОГ 
ШУМСКОГ ПОДРУЧЈА И НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ШАР ПЛАНИНА. 

Шуме и шумска земљишта која су обухваћена шумским подручјима 
одређена су у Попису шума и шумских земљишта шумских подручја, који је 
одштампан уз овај закон и чини његов саставни део. 

 

ШУМЕ И ШУМСКА ЗЕМЉИШТА КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА ШУМСКИМ 
ПОДРУЧЈИМА И НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА ОДРЕЂЕНА СУ У ПОПИСУ 
ШУМА И ШУМСКИХ ЗЕМЉИШТА ШУМСКИХ ПОДРУЧЈА, КОЈИ ЈЕ 
ОДШТАМПАН УЗ ОВАЈ ЗАКОН И ЧИНИ ЊЕГОВ САСТАВНИ ДЕО. 

Шумско подручје обухвата шуме у свим облицима својине и свих намена, 
осим шума у националним парковима. 

Шумско подручје и подручје националног парка просторно се дели на 
газдинске јединице. 

 
Газдинска јединица 

 
Члан 18. 

Планом развоја шумског подручја ШУМСКЕ ОБЛАСТИ, у складу с 
потребама организације газдовања шумама и критеријумима поделе шумског 
простора, установљавају се газдинске јединице као основне јединице 
планирања. 

Газдинска јединица обухвата шуме истог својинског облика, површине од 
100 до 5000 хектара. 
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ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА ПО ПРАВИЛУ ЧИНИ ТЕРИТОРИЈАЛНУ 
ЦЕЛИНУ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА, ОСИМ ШУМА СОПСТВЕНИКА - 
ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, А ОБУХВАТА ЧИТАВ ШУМСКИ КОМПЛЕКС ИЛИ САМО 
ЊЕГОВ ДЕО. 

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА ОБУХВАТА ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ИСТОГ СВОЈИНСКОГ ОБЛИКА, ПОВРШИНЕ ПОД ШУМОМ ДО 5000 ХЕКТАРА. 

Газдинска јединица може се установити и за шуме више сопственика 
шума–физичких лица, ако они појединачно не поседују више од 100 ха шума и 
шумског земљишта.  

 
2. Плански документи у шумарству 
2.1. Програми развоја шумарства 

 
Члан 19. 

Програм развоја шумарства на територији Републике Србије и Програм 
развоја шумарства на територији аутономне покрајинесустратешки плански 
документикојима се утврђују правци развоја шума и шумарства са акционим 
планом за њихово спровођење.  

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ЈЕ СТРАТЕШКИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ 
ПРАВЦИ РАЗВОЈА ШУМА И ШУМАРСТВА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 
ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ. 

Програм из става 1. овог члана нарочито садрже: стање шума, циљеве и 
мере за њихово унапређење, план спровођења циљева и мера, са утврђеном 
динамиком и финансијским средствима неопходним за њихово испуњавање. 

Програм развоја шумарства на територији Републике Србије доноси 
Народна скупштина ВЛАДА за период од десет година. 

Израда Програма развоја шумарства на територији Републике Србије се 
финансира из буџета Републике Србије. 

Програм развоја шумарства на територији аутономне покрајине доноси 
Скупштина аутономне покрајине за период од десет година. 

Израда Програма развоја шумарства на територији аутономне покрајине 
финансира се из буџета аутономне покрајине. 

За реализацију програма из става 1. овог члана доносе се планови 
газдовања шумама. 

Извештај о спровођењу програма из става 5. овог члана подноси 
надлежни орган аутономне покрајине извршном органу аутономне покрајине, а 
усвојени извештај доставља се Министарству. 

Извештај о спровођењу програма из ст.  3. и 5. овог члана Министарство 
подноси Влади, најкасније до 31. марта текуће за претходну годину. 

Програм из става 3. овог члана објављује се у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

Програм из става 5. овог члана објављује се у „Службеном листу 
аутономне покрајине” 
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2.2. Планови газдовања шумама 
 

Врсте планова 
 

Члан 20. 
Планови газдовања шумама су: 

1) план развоја шумског подручја, односно план развоја шума у 
националном парку; 

1) ПЛАН РАЗВОЈА ШУМСКЕ ОБЛАСТИ; 

2) основа газдовања шумама; 

3) програм газдовања шумама;. 

4) годишњи план газдовања ш.умама; 

5) извођачки пројекат газдовања шумом; 

6) пројекат коришћења осталих шумских производа;  

7) пројекат коришћења осталих функција шума. 

 
Планови развоја 

 
Члан 21. 

План развоја шумског подручја, односно план развоја шума у 
националном парку (у даљем тексту: план развоја) је плански документ којим се 
утврђују правци развоја шума и шумарства са планом за његово спровођење за 
шумско подручје. 

План развоја нарочито садржи: приказ и анализу стања шума;утврђену 
оптималну шумовитост;избор функција и намену шума; утврђене функционалне 
просторне целине; опште смернице развоја, циљеве и мере за унапређивање 
шума;извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину; начине 
очувања и јачања општекорисних функција шума и заштиту шума; начин 
газдовања шумама; узгојне и уређајне мере за газдинске класе. 

ПЛАН РАЗВОЈА ШУМСКЕ ОБЛАСТИ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПЛАН 
РАЗВОЈА) ЈЕ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ ПРАВЦИ РАЗВОЈА 
ШУМА И ШУМАРСТВА СА ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ ЗА ШУМСКУ 
ОБЛАСТ. 

ПЛАН РАЗВОЈА НАРОЧИТО САДРЖИ: ЗАКОНСКИ, СТРАТЕШКИ И 
ПЛАНСКИ ОКВИР; ПРИКАЗ И АНАЛИЗУ СТАЊА ШУМА И ДОСАДАШЊЕГ 
ГАЗДОВАЊА; ФУНКЦИЈЕ ШУМА И ЦИЉЕВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА; 
ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПЛАНИРАНИХ РАДОВА; ПРОЈЕКЦИЈУ ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА; 
ИНДИКАТОРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РАЗВОЈА; ПРИЛОГЕ И 
ДР.  

План развоја израђује се на основу података из националне и 
састојинске инвентуре шума и других извора.  

План развоја мора бити усклађен с програмима из члана 19. овог закона, 
као и са Просторним планом Републике Србије. 

ПЛАН РАЗВОЈА МОРА БИТИ УСКЛАЂЕН СА ПРОГРАМОМ ИЗ ЧЛАНА 
19. ОВОГ ЗАКОНА И СА ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
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План развоја шума у националном парку мора бити усклађен са  
посебним прописом којим се уређују национални паркови, као и посебним 
прописом којим се уређује заштита природе. 

 План развоја доноси Влада, а за шумска подручја на територији 
аутономне покрајине извршни орган аутономне покрајине, за период од десет 
година. 

Израда плана развоја финансира се из Буџетског фонда, а плана развоја 
за шумска подручја на територији аутономне покрајине из Буџетског 
покрајинског фонда. 

Министар ближе прописује садржину плана развоја, и начин вршења 
састојинске инвентуре. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПЛАНА РАЗВОЈА, 
НАЧИН И ПОСТУПАК ЊЕГОВОГ ДОНОШЕЊА И ИЗРАДЕ. 

 
Основа газдовања шумама 

 
Члан 22. 

Основа газдовања шумама (у даљем тексту: основа) јесте оперативни 
плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу., 
ОСИМ ЗА ШУМЕ СОПСТВЕНИКА – ФИЗИЧКИХ ЛИЦА. 

Основа садржи нарочито: стање шума; разраду општих смерница из 
плана развоја; евиденцију и анализу спроведених мера газдовања; планове 
газдовања по врсти и обиму послова, времену, месту и начину њиховог 
спровођења; вредност шума. 

Основа се израђује на основу утврђеног стања шума на терену 
(састојинске инвентуре).  

Основа се доноси за период од десет година. 

АКО СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНОВЕ РАДЕ ЗБОГ ПОСТУПАЊА ПО 
ЗАХТЕВУ ИЛИ АКТУ ДРУГОГ ОРГАНА, ТРОШКОВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
СНОСИ ТАЈ ОРГАН. 

Министар ближе прописује садржину основе. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ОСНОВЕ, НАЧИН И 
ПОСТУПАК ЊЕНОГ ДОНОШЕЊА И ИЗРАДЕ, БИТНЕ НЕДОСТАТКЕ ИЛИ 
ИЗМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ВРШИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ОСНОВЕ. 

 
Програм газдовања шумама 

 
Члан 23. 

Програм газдовања шумама (у даљем тексту: програм) јесте оперативни 
плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинске јединице које 
обухватају шуме већег броја сопственика шума чији појединачни посед није 
већи од 100 ха. 

ПРОГРАМ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОГРАМ) 
ЈЕСТЕ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА КОЈИ СЕ ДОНОСИ ЗА 
ШУМЕ ВЕЋЕГ БРОЈА СОПСТВЕНИКА ШУМА - ФИЗИЧКИХ ЛИЦА. 

На садржину програма сходно се примењују одредбе из члана 22. став 2. 
овог закона.  
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Програм се доноси за територију једне или више општина за период од 
десет година. 

Програм се израђује на основу утврђеног стања шума на терену 
(састојинска инвентура). 

Програм се доноси за период од десет година 

Министар ближе прописује садржину програма. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПРОГРАМА, НАЧИН И 
ПОСТУПАК ЊЕГОВОГ ДОНОШЕЊА И ИЗРАДЕ, БИТНЕ НЕДОСТАТКЕ ИЛИ 
ИЗМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ВРШИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА. 

 
Доношење основе и програма 

 
Члан 25. 

Основу доноси сопственик шума, односно корисник шума уз сагласност 
Министарства, а на територији аутономне покрајине уз сагласност надлежног 
органа аутономне покрајине. 

НА ОСНОВУ  ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САГЛАСНОСТ ДАЈЕ 
МИНИСТАРСТВО, А НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

 Програм доноси Министарство, а на територији аутономне покрајине 
надлежни орган аутономне покрајине УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА. 

Основе за шуме у националном парку доносе се и уз претходну 
сагласност министарства надлежног за послове животне средине. 

ОСНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ШУМЕ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ ЗАШТИЋЕНА 
ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНОГ НИВОА ДОНОСЕ СЕ И УЗ ПРЕТХОДНО 
МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДЕ. 

Измене и допуне основа и програма врше се на начин и по поступку 
утврђеном за њихово доношење. 

АКО СЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ОСНОВА, ОДНОСНО ПРОГРАМА, 
ИЗМЕНЕ ОКОЛНОСТИ ИЛИ УТВРДЕ БИТНИ НЕДОСТАЦИ НА КОЈИМА СУ 
ЗАСНОВАНИ, ИЗВРШИЋЕ СЕ ЊИХОВА ИЗМЕНА И ДОПУНА У РОКУ ОД 
ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА УТВРЂИВАЊА ИЗМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ, 
ОДНОСНО БИТНИХ НЕДОСТАТАКА, НА НАЧИН И ПО ПОСТУПКУ 
УТВРЂЕНОМ ЗА ЊИХОВО ДОНОШЕЊЕ. 

MИНИСТАР РЕШЕЊЕМ НАЛАЖЕ ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ОСНОВА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА . 

 

Израда основе и програма 
 

Члан 26. 
Основу и програм може да израђује правно лице, односно предузетник 

који је регистрован за обављање послова планирања у шумарству у Регистру 
привредних субјеката и има запослено стручно лице које поседује лиценцу. 

 
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА, ОСНОВЕ И ПРОГРАМА 
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ЧЛАН 26. 
ПЛАН РАЗВОЈА МОЖЕ ДА ИЗРАЂУЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 

СТРУЧНО И ТЕХНИЧКИ ОСПОСОБЉЕНО ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ 
НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ОСНОВУ И ПРОГРАМ МОЖЕ ДА ИЗРАЂУЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО 
ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ИМА ЗАПОСЛЕНО СТРУЧНО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ 
ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

 
Важење основе и програма 

 
Члан 27. 

Нова основа, односно програм почиње да важи пошто истекне рок 
важења претходне основе, односно програма. 

Нова основа, односно програм доноси се најкасније шест месеци пре  
ПОСЛЕ истека рока важења претходне основе, односно програма. 

У ПЕРИОДУ ОД ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА ОСНОВЕ, ОДНОСНО 
ПРОГРАМА, ДО ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ НА НОВУ ОСНОВУ, ОДНОСНО 
ПРОГРАМ, ЗАБРАЊЕНА ЈЕ СЕЧА ШУМЕ, ОСИМ САНИТАРНЕ СЕЧЕ И СЕЧЕ 
ПРЕДВИЂЕНЕ САНАЦИОНИМ ПЛАНОМ. 

У ПЕРИОДУ ОД ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА ОСНОВЕ, ОДНОСНО 
ПРОГРАМА, ДО ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ НА НОВУ ОСНОВУ, ОДНОСНО 
ПРОГРАМ, КОРИСНИК ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМА ДУЖАН ЈЕ ДА 
СПРОВОДИ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА. 

Ако из оправданих разлога и објективних околности основа, односно 
програм није донет до истека рока важења претходне основе, односно 
програма, Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган 
аутономне покрајине, на захтев сопственика шуме, може решењем одобрити 
коришћење шуме само у првој години по истеку рока важења претходне основе, 
односно програма, у обиму који не може бити већи од просечног годишњег 
обима коришћења планираног основом, односно програмом за који је истекао 
рок важења. 

Решење министра из става 3. овог члана је коначно и против њега може 
се покренути управни спор. 

Против решења руководиоца надлежног органа аутономне покрајине из 
става 3. овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана 
пријема решења. 

   

Спровођење планова 
 

Члан 29. 
Сопственик, односно корисник шума дужан је да планове газдовања 

шумама спроводи у роковима и на начин утврђен тим актима. 

Спровођење основа и програма обезбеђује се:  

1) годишњим планом газдовања шумама; 

2) извођачким пројектом газдовања шумама; 

3) пројектом коришћења осталих шумских производа; 

4) пројектом коришћења осталих функција шума. 
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Годишњи план газдовања шумама 
 

Члан 30. 
Годишњи план газдовања шумама (у даљем тексту: годишњи план) 

доноси се за  газдинске јединице у којима се у тој години обављају послови 
газдовања шумама. 

ГОДИШЊИ ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ГОДИШЊИ ПЛАН) ЗА ШУМЕ КОЈИМА СЕ ГАЗДУЈЕ У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ 
ДОНОСИ КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМА, А ЗА ШУМЕ 
СОПСТВЕНИКА КОЈИМА СЕ ГАЗДУЈЕ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ ДОНОСИ 
ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА НАЈКАСНИЈЕ ДО 30. 
НОВЕМБРА ТЕКУЋЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ. 

Годишњи план садржи нарочито: обим, место и динамику радова на 
заштити, гајењу, коришћењу и унапређивању шума, производњи шумског 
репродуктивног материјала, изградњи техничке инфраструктуре, а за шуме у 
државној својини и средства за извршење тих радова. 

Саставни део годишњег плана су извођачки пројекти и пројекти 
коришћења осталих шумских производа, односно и пројекти коришћења 
осталих функција шума. 

САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СУ ИЗВОЂАЧКИ ПРОЈЕКТИ, 
ОСИМ ЗА ШУМЕ ЗА КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ. 

Годишњи план за шуме којима се газдује у складу са основама доноси 
корисник, односно сопственик шума, а за шуме сопственика којима се газдује у 
складу са програмом доноси правно лице из члана 70. став 1. овог закона, 
најкасније до 30. новембра текуће године за наредну годину, по претходној 
сагласности министарства, а на територији аутономне покрајине по претходној 
сагласности надлежног органа аутономне покрајине. 

Годишњи план мора бити у складу са основом, односно програмом.  

ГОДИШЊИ ПЛАН МОРА БИТИ УСКЛАЂЕН СА ОСНОВАМА, ОДНОСНО 
ПРОГРАМИМА И САНАЦИОНИМ ПЛАНОВИМА.  

За газдинске јединице шума у државној својини, у току важења основе, 
доносе се најмање четири годишња плана. 

Годишњи план може да се измени због елементарних ПРИРОДНИХ 
непогода и ако су настале друге околности које није било могуће предвидети, и 
то по истом поступку по коме је донет. 

Министар ближе прописује садржину годишњег плана. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА, 
НАЧИН И ПОСТУПАК ЊЕГОВОГ ДОНОШЕЊА И ИЗРАДЕ. 

 
Извођачки пројекат газдовања шумама 

 
Члан 31. 

Извођачки пројекат газдовања шумама (у даљем тексту: извођачки 
пројекат) израђује се за шуме за које се доносе основе. 

Извођачки пројекат садржи нарочито: детаљну разраду планова гајења, 
заштите, коришћења и унапређивања шума садржаних у основама; технолошки 
поступак, услове, начин и рок извршења свих радова.  
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Извођачки пројекат мора бити усклађен са основом и израђује се на 
основу утврђеног стања шума на терену и извршеног обележавања и 
одабирања стабала за сечу, најдуже за период од једне године. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ КАДА 
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НИСУ ИЗВРШЕНИ У ПЕРИОДУ ОД ЈЕДНЕ 
КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ, ИЗВОЂАЧКИ ПРОЈЕКАТ МОЖЕ ДА ВАЖИ НАЈДУЖЕ 
ДВЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ. 

Извођачки пројекат израђује се за одељење, а изузетно за више 
одељења (слив). 

ИЗВОЂАЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗРАЂУЈЕ СЕ ЗА ОДСЕК ИЛИ ОДЕЉЕЊЕ, А 
ИЗУЗЕТНО ЗА ВИШЕ ОДСЕКА ИЛИ ОДЕЉЕЊА (СЛИВ).  

Извођачки пројекат доноси корисник, односно сопственик шума, 
најкасније до 31. октобра текуће године за наредну годину, ОСИМ 
ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ИЗРАЂУЈЕ НА ОСНОВУ САНАЦИОНОГ 
ПЛАНА И ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СЛУЧАЈНОГ 
ПРИНОСА. 

Министар ближе прописује садржину извођачког пројекта. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ИЗВОЂАЧКОГ 
ПРОЈЕКТА, НАЧИН И ПОСТУПАК ЊЕГОВОГ ДОНОШЕЊА И ИЗРАДЕ, КАО И 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА. 

 
Пројекат коришћења осталих шумских производа  

и пројекат коришћења осталих функција шума 
 

Члан 32. 
Пројекат коришћења осталих шумских производа и пројекат коришћења 

осталих функција шума, утврђених планом развоја за делове шуме, израђује се 
за шуме за које се доносе основе и програми. 

Пројекат коришћења осталих шумских производа садржи нарочито: 
локацију, укупну резерву, врсту, количину, време и начин коришћења, као и 
вредност производа, односно обим и врсту радова на ревитализацији локације.  

Пројекаткоришћења осталих функција шума садржи нарочито: простор 
(микролокацију), тип и врсту објеката на којима треба да се остварује 
приоритетна услуга, микронамену дела шумског простора, инфраструктуру 
којом му се обезбеђује вода, саобраћајнице, струја и друго и газдинске мере 
зависно од његове микронамене. 

Пројекат из става 1. овог члана израђују се за једну или више газдинских 
јединица. 

Пројекти за коришћење осталих шумских производа доносе се за период 
од пет година, и апројекти за коришћење осталих функција шумадоносе се за 
период важења основе, односно програма. 

Пројекти из става 1. овог члана морају бити усаглашени са просторним 
плановима. 

Корисник шума је дужан, а сопственик шума може да донесе пројекте из 
става 1. овог члана. 

Корисник шума је дужан да јавно огласи могућности коришћења 
општекорисних функција шума за које је донет пројекат. 
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Право коришћења осталих производа и функција шума у својини државе 
приоритетно има корисник шума. 

На пројекте из става 1. овог члана сагласност даје Министарство, а на 
територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине. 

Министар ближе прописује садржину пројекта коришћења осталих 
шумских производа и пројекта коришћења осталих функција шума. 

 
3. Национална инвентура шума 

 
Члан 38. 

Национална инвентура шума обавља се ради утврђивања стања шума 
за потребе стратешког планирања, других државних органа, других привредних 
грана, одбране земље, научноистраживачке делатности, по правилу сваких 
десет година. 

Инвентуру шума може да обавља организација која је регистрована за 
обављање научноистраживачке делатности у области шумарства у 
одговарајућем регистру у складу с прописом којим се уређује 
научноистраживачка делатност, и која има овлашћење за обављање 
националне инвентуре шума. 

Овлашћење из става 2. овог члана решењем издаје министар, а за 
организације које послове националне инвентуре шума обављају на територији 
аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, за период од пет 
година. 

Решење министра из става 3. овог члана је коначно и против њега се 
може покренути управни спор. 

Против решења руководиоца надлежног органа аутономне покрајине из 
става 3. овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана 
пријема решења. 

На основу националне инвентуре шума коју је спровела организација из 
става 2. овог члана, Министарство саставља извештај о спроведеној инвентури 
шума који доставља Влади, најкасније шест месеци по завршетку националне 
инвентуре. 

Инвентура шума се спроводи у складу с међународно прихваћеном 
методологијом. 

Инвентура шума се финансира из буџета Републике Србије, а на 
територији аутономне покрајине из буџета аутономне покрајине. 

 

ЧЛАН 38. 
НАЦИОНАЛНА ИНВЕНТУРА ШУМА ОБАВЉА СЕ РАДИ УТВРЂИВАЊА 

СТАЊА ШУМА ЗА ПОТРЕБЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА, ДРУГИХ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ГРАНА, ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ, 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПО ПРАВИЛУ СВАКИХ ДЕСЕТ 
ГОДИНА. 

ПОСЛОВЕ НАЦИОНАЛНЕ ИНВЕНТУРЕ ШУМА ВРШИ МИНИСТАРСТВО. 

МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ДА ПОВЕРИ ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ПУТЕМ КОНКУРСА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

КОНКУРС ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА  НАРОЧИТО САДРЖИ: 
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1) ВРСТЕ ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ; 

2) ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈУ ПОСЛОВИ; 

3) ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ 

 ИСКУСТВА И РЕЗУЛТАТА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА;  

4) РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О  

ИЗБОРУ ПО КОНКУРСУ; 

5) НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА. 

КОНКУРС ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА СПРОВОДИ КОМИСИЈА КОЈУ 
ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР.  

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПО КОНКУРСУ ДОНОСИ МИНИСТАР. 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ОБЈАВЉУЈУ СЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

НА ОСНОВУ НАЦИОНАЛНЕ ИНВЕНТУРЕ ШУМА МИНИСТАРСТВО 
САСТАВЉА ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ИНВЕНТУРИ ШУМА КОЈИ 
ДОСТАВЉА ВЛАДИ, НАЈКАСНИЈЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПО ЗАВРШЕТКУ 
НАЦИОНАЛНЕ ИНВЕНТУРЕ. 

НАЦИОНАЛНА ИНВЕНТУРА ШУМА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

Чување шума 
 

Члан 39. 
Чување шума ради њене заштите од противправног присвајања, 

коришћења, уништавања и других незаконитих радњи (одлагање отпадних и 
отровних штетних материја, загађивање шума, уништавање граничних знакова 
и ознака и друго) обезбеђује корисник, односно сопственик шума. 

Корисник шума дужан је да поред послова из става 1. овог члана прати 
здравствено стање шума свих облика својине и њихову угроженост од 
елементарних непогода. 

Корисник и сопственик шума, дужан је да Министарству, а на територији 
аутономне покрајине надлежном органу аутономне покрајине, поднесе извештај 
о предузетим мерама и проблемима заштите шума најкасније до 31. децембра, 
а у случајевима веће угрожености шума без одлагања. 

Корисник шума дужан је да организује службу чувања шума, ради 
обављања послова из ст. 1.до 3. овог члана, зависно од површине шума којом 
газдује, карактеристика терена и других услова. 

КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМА КОЈИ ГАЗДУЈЕ ШУМОМ У 
СКЛАДУ СА ОСНОВОМ, ДУЖАН ЈЕ ДА ОРГАНИЗУЈЕ СЛУЖБУ ЧУВАЊА 
ШУМА, РАДИ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗАВИСНО 
ОД ПОВРШИНЕ ШУМА КОЈИМА ГАЗДУЈЕ, КАРАКТЕРИСТИКА ТЕРЕНА И 
ДРУГИХ УСЛОВА. 

Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган 
аутономне покрајине, дужни су да прате рад службе чувања шума и пружају 
стручну и правну помоћ. 

У случају веће угрожености шума Влада може на угроженом подручју да 
уведе посебне мере за њихову заштиту. 
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Министар ближе прописује услове организовања службе чувања шума 
из става 4. овог члана. 

 
Чувар шума 

 
Члан 40. 

Послове чувања шума може да обавља лице које има најмање средњу 
стручну спрему (IV степен образовања) шумарског смера - шумарски техничар 
(у даљем тексту: чувар шума), положени стручни испит  и које испуњава и друге 
услове утврђене посебним прописима. 

Чувар шума  врши послове чувања шума у прописаном службеном оделу 
и наоружан је службеним оружјем у складу са овим законом и прописом којим 
се уређује држање и ношење оружја.  

ЧУВАР ШУМА ЈЕ СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ПОСЛОВЕ ЧУВАЊА 
ШУМА У ПРОПИСАНОМ СЛУЖБЕНОМ ОДЕЛУ И МОЖЕ БИТИ НАОРУЖАН 
СЛУЖБЕНИМ ОРУЖЈЕМ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА. 

Чувар шума има легитимацију чувара шума. 

Легитимацију чувара шума издаје на прописаном обрасцу корисник, 
односно сопственик шума код кога је чувар шума запослен.  

ЧУВАР ШУМА МОЖЕ ОБАВЉАТИ И ОСТАЛЕ ЧУВАРСКЕ ПОСЛОВЕ 
ПРОПИСАНЕ ДРУГИМ ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОВСТВА, РИБАРСТВА, 
ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ДР, АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ТИМ 
ПРОПИСИМА. 

КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМА КОЈИ ОРГАНИЗУЈЕ 
ЧУВАРСКУ СЛУЖБУ, ПРОПИСУЈЕ ИЗГЛЕД СЛУЖБЕНОГ ОДЕЛА ЧУВАРА 
ШУМА. 

Министар ближе прописује образац легитимације и изглед службеног 
одела чувара шума.  

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЧУВАРА 
ШУМА.  

 
Овлашћења и дужности чувара шума 

 
Члан 41. 

У вршењу послова чувања шума, чувар шума овлашћен је и дужан да:  

1) легитимише лице затечено у вршењу прекршаја кажњивог по овом 
закону или кривичних дела која се односе на шуме, као и лица за које постоји 
основана сумња да је извршило таква дела ако не може да утврди идентитет 
тог лица на други начин; 

2) прегледа све врсте возила којима се дрво превози и све врсте товара 
којима се дрво преноси у циљу проналаска предмета кривичног дела или 
прекршаја, КАО И ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА ПРАТИ ДРВО У ПРОМЕТУ 
(ПРОПРАТНИЦУ И ОТПРЕМНИЦУ);  

3) прегледа места, осим станова, на којима се може налазити дрво које 
је предмет кривичног дела или прекршаја;  

4) привремено одузме бесправно посечено дрво И ДРВО СТАВЉЕНО У 
ПРОМЕТ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 60. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА 
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предмете којима је извршено кривично дело или прекршај и предмете који су 
настали или прибављени извршењем таквог дела и да те предмете без 
одлагања преда надлежном органу;  

5) обнавља и чува граничне ознаке од уништавања и бесправног 
коришћења;  

6) ако су граничне ознаке померене или уништене у циљу самовољног 
заузимања шума и шумског земљишта, о томе правовремено извести корисника 
И СОПСТВЕНИКА;  

7) сачини записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном 
стању и достави га кориснику, као и надлежном шумарском инспектору.  

7) САЧИНИ ЗАПИСНИК О ПРОТИВПРАВНОЈ РАДЊИ И УТВРЂЕНОМ 
ЧИЊЕНИЧНОМ СТАЊУ И ДОСТАВИ  ГА КОРИСНИКУ, ОДНОСНО 
СОПСТВЕНИКУ ШУМА; 

8) ПРАТИ И ОБАВЕШТАВА О БИТНИМ ПРОМЕНАМА ЗДРАВСТВЕНОГ 
СТАЊА ШУМА, ШТЕТАМА НАСТАЛИМ ОД АБИОТИЧКИХ И БИОТИЧКИХ 
ЧИНИЛАЦА И ДР. 

Кад чувар шума предузима радње из става 1. тач. 1) до 4) овог члана, 
дужан је да претходно покаже легитимацију чувара шума. 

О утврђеним незаконитим радњама у газдовању шумама сопственика 
чувар шума  –дужан је да одмах обавести надлежни инспекцијски орган. 

 
 

Обавеза заштите шума 
 

Члан 42. 
Сопственик и корисник дужан је да прати утицај биотичких и абиотичких 

чинилаца на здравствено стање шума и благовремено предузима мере за 
заштиту шума и шумског земљишта 

КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМЕ КОЈИ ГАЗДУЈЕ ШУМОМ У 
СКЛАДУ СА ОСНОВОМ ДУЖАН ЈЕ ДА ПРАТИ УТИЦАЈ БИОТИЧКИХ И 
АБИОТИЧКИХ ЧИНИЛАЦА НА ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ШУМА И 
БЛАГОВРЕМЕНО ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ШУМА И ШУМСКОГ 
ЗЕМЉИШТА. 

Ако сопственик, односно корисник шума не поступа у складу са 
одредбом става 1. овог члана, Министарство, а на територији аутономне 
покрајине надлежни орган аутономне покрајине ће обезбедити извршење те 
обавезе о трошку сопственика, односно корисника шуме.  

СОПСТВЕНИК ШУМА КОЈИ ГАЗДУЈЕ ШУМОМ У СКЛАДУ СА 
ПРОГРАМОМ, ДУЖАН ЈЕ ДА ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА И 
УПУТСТВИМА ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА И 
ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 44. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМА КОЈИ ШУМАМА ГАЗДУЈЕ 
У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ ДУЖАН ЈЕ ДА МИНИСТАРСТВУ, А НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, 
ПОДНЕСЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА И ПРОБЛЕМИМА 
ЗАШТИТЕ ШУМА НАЈКАСНИЈЕ ДО 15. ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА 
ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ, А У СЛУЧАЈЕВИМА ВЕЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ШУМА БЕЗ 
ОДЛАГАЊА. 
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НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 4. 
ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА 
ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ. 

 
Заштита шума од биљних болести и штеточина 

 
Члан 43.  

Спровођење мера заштите шума утврђених планом развоја обезбеђује 
сесредњороч ним планом заштите шума од биљних болести и штеточина, који 
за свако шумско подручје доноси Министарство, а на територији аутономне 
покрајине надлежни орган аутономне покрајине, за период од пет година. 

Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган 
аутономне покрајине, доноси средњорочни план из става 1. овог члана, 
најкасније у року од годину дана од дана доношења плана развоја. 

План из става 1. овог члана нарочито садржи: стање биљних болести и 
штеточина; процену здравственог стања и угрожености шума; процену развоја 
биљних болести и штеточина; превентивне и репресивне мере у сузбијању; 
стање средстава (опреме) за заштиту; мере организационе природе; обим 
финансијских средстава за спровођење мера. 

Ради праћења стања и развоја болести и штеточина, правовремене 
заштите шума од биљних болести и штеточина, као послова од општег 
интереса, обезбеђују се средства за заштиту шума из буџета Републике Србије, 
односно из буџета аутономне покрајине.  

Министар ближе прописује садржину плана из става 1. овог члана. 

 
Извештајно-дијагнозно прогнозни послови у заштити шума 

 
Члан 44. 

Вршење извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума од 
биљних болести и штеточина обезбеђује Министарство. , а на територији 
аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине 

Послове из става 1. овог члана Министарство, а на територији 
аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине може, на основу 
спроведеног конкурса, уговором доделити научној установи из области 
шумарства, у складу с прописом којим се уређује здравље биља. 

ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО ПОВЕРАВА 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ УСТАНОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, У СКЛАДУ 
С ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗДРАВЉЕ БИЉА. 

Сопственик, односно корисник шума који шумама газдује у складу са 
основом, дужан је да у праћењу здравственог стања и спровођењу мера 
заштите шума од биљних болести и штеточина поступа у складу са 
препорукама и предлозима правног лица из става 2. овог члана. 

Сопственик, односно корисник шума дужан је да правном лицу из става 
2. овог члана доставља узорке материјала у року и по поступку утврђеном у 
плану из члана 43. став 1. овог закона. 

СОПСТВЕНИК, ОДНОСНО КОРИСНИК ШУМА КОЈИ ШУМАМА ГАЗДУЈЕ 
У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ ДУЖАН ЈЕ ДА ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 
ЧЛАНА ДОСТАВЉА УЗОРКЕ МАТЕРИЈАЛА У РОКУ И ПО ПОСТУПКУ 
УТВРЂЕНОМ У ПРЕПОРУКАМА И ПРЕДЛОЗИМА ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА. 
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Министарство обавештава јавност о угрожености шума. 

 
Ванредне мере заштите шума 

 
Члан 45. 

У случајевима значајних поремећаја биолошке равнотеже и озбиљних 
штета у шумским екосистемима изазваних дејством елементарних 
ПРИРОДНИХ непогода Министарство одређује мере заштите и санације шума 
које спроводе сопственици, односно корисници шума и обезбеђује финансијска 
средства. 

ПРИРОДНА НЕПОГОДА У ШУМАМА, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, 
ПРЕДСТАВЉА ЗНАЧАЈАН ПОРЕМЕЋАЈ БИОЛОШКЕ РАВНОТЕЖЕ И 
НАСТАНАК ОЗБИЉНИХ ШТЕТА У ШУМСКИМ ЕКОСИСТЕМИМА ИЗАЗВАНИХ 
ПРЕ СВЕГА ПОЖАРИМА, СУШЕЊЕМ, БИЉНИМ БОЛЕСТИМА И 
ШТЕТОЧИНАМА, ВЕТРОЛОМИМА И ВЕТРОИЗВАЛАМА, СНЕГОЛОМИМА И 
СНЕГОИЗВАЛАМА, ПОПЛАВАМА, БУЈИЧНИМ ТОКОВИМА, КЛИЗИШТИМА И 
ДРУГИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ ЧИНИОЦИМА НА ВЕЛИКИМ ПОВРШИНАМА 
ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА. 

ПРИРОДНУ НЕПОГОДУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРОГЛАШАВА 
МИНИСТАР НА ОСНОВУ ПРОЦЕЊЕНОГ ОБИМА И ИНТЕЗИТЕТА 
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИЛИ НАСТАЛЕ ШТЕТЕ. 

 
Заштита шума од пожара 

 
Члан 46. 

Корисник шума,дужан је да донесе план заштите шума од пожара за 
шуме свих својинских облика у шумском подручју, за период од пет година. 

План из става 1. овог члана корисник шума је дужан да донесе најкасније 
шест месеци од дана доношења плана развоја. 

На план из става 1. овог члана сагласност даје Министарство, а на 
територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине. 

У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА ДОНОСИ СЕ ПЛАН ЗАШТИТЕ 
ШУМА ОД ПОЖАРА ЗА ПЕРИОД ОД ДЕСЕТ ГОДИНА. 

ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА ДОНОСИ КОРИСНИК, ОДНОСНО 
СОПСТВЕНИК ШУМА ЗА ШУМЕ КОЈИМА СЕ ГАЗДУЈЕ У СКЛАДУ СА 
ОСНОВОМ. 

ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА ЗА ШУМЕ КОЈИМА СЕ ГАЗДУЈЕ У 
СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ, ДОНОСИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. 
ОВОГ ЗАКОНА И САСТАВНИ ЈЕ ДЕО ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА 
КОЈИ ДОНОСИ ЗА ДРЖАВНЕ ШУМЕ. 

План из става 1. овог члана израђује се у складу са овим законом и 
посебним прописом којим се уређује заштита од пожара. 

У јединственом информационом систему за шумарство води се 
евиденција о шумским пожарима. 

КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМА КОЈИ ГАЗДУЈЕ ШУМАМА 
У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ, ДУЖАН ЈЕ ДА ПРИКУПЉА ПОДАТКЕ О ШУМСКИМ 
ПОЖАРИМА, ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ И ДОСТАВЉА ИХ МИНИСТАРСТВУ. 
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Корисник, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК шума,  дужан је да о настанку 
пожара одмах обавести најближу ватрогасно-спасилачку јединицу при 
министарству надлежном за унутрашње послове и Министарство, а на 
територији аутономне покрајине и надлежни орган аутономне покрајине. 

Корисник шума,дужан је да достави Министарству, а на територији 
аутономне покрајине надлежном органу аутономне покрајине, извештај о 
насталој штети, најкасније осам дана од дана када је избио пожар пожара. 

КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМА КОЈИ ГАЗДУЈЕ ШУМАМА 
У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ, ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ МИНИСТАРСТВУ, А НА 
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ, ИЗВЕШТАЈ О НАСТАЛОЈ ШТЕТИ, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ОД 
ДАНА ГАШЕЊА ПОЖАРА. 

У СЛУЧАЈУ БИТНИХ ПРОМЕНА СТАЊА ШУМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕТ 
ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА, ИЗВРШИЋЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА УТВРЂЕНИХ ПРОМЕНА. 

СОПСТВЕНИК, ОДНОСНО КОРИСНИК ШУМА ЈЕ ДУЖАН ДА ОБЕЗБЕДИ 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
(ПРОТИВПОЖАРНИХ ПРУГА, ОСМАТРАЧНИЦА, ВОДОЗАХВАТА И ДР). 

 
3. Гајење шума 

 
Одабирање, обележавање и евидентирање стабала за сечу 

 
Члан 57. 

Сеча стабала може да се врши само после извршеног одабирања, 
обележавања дозначним жигом и евидентирања стабала за сечу (у даљем 
тексту: дознака).  

СЕЧА СТАБАЛА У ШУМАМА МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ САМО ПОСЛЕ 
ИЗВРШЕНОГ ОДАБИРАЊА, ОБЕЛЕЖАВАЊА ДОЗНАЧНИМ ЖИГОМ И 
ЕВИДЕНТИРАЊА СТАБАЛА ЗА СЕЧУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДОЗНАКА).  

Дознаком се сматра и обележавање површине шуме планиране за чисту 
сечу или крчење, као и обележавање посебним жигом пањева бесправно 
посечених стабала.  

 
Вршење дознаке 

 
Члан 58. 

Дознаку врши стручно лице које има лиценцу за обављање стручних 
послова у газдовању шумама (у даљем тексту: стручно лице). 

Стручном лицу Министарство, а на територији аутономне покрајине 
надлежни орган аутономне покрајине додељује дозначни жиг на име. 

Право на жиг има стручно лице запослено код корисника, односно 
сопственика шума који шумама газдује у складу са основом, односно стручно 
лице запослено код правног лица из члана 70. ст 1.  и 3. овог закона, за шуме 
којима се газдује у складу с програмом. 

ПРАВО НА ЖИГ ИМА СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗАПОСЛЕНО КОД КОРИСНИКА, 
ОДНОСНО СОПСТВЕНИКА ШУМА КОЈИ ШУМАМА ГАЗДУЈЕ У СКЛАДУ СА 
ОСНОВОМ, ОДНОСНО СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗАПОСЛЕНО КОД ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ 
ЧЛАНА 70. СТ 1. И 3. ОВОГ ЗАКОНА И ЧЛАНА 72. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 
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Изузетно од става 1. овог члана, дознаку у изданачким шумама 
сопственика може да врши техничар шумарске струке с положеним стручним 
испитом и радним искуством на тим пословима од најмање три године.  

Дознака у шумама сопственика може да се врши само у присуству 
сопственика шума или лица које он овласти.  

Пре вршења дознаке стручно лице дужно је да сопственику шуме пружи 
одговарајуће стручне савете.  

У шумама сопственика, дознака се врши само ако сопственик шуме 
пружи доказ о власништву и на лицу места покаже границе своје шуме. 

Ако сопственик шуме после извршене дознаке стабала за сечу захтева 
доношење решења о одобрењу сече, правно лице из члана 70. став 1. овог 
закона доноси решење у року од седам дана од дана подношења захтева. 

Министар ближе прописује начин и време дознаке, додељивања 
дозначногжига, начин обележавања пањева бесправно посечених стабала, 
начин евидентирања тих стабала и пањева у дозначним књигама, односно 
књигама шумске кривице, облик и садржину дозначних жигова и жигова за 
шумску кривицу и обрасце дозначне књиге, односно књиге шумске кривице. 

 
4. Коришћење шума 

 
Сеча 

 
Члан 59. 

У шумама које се природно обнављају сеча шума може да се врши само 
пред пуни урод семена, и то по правилу у периоду мировања вегетације. 

Време, начин и врста сече шума одређује се ПЛАНОМ РАЗВОЈА, 
основом, односно програмом. 

КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА КОРИШЋЕЊЕ (СЕЧУ, ИЗРАДУ И ПРОДАЈУ) 
ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У ДРЖАВНИМ ШУМАМА ВРШИ ПО ПРИНЦИПУ 
МАКСИМАЛНОГ КВАЛИТАТИВНОГ И КВАНТИТАТИВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА. 

Сеча стабала ШУМЕ може да се изводи на начин и под условима којима 
се обезбеђује заштита људи и шуме. 

Министар ближе прописује услове и начинсече у шумама. 

 

Промет шумских сортимената 
Члан 60. 

Забрањено је стављати у промет дрво посечено у шуми и ван шуме, 
односно произведене дрвне сортименте, ако нису жигосани јасно видљивим 
шумским жигом. 

Жигосање посеченог дрвета, односно произведених дрвних сортимената 
врши сопственик, односно корисник шума. 

Право на жиг има стручно лице из члана 58. став 3. овог закона. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, Жигосање бесправно 
посеченог дрвета за које је у одговарајућем поступку надлежни орган утврдио 
да су престали разлози због којих је дрво привремено одузето, врши корисник, 
односно сопственик шуме, а бесправно посечено дрво које је надлежни орган у 
прописаном поступку одузео, жигоше стручно лице запослено код правног лица 
из члана 70. став 1. овог закона. 
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Забрањено је вршити прераду дрвета на постројењима за механичку 
прераду дрвета ако дрво није жигосано на начин прописан овим законом. 

Власник постројења за механичку прераду дрвета дужан је да дрво по 
пријему евидентира у књигу евиденције. 

Министар ближе прописује облик и садржину шумског жига, услове и  
начин жигосања посеченог дрвета и начин вођења књиге евиденције. 

 
ПРОМЕТ ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА 

ЧЛАН 60 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДА СЕ ПОСЕЧЕНО ДРВО ИЗ ШУМЕ И ШУМСКО 

ДРВЕЋЕ КОЈЕ ПОТИЧЕ СА ПОВРШИНЕ КОЈА СЕ У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА 
НЕ СМАТРА ШУМОМ, СТАВЉА У ПРОМЕТ, КУПУЈЕ, ПРОДАЈЕ, ПОКЛАЊА, 
СКЛАДИШТИ И ПРЕВОЗИ САОБРАЋАЈНИМ СРЕДСТВИМА, ДОК СЕ НЕ 
ЖИГОШЕ ШУМСКИМ ЖИГОМ И ИЗДА ПРОПРАТНИЦА, ОДНОСНО 
ОТПРЕМНИЦА, КОЈА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ ПРАТИ ДРВО У ПРОМЕТУ. 

ЖИГОСАЊЕ ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА И ИЗДАВАЊЕ ПРОПРАТНИЦЕ, 
ОДНОСНО ОТПРЕМНИЦЕ ВРШИ КОРИСНИК ШУМА, СОПСТВЕНИК КОЈИ 
ШУМОМ ГАЗДУЈЕ У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ 
ЧЛАНА 72. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

ЖИГОСАЊЕ ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА ИЗ ШУМЕ СОПСТВЕНИКА – 
ФИЗИЧКОГ ЛИЦА И ИЗДАВАЊЕ ПРОПРАТНИЦЕ, ВРШИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ 
ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

ЖИГОСАЊЕ ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА И ИЗДАВАЊЕ ПРОПРАТНИЦЕ, 
ОДНОСНО ОТПРЕМНИЦЕ ЗА ШУМСКО ДРВЕЋЕ КОЈЕ ПОТИЧЕ СА 
ПОВРШИНЕ КОЈА СЕ У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА НЕ СМАТРА ШУМОМ, ВРШИ 
ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, УЗ НАДОКНАДУ 
ТРОШКОВА КОЈЕ СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА. 

ПРАВО НА ЖИГ ИМА ЛИЦЕ ЗАПОСЛЕНО КОД КОРИСНИКА ШУМА, 
СОПСТВЕНИКА ШУМА КОЈИ ГАЗДУЈЕ ШУМОМ У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ, 
ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1, ОДНОСНО ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 
72. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, А КОЈЕ ИМА НАЈМАЊЕ СРЕДЊУ СТРУЧНУ 
СПРЕМУ (IV СТЕПЕНА ОБРАЗОВАЊА) ШУМАРСКОГ СМЕРА - ШУМАРСКИ 
ТЕХНИЧАР. 

ЖИГОСАЊЕ БЕСПРАВНО ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА ЗА КОЈЕ ЈЕ У 
ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПОСТУПКУ НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРДИО ДА СУ 
ПРЕСТАЛИ РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ ДРВО ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТО, ВРШИ 
КОРИСНИК, ОДНОСНО СОПСТВЕНИК ШУМЕ, А БЕСПРАВНО ПОСЕЧЕНО 
ДРВО КОЈЕ ЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН У ПРОПИСАНОМ ПОСТУПКУ ОДУЗЕО, 
ЖИГОШЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗАПОСЛЕНО КОД ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 70. 
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ВРШИТИ ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ДРВЕТА НА 
ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА АКО ДРВО НИЈЕ ЖИГОСАНО 
ШУМСКИМ ЖИГОМ И АКО ЗА ИСТО НИЈЕ ИЗДАТА ОТПРЕМНИЦА ОДНОСНО 
ПРОПРАТНИЦА НА НАЧИН ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ. 

МИНИСТАРСТВО ДОДЕЉУЈЕ БРОЈ ЖИГА ЗА ЖИГОСАЊЕ 
ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА КОРИСНИКУ, СОПСТВЕНИКУ ШУМА КОЈИ ГАЗДУЈЕ 
ШУМОМ У СКЛАДУ СА ОСНОВОМ, ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. 
ОВОГ ЗАКОНА. 
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ВЛАСНИК ПОСТРОЈЕЊА ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ДУЖАН 
ЈЕ ДА ДРВО ПО ПРИЈЕМУ ЕВИДЕНТИРА У КЊИГУ ЕВИДЕНЦИЈЕ. 

ЗАБРАЊЕНА ЈЕ СЕЧА СТАБАЛА И ДЕЛОВА СТАБАЛА ЗА 
НОВОГОДИШЊЕ И ДРУГЕ ПРАЗНИКЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА, СЕЧА МОЖЕ ДА СЕ 
ВРШИ: 

1) КАДА СЕ ВРШИ ЧИШЋЕЊЕ И ПРОРЕДАУ ПОДМЛАЂЕНИМ ШУМАМА 
ПРЕДВИЂЕНА ОСНОВОМ ИЛИ ПРОГРАМОМ; 

2) КАДА СУ СТАБЛА ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА НАМЕНСКИ УЗГАЈАНА 
У ШУМСКИМ РАСАДНИЦИМА, ШУМСКИМ ЧИСТИНАМА ИЛИ НА ЗЕМЉИШТУ 
ИСПОД ВОДОВА (ЕЛЕКТРО И ПТТ). 

ОДРЕДБЕ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОДНОСЕ СЕ НА ВРХОВЕ 
ЧЕТИНАРСКИХ СТАБАЛА ПОСЕЧЕНИХ ПУТЕМ РЕДОВНИХ СЕЧА 
ОБНАВЉАЊА И ПРОРЕДНИХ СЕЧА ПРЕДВИЂЕНИХ ОСНОВОМ ИЛИ 
ПРОГРАМОМ. 

У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ СТ. 11. И 12. ОВОГ ЧЛАНА, ЧЕТИНАРСКА СТАБЛА 
МОГУ ДА СЕ СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ АКО СУ НА МЕСТУ СЕЧЕ ЖИГОСАНА, 
ОДНОСНО ОБЕЛЕЖЕНА НА ПРОПИСАНИ НАЧИН И АКО ЈЕ ИЗДАТА 
ПРОПРАТНИЦА, ОДНОСНО ОТПРЕМНИЦА. 

ЗА ЧЕТИНАРСКА СТАБЛА НАМЕЊЕНА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И ДРУГЕ 
ПРАЗНИКЕ ИЗДАЈЕ СЕ ПРОПРАТНИЦА, ОДНОСНО ОТПРЕМНИЦА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ОБЛИК И САДРЖИНУ ШУМСКОГ 
ЖИГА, ОБРАЗАЦ ПРОПРАТНИЦЕ, ОДНОСНО ОТПРЕМНИЦЕ, УСЛОВЕ И 
НАЧИН ЖИГОСАЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА И НАЧИН ВОЂЕЊА КЊИГЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ. 

МИНИСТАР ДОНОСИ БЛИЖИ ПРОПИС О НАЧИНУ ЖИГОСАЊА, 
ОДНОСНО ОБЕЛЕЖАВАЊА ЧЕТИНАРСКИХ СТАБАЛА, KAO И ИЗГЛЕД И 
САДРЖИНУ ПРОПРАТНИЦЕ, ОДНОСНО ОТПРЕМНИЦЕ ИЗ СТАВА 13. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

Планирање и изградња шумских путева 
 

Члан 65. 
 

Оптимална отвореност шумског подручја са обраћајницама утврђује се 
планом развоја, а планирање и изградња путева детаљно се разрађује 
програмом изградње и одржавања шумским саобраћајницама, који је саставни 
део плана развоја, као и основа и програма. 

КОНЦЕПЦИЈСКА ОСНОВА ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА МРЕЖЕ ШУМСКИХ 
ПУТЕВА ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПЛАНОМ РАЗВОЈА ЗА ШУМСКУ ОБЛАСТ, А МРЕЖА 
ШУМСКИХ ПУТЕВА ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ ДЕТАЉНО СЕ ПЛАНИРА 
ОСНОВОМ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА. 

Координацију планирања, изградње, одржавања и суфинансирања 
изградње и одржавања путева ради газдовања шумама сопственика и стручни 
надзор врши стручно лице запослено код правног лица из члана 70. став 1. овог 
закона, уз учешће представника локалне самоуправе и сопственика шума. 
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1. Газдовање шумама у државној својини 
 

Члан 70. 
Шумама у државној својини обухваћеним шумским подручјем, односно 

подручјем националног парка газдује јавно предузеће, односно привредно 
друштво чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, а које 
испуњава услове утврђене овим законом и посебним прописима. 

Шумама у државној својини које нису обухваћене шумским подручјем 
може да газдује правно лице чији је оснивач Република Србија, односно 
аутономна покрајина, а које испуњава услове утврђене овим законом и 
посебним прописима. 

Изузетно од става 2. овог члана, заштитним појасевима дрвећа и шума 
које су настале пошумљавањем голети  након ступања на снагу овог закона, 
може да газдује правно лице чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе, а које испуњава услове 
утврђене овим законом и посебним прописима. 

Правно лице из ст. 1. до 3. овог члана мора да испуњава услове у 
погледу кадровске оспособљености и техничке опремљености. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ШУМАМА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ ДА ГАЗДУЈЕ И УСТАНОВА КОЈА ЈЕ ГАЗДОВАЛА 
ТИМ ШУМАМА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, АКО 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ 
ПРОПИСИМА. 

ШУМАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ ДА ГАЗДУЈЕ И ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ИЛИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КОЈЕ ЈЕ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА ГАЗДОВАЛО ТИМ ШУМАМА, А КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 
УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА. 

ЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМА ДРВЕЋА И ШУМА КОЈЕ СУ НАСТАЛЕ 
ПОШУМЉАВАЊЕМ  НЕОБРАСЛИХ ПОВРШИНА ПОСЛЕ СТУПАЊА НА СНАГУ 
ОВОГ ЗАКОНА, МОЖЕ ДА ГАЗДУЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИЛИ ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА 
ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А КОЈЕ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ 
ПРОПИСИМА. 

Министар ближе прописује услове у погледу кадровске оспособљености 
и техничке опремљености из става 4. овог члана. 

 
 

3. Газдовање шумама сопственика 
 

Послови у шумама сопственика за које се доноси програм 
 

Члан 71. 
Правно лице из члана 70. став 1. овог закона пружа сопственицима шума 

за које се доноси програм стручну и саветодавну подршку: 

1) на изради годишњег плана; 

2) на изради програма подизања нових шума и унапређењу стања 
постојећих шума; 
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3) на дознаци; 

4) врши и друге стручно-саветодавне послове. 

Послове из става 1. овог члана може да врши и удружење сопственика 
шума из члана 73. овог закона ако има запослено стручно лице. 

Послови из става 1. овог члана у шумама сопственика за које се доноси 
програм финансирају се из средстава буџета Републике Србије, а за територију 
аутономне покрајине из буџета аутономне покрајине. 

 
ЧЛАН 71. 

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПРУЖА 
СОПСТВЕНИЦИМА ШУМА ЗА КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ СТРУЧНУ И 
САВЕТОДАВНУ ПОДРШКУ И ВРШИ СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: 

1) ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА; 

2) ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОДИЗАЊА НОВИХ ШУМА И УНАПРЕЂЕЊА 
СТАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ШУМА; 

3) ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА; 

4) ДОЗНАКУ СТАБАЛА ЗА СЕЧУ; 

5) ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА БИОТИЧКИХ И АБИОТИЧКИХ ЧИНИЛАЦА НА 
ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ШУМА; 

6) ЖИГОСАЊЕ ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА И ИЗДАВАЊЕ ПРОПРАТНИЦЕ; 

7) ПРЕМЕР, ОБРАЧУН И ЕВИДЕНЦИЈУ БЕСПРАВНО ПОСЕЧЕНОГ 
ДРВЕТА; 

8) ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, ГАЈЕЊУ И 
КОРИШЋЕЊУ ШУМА У ПРОГРАМУ; 

9) ОБАВЕШТАВА НАДЛЕЖНИ ОРГАН О БЕСПРАВНИМ РАДЊАМА; 

10) ВРШИ И ДРУГЕ СТРУЧНО-САВЕТОДАВНЕ ПОСЛОВЕ. 

ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА ВРШИ И УДРУЖЕЊЕ 
СОПСТВЕНИКА ШУМА ИЗ ЧЛАНА 73. ОВОГ ЗАКОНА, АКО ИМА ЗАПОСЛЕНО 
СТРУЧНО ЛИЦЕ. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉАЈУ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ШУМАМА СОПСТВЕНИКА ЗА 
КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗ 
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

 
Послови у шумама сопственика за које се доноси основа 

 
Члан 72. 

Послове из члана 71. став 1. овог закона у шумама сопственика за које 
се доноси основа врши сопственик шума.  

ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 71. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА У ИМЕ И ЗА РАЧУН 
СОПСТВЕНИКА ШУМА МОЖЕ ДА ОБАВЉА И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ 
ПРОПИСИМА. 
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VII. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Средства за финансирање делатности од општег интереса 
 

Члан 76. 
Делатности од општег интереса из члана 4. овог закона финансирају се 

из: 

1) средстава за обнову - репродукцију шума; 

2) буџета Републике Србије, аутономне покрајине, 

3) Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда.  

ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ИЗ ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА 
МОГУ СЕ ФИНАНСИРАТИ И ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 
 

2. Средства из буџета Републике Србије и аутономне покрајине  
 

Члан 80. 
У буџету Републике Србије, односно буџету аутономне покрајине, 

обезбеђују се средства за реализацију приоритетних мера из програма развоја 
из члана 19. овог закона, и то за:  

1) подизање степена шумовитости пошумљавањем; 

2) унапређивање стања шумских засада четинара; 

3) конверзију изданачких шума у виши узгојни облик; 

4) производњу шумског репродуктивног материјала; 

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са средњорочним и 
годишњим програмом који доноси Влада, односно извршни орган аутономне 
покрајине. 

 
 

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
ЧЛАН 80. 

У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ, ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ИЗ 
ПРОГРАМА РАЗВОЈА ИЗ ЧЛАНА 19. ОВОГ ЗАКОНА, И ТО ЗА:  

1) ПОДИЗАЊЕ СТЕПЕНА ШУМОВИТОСТИ ПОШУМЉАВАЊЕМ; 

2) УНАПРЕЂИВАЊЕ СТАЊА ШУМСКИХ ЗАСАДА; 

3) ПРЕВОЂЕЊЕ ИЗДАНАЧКИХ ШУМА У ВИШИ УЗГОЈНИ ОБЛИК; 

4) ПРОИЗВОДЊУ ШУМСКОГ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА; 

5) ЗАШТИТУ ШУМА; 

6) НЕГУ И ОБНАВЉАЊЕ ПРИРОДНИХ САСТОЈИНА; 

7) ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ 
КАМИОНСКИХ ПУТЕВА; 

8) КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ШУМА; 
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9) САНАЦИЈУ ПОВРШИНА ОШТЕЋЕНИХ ДЕЈСТВОМ ПРИРОДНЕ 
НЕПОГОДЕ; 

10) ИЗРАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ РАЗВОЈНИХ ПЛАНОВА У ШУМАРСТВУ. 

СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОРИСТЕ СЕ У СКЛАДУ СА 
ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА КОЈИ ДОНОСИ ВЛАДА, 
ОДНОСНО ИЗВРШНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОДЕЉУЈУ СЕ НА ОСНОВУ 
СПРОВЕДЕНОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА. 

ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МОГУ СЕ 
ФИНАНСИРАТИ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ 
ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ (КОМУНАЛНЕ, 
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ И ОБЈЕКТИ), У СКЛАДУ 
СА ПРОГРАМОМ КОЈИ ДОНОСИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ. 

 

Извори средстава Буџетског фонда 
 

Члан 82. 
Средства Буџетског фонда обезбеђују се из: 

1) дела накнаде за коришћење шума и шумског земљишта; 

2) буџета Републике Србије; 

3)  фондова намењених руралном развоју, заштити животне средине, 
заштити вода, регионалном развоју и других фондова; 

4) других извора у складу са законом. 

Извори финансирања Буџетског фонда су и други приходи, и то: 

1) новчане казне изречене за:  

- кривично дело којим је нанета штета шуми, 

- привредни преступ или прекршај прописан овим законом и законом 
којим се уређује обезбеђивање репродуктивног материјала шумског дрвећа, 

- привредни преступ или прекршај прописан другим законом, ако је 
кажњивим делом нанета штета  

2) одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих 
предмета у поступцима за утврђивање одговорности за кажњива дела из става 
2. тачка 1) овог члана; 

3) средства остварена променом намене шума и шумског земљишта 

4) средства остварена отуђењем шума и шумског земљишта у државној 
својини; 

5) средства остварена од донација. 

Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта у висини од 70% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 
30% приход су буџета јединице локалне самоуправе. 

Накнаде из ст. 1. и 2. овог члана приход су буџета Републике Србије и 
користе се наменски преко Буџетског фонда. 
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Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 
 

Члан 85.  
Накнаду за коришћење шума и шумског земљишта плаћа корисник, 

односно сопственик шума. 

Основицу за обрачун накнаде из става 1. овог члана, коју плаћа корисник 
шума, чини укупан годишњи приход корисника шума остварен газдовањем 
шумама КОРИШЋЕЊЕМ ШУМА. 

На основицу из става 2. овог члана примењује се стопа од 3%.  

Основицу за обрачун накнаде из става 1. овог члана, коју плаћа 
сопственик шуме, чини тржишна вредност израђених дрвних сортимената на 
месту сече.  

На основицу из става 4. овог члана примењује се стопа од 5%. 

Тржишна вредност посеченог дрвета из става 4. овог члана јесте цена по 
јединици мере коју остварује корисник шума.  

Привремени обрачун и утврђивање висине накнаде врши корисник шума 
у складу са планом пословања за текућу годину.  

Привремени обрачун и уплату накнаде врши корисник шуме до 15. у 
месецу за претходни месец. 

Коначан обрачун висине накнаде за претходну годину корисник шума 
врши до 15. јануара текуће године.  

Обрачун и утврђивање висине накнаде за шуме сопственика врши се у 
поступку дознаке. 

НЕ ПЛАЋА СЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА СА ПОВРШИНА НА 
КОЈИМА СЕ ВРШИ САНАЦИЈА ШТЕТА У СКЛАДУ СА САНАЦИОНИМ ПЛАНОМ.  

 
Коришћење средстава Буџетског фонда, Буџетског покрајинског 

 фонда и буџета јединице локалне самоуправе 
 

Члан 88. 
Средства Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда 

користе се за спровођење мера утврђених програмима ПРОГРАМОМ развоја из 
члана 19. овог закона, као и годишњим програмом коришћења средстава.  

Од укупно остварених средставаБуџетског фонда, односно Буџетског 
покрајинског фонда приоритетно се резервишу средства за израду планова 
развоја и програма, као и за финансирање мера заштите шума од 
проузроковања последица ширих размера(од пожара, пренамножења инсеката 
и слично), предвиђених средњерочним планом заштите од пожара, односно 
средњерочним планом шума од биљних болести и штеточина. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе из члана 82. став 2. и 
члана 84. став 3. овог закона, користе се за оснивање нових шума НАМЕНЕ 
УТВРЂЕНЕ У ЧЛАНУ 80. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ ДО 31. 
МАРТА ТЕКУЋЕ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ. 

МИНИСТАРСТВО,ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ  СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОДЕЉУЈЕ НА ОСНОВУ 
СПРОВЕДЕНОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА. 
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Годишњи програм коришћења средстава за намене из става 1. овог 
члана доноси Влада, односно извршни орган аутономне покрајине.  

Министар ближе прописује услове, као и начин доделе и коришћења 
средстава из годишњег програма из става 1. овог члана.  

 
Члан 90. 

У основама и програмима утврђује се вредност шума на начин утврђен 
овим законом.  

Вредност шуме, у смислу овог закона, чини вредност дрвета, земљишта, 
осталих производа и општекорисних функција шума. 

Вредност шуме утврђена у основама примењује се у следећим 
случајевима: правног промета; промене намене шума; шумске штете; судских и 
управних поступака и спорова, осим против коначног пореског управног акта; 
оцене и процене потенцијала шума за друштвени развој; оцене успешности 
газдовања шумама (при сертификацији шума); праћења и анализирања стања 
шума; у другим случајевима.  

Вредност шуме утврђује се у години усвајања планова газдовања 
шумама, а у току важења основа и програма вредност дела шуме се, по 
потреби, утврђује на начин утврђен овим законом. 

Министар ближе прописује начин утврђивања вредности шума. 

 
Средства за рад Коморе 

 
Члан 94. 

Средства за рад Коморе су: чланарине, накнаде за утврђивање 
испуњености услова TAKСА за издавање лиценце, донације, спонзорства, 
поклони и други извори у складу са законом. 

СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА КОМОРЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ 
СЕ У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

Комора утврђује висину чланарине и накнаде ТАКСЕ за издавање 
лиценце из става 1. овог члана уз претходну сагласност министра. 

Надзор над законитошћу рада Коморе врши Министарство.  

 
Закуп шумског земљишта у државној својини 

 
Члан 99. 

Шуме у државној својини не могу се давати у закуп.  

Шумско земљиште у државној својини може да се да у закуп до његовог 
привођења намени утврђеној плановима газдовања шумама. 

ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП НЕ МОЖЕ СЕ 
МЕЊАТИ НАМЕНА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА. 

 
ЧЛАН 99А 

ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА ДОДЕЉУЈЕ ПРАВО 
КОРИШЋЕЊА  ШУМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ. 

ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА ОДУЗИМА ПРАВО 
КОРИШЋЕЊА ШУМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОРИСНИКУ КОЈИ НЕ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ.  
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ДО ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЧУВАЊЕ И 
ЗАШТИТУ ШУМА ВРШИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 70. ОВОГ ЗАКОНА, КОГА 
ОДРЕДИ МИНИСТАРСТВО. 

 
XII. НАДЗОР 

 
Члан 105. 

Послове шумарског инспектора може да врши лице које има стечено 
високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно које је стекло образовање на основним студијама од најмање 
четири године из области шумарства, шумарског смера и које има положен 
државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.  

 
                         ЧЛАН 105. 

ПОСЛОВЕ ШУМАРСКОГ ИНСПЕКТОРА МОЖЕ ДА ВРШИ ЛИЦЕ КОЈЕ 
ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ 
БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ 
ОД НАЈМАЊЕ 240 ЕСПБ БОДОВА, МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА (ДИПЛ. ИНЖЕЊЕР ШУМАРСТВА, МАСТЕР 
ИНЖЕЊЕР ШУМАРСТВА, СПЕЦИЈАЛИСТА ИНЖЕЊЕР ШУМАРСТВА, 
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ  ИНЖЕЊЕР  ШУМАРСТВА), ОДНОСНО НА 
ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЛИ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ И НАЈМАЊЕ ТРИ 
ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА У СТРУЦИ.   

 
Права и дужности шумарског инспектора 

 
Члан 108. 

У вршењу послова шумарске инспекције шумарски инспектор има право 
и дужност да утврђује и проверава:  

1) спровођење планова газдовања шумама; 

2) извођачке пројекте чијом се реализацијом остварују квалитетни 
дрвнисортименти (техничка обловина); 

3) да ли се на постројењима за примарну прераду дрвета прерађује 
жигосано дрво; 

4) да ли се шумом која је просторним или урбанистичким планом (без 
обзира на то да ли је утврђен општи интерес) одређена да буде грађевинско 
земљиште газдује до њеног привођења планираној намени у складу са овим 
законом; 

5) да ли се опасне и штетне материје испуштају и одлажу у шуми и на 
шумском земљишту; 

6) да ли се шумско земљиште дато у закуп користи у складу са 
одредбама овог закона до привођења намени; 

7) да ли се сеча шума врши у складу са одредбама члана 59. овог 
закона; 

8) да ли корисник минералних сировина на шумском земљишту поседује 
неопходну документацију за коришћење минералних сировина; 
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9) да ли се промена намене шума врши у складу са одредбама овог 
закона и посебним прописом којим се уређује промена намене шуме и шумског 
земљишта; 

10) пословне књиге и осталу документацију ради контроле примене овог 
закона; 

11) одржавање и успостављање шумског реда; 

12) спровођење средњорочног плана заштите шума од биљних болести 
и штеточина; 

13) да ли се средства остварена од накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта и накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање 
општекорисних функција шума користе у складу са овим законом; 

14) спровођење мера које се финансирају средствима Буџетског фонда, 
односно Буџетског покрајинског фонда; 

15) да ли се спроводе и друге одредбе прописане овим законом. 

 
ЧЛАН 108. 

У вршењу послова шумарске инспекције шумарски инспектор има право 
и дужност да утврђује и проверава:  

1) да ли се промена намене шума врши у складу са одредбама овог 
закона; 

2) да ли се шумом ЗА КОЈУ ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА НАМЕНЕ газдује 
до њеног привођења планираној намени у складу са овим законом (ЧЛАН 10. 
СТАВ 5); 

3) израду и спровођење планова газдовања шумама; 

4) спровођење годишњег плана газдовања шумама, извођачког пројекта 
газдовања шумама и  санационог плана; 

5) да ли се У плановима газдовањА шумама води евиденција извршених 
радова у шуми и шумска хроника У СКЛАДУ СА чл. 34. и 35. ОВОГ ЗАКОНА; 

6) спровођење мера заштите шума у складу са одредбама Чл. 39. – 44. 
ОВОГ ЗАКОНА; 

7) спровођење мера заштите шума од пожара у складу са одредбама чл. 
46. СТАВ 10. ОВОГ ЗАКОНА; 

8) да ли се одабирање, обележавање, евидентирање стабала за сечу, 
односно дознака стабала спроводи у складу са одредбама чл. 57. и 58. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

9) да ли се сеча шума врши у складу са одредбама члана 59. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

10) да ли се промет, жигосање ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА и издавање 
пропратнице, односно отпремнице врши у складу са одредбама члана 60. 
ОВОГ ЗАКОНА; 

11) да ли се на постројењима за прераду дрвета складишти, евидентира 
и прерађује жигосано дрво, и да ли је за исто издата отпремница односно 
пропратница у складу са овим законом; 

12) да ли се промет четинарских стабала за новогодишње и друге 
празнике врши у складу са одредбама члана 60. ОВОГ ЗАКОНА; 
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13) одржавање и успостављање шумског реда; 

14) да ли се шумске саобраћајнице изграђују у складу са одредбама 
члана 64. ОВОГ ЗАКОНА; 

15) да ли се радови у шумама сопственика - физичких лица спроводе у 
складу са одредбама члана 71. ОВОГ ЗАКОНА; 

16) обрачун и плаћање накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта; 

17) да ли се средства остварена од накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта  користе у складу са овим законом; 

18) спровођење мера које се финансирају средствима Буџетског фонда, 
односно Буџетског покрајинског фонда; 

19) да ли су испуњени услови за обављање послова у шумарству у 
складу са одредбом чланА 97. ОВОГ ЗАКОНА; 

20) да ли се шумско земљиште даје у закуп и користи у складу са 
одредбама члана 99. ОВОГ ЗАКОНА; 

21) пословне књиге и осталу документацију, ради контроле примене овог 
закона; 

22) да ли се спроводе и друге одредбе прописане овим законом. 

 
Мере које налаже шумарски инспектор 

 
Члан 109. 

У вршењу послова из члана 108. овог закона шумарски инспектор је 
овлашћен и дужан да:  

1) привремено обустави коришћење шума које се не врши под условима 
утврђеним овим законом и прописима донетим на основу њега;  

2) привремено одузме шумске производе и предмете којима је извршен 
привредни преступ, кривично дело, односно прекршај и предмете који су 
настали или прибављени извршењем тих радњи;  

3) обрачуна шумску штету и наложи лицу да исту уплати на рачун 
Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда; 

4) наложи извршавање радова одређених плановима газдовања 
шумама, чије би неизвршење у предвиђеном року проузроковало штетне 
последице; 

5) у хитним случајевима, у којима би наступила штета по општи интерес, 
нареди мере за спречавање штете; 

6) изрекне физичком или правном лицу новчану казну на лицу места за 
прекршаје предвиђене овим законом; 

7) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за 
привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на 
основу њега; 

8) предузме и друге мере у складу са овим законом. 

Мере из става 1. тач. 1) до 6) ТАЧ. 1), 2), 4) И 5)овог члана шумарски 
инспектор налаже решењем.  
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XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Привредни преступ 
 

Члан 111. 
 

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за 
привредни преступ правно лице ако: 

1) врши  пустошење и крчење шума (члан 9. став 1. тачка 1); 

2) врши чисту сечу шума која није планирана као редован вид 
обнављања шума (члан 9. став 1. тачка 2); 

3) врши сечу која није у складу с плановима газдовања шумама (члан 9. 
став 1. тачка 3); 

4) врши сечу стабала ретких и заштићених врста дрвећа (члан 9. став 1. 
тачка 4); 

5) врши подбељивање стабала (члан 9. став 1. тачка 5); 

6) врши сечу семенских састојина и семенских стабала која није 
предвиђена плановима газдовања шумама (члан 9. став 1. тачка 8); 

7) врши промену намене шума и шумског земљишта супротно одредби 
члана 10. став 1. овог закона; 

8) врши сечу стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена 
строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа, утврђених посебним 
прописом (члан 13. став 1); 

9) не изврши санацију шуме пошумљавањем у складу са чланом 16. став 
1. овог закона; 

10) не изврши санацију старих сечишта и пожаришта у складу са 
плановима газдовања шумама (члан 16. став 3); 

11) не изврши рекултивацију земљишта на којем се налази одлагалиште 
јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја под условима и 
на начин прописан одредбом члана 16. став 4. овог закона; 

12) не донесе основу (члан 25. став 1); 

13) не спроводи планове газдовања шумама у складу са одредбом члана 
29. овог закона; 

14) не донесе годишњи план у складу са одредбама члана 30. овог 
закона; 

15) не донесе извођачки пројекат у складу са одредбама члана 31. овог 
закона; 

16) не донесе пројекат коришћења осталих шумских производа и 
пројекат за коришћење осталих функција шума у складу са одредбама члана 
32. овог закона; 

17) не донесе пројекат за подизање засада кратког производног циклуса 
у складу са одредбама члана 33. овог закона; 

18) не врши послове чувања шума у складу са чланом 39. ст. 1. и 3. овог 
закона; 

19) не прати здравствено стање шума и њихову угроженост од 
елементарних непогода (члан 39. став 2); 
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20) не организује службу чувања шума (члан 39. став 4);  

21) не прати утицај биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено 
стање шума и не предузима благовремено мере за заштиту шума и шумског 
земљишта (члан 42. став 1); 

22) не издваја средства за репродукцију шума односно средства за 
амортизацију интензивних шумских засада у складу са основом (члан 77. став 
2);  

23) користи средства за обнову - репродукцију шума супротно одредби 
члана 77. став 3. овог закона; 

24) не врши обрачун и евиденцију средстава из члана 77. овог закона, 
односно не води евиденцију коришћења тих средстава (члан 79); 

25) користи средства Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског 
фонда супротно члану 88. овог закона. 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном законом од 100.000 до 200.000 динара. 

За привредни преступ из става 1. овог члана, поред новчане казне, може 
се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном 
привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да 
врши одређене дужности, у трајању од шест месеци до пет година. 

За привредни преступ из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) овог 
члана правном лицу поред новчане казне може се изрећи заштитна мера 
одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење 
привредног преступа или су настали или прибављени извршењем привредног 
преступа.  

Привредни преступ 
 

ЧЛАН 111. 
Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за 

привредни преступ правно лице ако: 

1) врши ИЛИ ДОЗВОЛИ пустошење и крчење шума (члан 9. став 1. тачка 
1); 

2) врши ИЛИ ДОЗВОЛИ чисту сечу шума која није планирана као 
редован вид обнављања шума (члан 9. став 1. тачка 2); 

3) врши сечу која није у складу с плановима газдовања шумама (члан 9. 
став 1. тачка 3); 

4) врши ИЛИ ДОЗВОЛИ сечу стабала заштићених И СТРОГО 
ЗАШТИЋЕНИХ врста дрвећа (члан 9. став 1. тачка 4); 

5) врши ИЛИ ДОЗВОЛИ подбељивање стабала (члан 9. став 1. тачка 5); 

6) врши ИЛИ ДОЗВОЛИ сечу семенских састојина и семенских стабала 
која није предвиђена плановима газдовања шумама (члан 9. став 1. тачка 8); 

7) врши промену намене шума и шумског земљишта супротно одредби 
члана 10. став 1. овог закона; 

8) ПРЕ ИЗВРШЕНЕ СЕЧЕ НЕ УПЛАТИ НАКНАДУ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ 
ШУМА (ЧЛАН 11. СТАВ 2); 
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9) врши сечу стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена 
строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа, утврђених посебним 
прописом (члан 13. став 1); 

10) не изврши санацију у складу са чланом 16. став 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

11) не ВРШИ САНАЦИЈУ ОШТЕЋЕНИХ ШУМА У СКЛАДУ СА 
САНАЦИОНИМ ПЛАНОМ (члан 16. став 3); 

12) АКО НЕ ДОНЕСЕ САНАЦИОНИ ПЛАН У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 
ЧЛАНА 16. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА; 

13) не изврши рекултивацију земљишта на којем се налази одлагалиште 
јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја под условима и 
на начин прописан одредбом члана 16. став 8. ОВОГ ЗАКОНА; 

14) не донесе основу, односно програм у складу са чланом 25. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

15) не изврши измене и допуне основе, односно програма (члан 25. 
СТАВ 5); 

16) АКО НЕ ДОНЕСЕ ОСНОВУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 27. СТАВ 2. 
ОВОГ ЗАКОНА; 

17) ако се врши сеча шума после истицања рока важења основе односно 
програма (члан 27. став 3); 

18) АКО НЕ СПРОВОДИ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА У СКЛАДУ СА 
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 27. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА; 

19) не спроводи планове газдовања шумама у складу са одредбом члана 
29. ОВОГ ЗАКОНА; 

20) не донесе годишњи план у складу са одредбама члана 30. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

21) не донесе извођачки пројекат у складу са одредбама члана 31. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

22) не врши послове чувања шума у складу са чланом 39. стАВ 1. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

23) не организује службу чувања шума у складу са чланом 39. став 2. 
ОВОГ ЗАКОНА;  

24) не прати утицај биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено 
стање шума и не предузима благовремено мере за заштиту шума и шумског 
земљишта (члан 42. став 1); 

25) не изгради И ОДРЖАВА противпожарну инфраструктуру у склаДУ СА 
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА  46 СТАВ 10 ОВОГ ЗАКОНА; 

26) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ СЕЧУ ШУМЕ СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 
57. ОВОГ ЗАКОНА;  

27) ако врши сечу шуме супротно одредби члана 59. ОВОГ ЗАКОНА; 

28) врши ИЛИ ДОЗВОЛИ изградњу објеката у шумама супротно члану 
63. ОВОГ ЗАКОНА; 

29) планирање, градњу, одржавање и коришћење 
техничкеинфраструктуре врши супротно члану 64. ОВОГ ЗАКОНА; 



- 96 - 
 

30) не издваја средства за репродукцију шума, односно средства за 
амортизацију интензивних шумских засада у складу са основом (чл. 77. став 2. 
и  ЧЛАН 78);  

31) користи средства за обнову - репродукцију шума супротно одредби 
члана 77. став 3. овог закона; 

32) не врши обрачун и евиденцију средстава из члана 77. овог закона, 
односно не води евиденцију коришћења тих средстава (члан 79); 

33) НЕ ВРШИ ОБРАЧУН И УПЛАТУ НАКНАДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 
85. ОВОГ ЗАКОНА;  

34) КОРИСТИ СРЕДСТВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА, ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ 
ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА СУПРОТНО ЧЛАНУ 88. ОВОГ ЗАКОНА; 

35) врши отуђивање шуме и шумског земљишта у државној својини 
супротно одредби члана 98. став 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

36) врши замену шуме или шумског земљишта у државној својини 
супротно одредби члана 98. став 2. овог закона;  

37) АКО ШУМУ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП СУПРОТНО 
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 99. ОВОГ ЗАКОНА. 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном КАЗНОМ од 100.000 до 200.000 динара. 

 
Члан 112. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1) врши пашу, брст стоке, као и жирење у шуми (члан 9. став 1. тачка 6); 

2) врши сакупљање осталих шумских производа (гљиве, плодови, 
лековито биље, пужеви и друго) из члана 9. став 1. тачка 7) овог закона; 

3) користи камен, шљунак, песак, хумус, земљу и тресет, осим за 
изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама (члан 9. став 1. 
тачка 9); 

4) врши самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање 
шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградњу објеката који нису 
у функцији газдовања шумама (члан 9. став 1. тачка 10); 

5) врши одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и 
загађивање шума на било који начин (члан 9. став 1. тачка 11); 

6) предузима друге радње којима се слаби приносна снага шуме или 
угрожавају функције шуме (члан 9. став 1. тачка 12); 

7) не врши евидентирање радова, односно не води књигу шумске 
хронике, у складу са одредбама чл. 34. и 35. овог закона; 

8) не поступа у складу с препорукама и предлозима правног лица које 
врши извештајно-дијагнозно прогнозне послове ради праћења здравственог 
стања и спровођење мера заштите шума од биљних болести и штеточина, као 
и ако не доставља узорке материјала у року, на начин и по поступку утврђеном 
у плану из члана 43. став 1. овог закона (члан 44. ст. 3. и 4); 

9) не донесе план заштите шума од пожара у складу са одредбама 
члана 46. ст. 1. до 4. овог закона; 
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10) не обавести најближу ватрогасно-спасилачку јединицу при 
министарству надлежном за унутрашње послове и Министарство, а на 
територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине о 
настанку пожара и не достави извештај Министарству, а на територији 
аутономне покрајине надлежном органу аутономне покрајине у року од осам 
дана од дана избијања пожара (члан 46. ст. 6. и 7); 

11) пали отворену ватру у шуми и на земљишту у непосредној близини 
шуме, на удаљености мањој од 200 м од руба шуме (члан 47. став 1); 

12) не надокнади штету сопственику, односно кориснику шуме за штету 
нанесену шуми (члан 48. став 1); 

13) у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200 м од 
шуме врши одлагање смећа, отровних супстанци и осталог отпада, као и 
изградњу објеката за њихово складиштење, прераду или уништавање (члан 49. 
став 1); 

14) не спречи одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног 
отпада у шуми и непосредној близини шуме и не обавести о томе 
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне 
покрајине (члан 49. став 2); 

15) не спречи у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 
200 м од шуме одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада, 
као и изградњу објеката за њихово складиштење, прераду или уништавање и 
ако не предузме све мере санације оштећене шуме (члан 49. став 3); 

16) врши одводњавање и извођење других радова којима се водни 
режим у шуми мења тако да се угрожава опстанак и виталност шуме (члан 50. 
став 1); 

17) при изради и спровођењу пројеката уређивања изворишта вода у 
шумским екосистемима поступа супротно одредби члана 50. став 2. овог 
закона; 

18) за радове из члана 50. ст. 1. и 2. овог закона није прибавио 
сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежни орган 
аутономне покрајине (члан 50. став 3); 

19) поступи супротно забранама из члана 51. став 1. овог закона; 

20) не обележи део шуме са ограниченим приступом видљивим 
знаковима упозорења (члан 51. став 4); 

21) врши пашу, брст или жирење у шуми супротно одредбама члана 52. 
овог закона; 

22) не одржава бројност и врсте дивљачи на таквом нивоу да се не 
нарушава биолошка равнотежа шумског екосистема и ако не спречава 
спровођење циљева газдовања шумом (члан 53. став 1); 

23) доноси планске документе у ловству који нису у складу са планом 
развоја, основама и програмима (члан 53. став 2); 

24) врши интензивно гајење крупне дивљачи у ограђеним површинама у 
шумама у којима је у току процес обнављања (подмлађивања) (члан 53. став 3); 

25) врши газдовање семенским објектима супротно одредби члана 54. 
овог закона; 

26) врши радове у семенским објектима супротно одредби члана 55. 
овог закона; 
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27) не обезбеђује шумски репродуктивни материјал аутохтоних врста 
дрвећа у складу са Билансом (члан 56. став 1); 

28) врши одабирање, обележавање и евидентирање стабала за сечу 
супротно одредби члана 57. овог закона; 

29) врши дознаку супротно одредбама члана 58. ст. 1. до 6. овог закона; 

30) врши сечу шума супротно одредбама члана 59. ст. 1. до 3. овог 
закона; 

31) врши промет дрвета посеченог у шуми и ван шуме, односно 
произведених дрвних сортимената који нису жигосани јасно видљивим шумским 
жигом (члан 60. став 1); 

32) жигосање посеченог дрвета не врши стручно лице из члана 60. став 
3. овог закона; 

33) врши прераду дрвета на постројењима за механичку прераду дрвета 
ако дрво није жигосано на начин прописан овим законом (члан 60. став 5); 

34) не изврши евиденцију о пријему дрвета у књизи евиденције у 
постројењу за механичку прераду дрвета (члан 60. став 6);  

35) не успостави и не одржава шумски ред (члан 61. ст. 1. и 2); 

36) врши сакупљање осталих шумских производа супротно одредби 
члана 62. овог закона; 

37) врши изградњу објеката у шумама супротно члану 63. овог закона; 

38) планирање, градњу, одржавање и коришћење техничке 
инфраструктуре врши супротно члану 64. овог закона; 

39) користи и одржава шумске путеве супротно одредбама члана 66. ст. 
1. до 3. овог закона; 

40) користи шумске путеве за спортска такмичења супротно одредби 
члана 66. став 4. овог закона; 

41) не води катастар шумских путева који се користе за потребе 
газдовања шумама (члан 66. став 5); 

42) не води и не одржава евиденцију шума и шумског земљишта у 
складу са чланом 67. ст. 1. и 2. овог закона; 

43) не спроведе мере газдовање шумама утврђене програмом (члан 73. 
став 3); 

44) врши извођење радова на заштити, гајењу и коришћењу шума, а не 
испуњава услове из члана 97. став 1. овог закона; 

45) врши отуђивање шуме и шумског земљишта у државној својини 
супротно одредби члана 98. став 1; 

46) врши замену шуме или шумског земљишта у државној својини 
супротно одредби члана 98. став 2. овог закона; 

47) даје у закуп шуму у државној својини (члан 99. став 1); 

48) даје у закуп шумско земљиште у државној својини супротно одредби 
члана 99. став 2. овог закона; 

49) прода шуму коју није претходно понудио на продају кориснику шуме, 
ако се она граничи са шумом у државној својини (члан 100. ст. 1. и 2); 
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50) не дозволи слободан приступ лицима која снимају стање шума ради 
израде планова газдовања шумама, односно пројеката комасације или 
арондације земљишта и шума (члан 102. став 3); 

51) не успостави и не води евиденцију прописане документације о 
стицању права својине (члан 102. став 4); 

52) не донесе програм ограничавања и не изврши ограничавање својих 
шума у складу са тим програмом (члан 103. ст. 1. и 2); 

53) не прибави сагласност Министарства, а на територији аутономне 
покрајине надлежног органа аутономне покрајине  на годишњи програм 
ограничавања шума (члан 103. став 3.); 

54) не поступи по решењу шумарског инспектора у складу са овим 
законом. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
25.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. тач. 2), 3), 5), 10), 12), 15), 20), 27), 29), 30), 32), 
35) и 43) овог члана поред новчане казне може се изрећи заштитна мера 
одузимања предмета који су употребљени за извршење прекршаја или су 
настали или прибављени извршењем прекршаја.  

 
Прекршај правног лица 

 
Члан 112. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ АКО: 

1) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ ПАШУ, БРСТ СТОКЕ, КАО И ЖИРЕЊЕ У 
ШУМИ (ЧЛАН 9. СТАВ 1. ТАЧКА 6); 

2) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ САКУПЉАЊЕ ОСТАЛИХ ШУМСКИХ 
ПРОИЗВОДА (ГЉИВЕ, ПЛОДОВИ, ЛЕКОВИТО БИЉЕ, ПУЖЕВИ И ДРУГО) ИЗ 
ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 7) ОВОГ ЗАКОНА; 

3) КОРИСТИ КАМЕН, ШЉУНАК, ПЕСАК, ХУМУС, ЗЕМЉУ И ТРЕСЕТ, 
ОСИМ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ГАЗДОВАЊЕ 
ШУМАМА (ЧЛАН 9. СТАВ 1. ТАЧКА 9); 

4) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ САМОВОЉНО ЗАУЗИМАЊЕ ШУМА, 
УНИШТАВАЊЕ ИЛИ ОШТЕЋИВАЊЕ ШУМСКИХ ЗАСАДА, ОЗНАКА И 
ГРАНИЧНИХ ЗНАКОВА, КАО И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ НИСУ У 
ФУНКЦИЈИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (ЧЛАН 9. СТАВ 1. ТАЧКА 10); 

5) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА И ШТЕТНИХ И ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА И ОТПАДАКА, КАО И ЗАГАЂИВАЊЕ ШУМА НА БИЛО КОЈИ НАЧИН 
(ЧЛАН 9. СТАВ 1. ТАЧКА 11); 

6) ПРЕДУЗИМА ДРУГЕ РАДЊЕ КОЈИМА СЕ СЛАБИ ПРИНОСНА СНАГА 
ШУМЕ ИЛИ УГРОЖАВАЈУ ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ (ЧЛАН 9. СТАВ 1. ТАЧКА 12); 

7) НЕ ДОНЕСЕ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА КРАТКОГ 
ПРОИЗВОДНОГ ЦИКЛУСА (ЧЛАН 33); 

8) НЕ ВРШИ ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДОВА, ОДНОСНО НЕ ВОДИ КЊИГУ 
ШУМСКЕ ХРОНИКЕ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛ. 34. И 35. ОВОГ ЗАКОНА; 

9) НЕ СПРОВОДИ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 
ЧЛАНА 44. СТ. 3. И 4. ОВОГ ЗАКОНА; 
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10) НЕ ДОНЕСЕ ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 46. СТ. 2. И 3. ОВОГ ЗАКОНА; 

11) НЕ ПРИКУПЉА ПОДАТКЕ О ШУМСКИМ ПОЖАРИМА, НЕ ВОДИ 
ЕВИДЕНЦИЈУ И НЕ ДОСТАВЉА ИХ НАДЛЕЖНОМ МИНИСТАРСТВУ (ЧЛАН 46. 
СТАВ 6); 

12) НЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О НАСТАЛОЈ ШТЕТИ У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 46. СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА; 

13) ПАЛИ ОТВОРЕНУ ВАТРУ У ШУМИ И НА ЗЕМЉИШТУ У 
НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ШУМЕ, НА УДАЉЕНОСТИ МАЊОЈ ОД 200 М ОД 
РУБА ШУМЕ (ЧЛАН 47. СТАВ 1); 

14) У ШУМИ, НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ И НА УДАЉЕНОСТИ МАЊОЈ 
ОД 200 M ОД ШУМЕ ВРШИ ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА, ОТРОВНИХ СУПСТАНЦИ И 
ОСТАЛОГ ОТПАДА, КАО И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ЊИХОВО 
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПРЕРАДУ ИЛИ УНИШТАВАЊЕ (ЧЛАН 49. СТАВ 1); 

15) НЕ СПРЕЧИ ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА, ОТРОВНИХ СУПСТАНЦИ И 
ОСТАЛОГ ОПАСНОГ ОТПАДА У ШУМИ И НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ШУМЕ И 
НЕ ОБАВЕСТИ О ТОМЕ МИНИСТАРСТВО, А НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ (ЧЛАН 49. СТАВ 
2); 

16) НЕ СПРЕЧИ У ШУМИ, НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ И НА 
УДАЉЕНОСТИ МАЊОЈ ОД 200 М ОД ШУМЕ ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА, ОТРОВНИХ 
СУПСТАНЦИ И ОСТАЛОГ ОПАСНОГ ОТПАДА, КАО И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
ЗА ЊИХОВО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПРЕРАДУ ИЛИ УНИШТАВАЊЕ И АКО НЕ 
ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНЕ ШУМЕ (ЧЛАН 49. СТАВ 3); 

17) ВРШИ ОДВОДЊАВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ДРУГИХ РАДОВА КОЈИМА 
СЕ ВОДНИ РЕЖИМ У ШУМИ МЕЊА ТАКО ДА СЕ УГРОЖАВА ОПСТАНАК И 
ВИТАЛНОСТ ШУМЕ (ЧЛАН 50. СТАВ 1); 

18) ПРИ ИЗРАДИ И СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКАТА УРЕЂИВАЊА 
ИЗВОРИШТА ВОДА У ШУМСКИМ ЕКОСИСТЕМИМА ПОСТУПА СУПРОТНО 
ОДРЕДБИ ЧЛАНА 50. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА; 

19) ЗА РАДОВЕ ИЗ ЧЛАНА 50. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ 
ПРИБАВИО САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА, А НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
(ЧЛАН 50. СТАВ 3) 

20) ПОСТУПИ СУПРОТНО ЗАБРАНАМА ИЗ ЧЛАНА 51. СТАВ 1. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

21) НЕ ОБЕЛЕЖИ ДЕО ШУМЕ СА ОГРАНИЧЕНИМ ПРИСТУПОМ 
ВИДЉИВИМ ЗНАКОВИМА УПОЗОРЕЊА (ЧЛАН 51. СТАВ 4); 

22) ВРШИ ПАШУ, БРСТ ИЛИ ЖИРЕЊЕ У ШУМИ СУПРОТНО 
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 52. ОВОГ ЗАКОНА; 

23) НЕ ОДРЖАВА БРОЈНОСТ И ВРСТЕ ДИВЉАЧИ НА ТАКВОМ НИВОУ 
ДА СЕ НЕ НАРУШАВА БИОЛОШКА РАВНОТЕЖА ШУМСКОГ ЕКОСИСТЕМА И 
АКО НЕ СПРЕЧАВА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА ГАЗДОВАЊА ШУМОМ (ЧЛАН 
53. СТАВ 1); 

24) ДОНОСИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТЕ У ЛОВСТВУ КОЈИ НИСУ У 
СКЛАДУ СА ПЛАНОМ РАЗВОЈА, ОСНОВАМА И ПРОГРАМИМА (ЧЛАН 53. 
СТАВ 2); 
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25) ВРШИ ИНТЕНЗИВНО ГАЈЕЊЕ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ У ОГРАЂЕНИМ 
ПОВРШИНАМА У ШУМАМА У КОЈИМА ЈЕ У ТОКУ ПРОЦЕС ОБНАВЉАЊА 
(ПОДМЛАЂИВАЊА) (ЧЛАН 53. СТАВ 3); 

26) ВРШИ ГАЗДОВАЊЕ СЕМЕНСКИМ ОБЈЕКТИМА СУПРОТНО 
ОДРЕДБИ ЧЛАНА 54. ОВОГ ЗАКОНА; 

27) ВРШИ РАДОВЕ У СЕМЕНСКИМ ОБЈЕКТИМА СУПРОТНО ОДРЕДБИ 
ЧЛАНА 55. ОВОГ ЗАКОНА; 

28) НЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ШУМСКИ РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 
АУТОХТОНИХ ВРСТА ДРВЕЋА У СКЛАДУ СА БИЛАНСОМ (ЧЛАН 56. СТАВ 1); 

29) ВРШИ ДОЗНАКУ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 58. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

30) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ ПРОМЕТ КУПОВИНУ, ПРОДАЈУ, 
ПОКЛАЊАЊЕ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕВОЗ САОБРАЋАЈНИМ СРЕДСТВИМА 
ДРВЕТА ПОСЕЧЕНОГ У ШУМИ И ДРВЕТА ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 3. ОВОГ 
ЗАКОНА КОЈЕ НИЈЕ ЖИГОСАНО ВИДЉИВИМ ШУМСКИМ ЖИГОМ И ЗА КОЈЕ 
НИЈЕ ИЗДАТА ОТПРЕМНИЦА, ОДНОСНО ПРОПРАТНИЦА КОЈА НА 
ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ ПРАТИ ДРВО У ПРОМЕТУ (ЧЛАН 60. СТАВ 1); 

31) ЖИГОСАЊЕ ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА НЕ ВРШИ СТРУЧНО ЛИЦЕ ИЗ 
ЧЛАНА 60. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА; 

32) ВРШИ ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ДРВЕТА НА ПОСТРОЈЕЊИМА 
ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА АКО ДРВО НИЈЕ ЖИГОСАНО И АКО ЗА 
ИСТО НИЈЕ ИЗДАТА ОТПРЕМНИЦА ОДНОСНО ПРОПРАТНИЦА НА НАЧИН 
ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ (ЧЛАН 60. СТАВ 7); 

33) НЕ ИЗВРШИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРИЈЕМУ ДРВЕТА У КЊИЗИ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА (ЧЛАН 60. 
СТАВ 9);  

34) ВРШИ СЕЧУ ЧЕТИНАРСКИХ СТАБАЛА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И 
ДРУГЕ ПРАЗНИКЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 60. 10  И 11 ОВОГ 
ЗАКОНА; 

35) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ ПРОМЕТ ЧЕТИНАРСКИХ СТАБАЛА ЗА 
НОВОГОДИШЊЕ И ДРУГЕ ПРАЗНИКЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 60. 
СТ. 4 -13.ОВОГ ЗАКОНА; 

36) НЕ УСПОСТАВИ И НЕ ОДРЖАВА ШУМСКИ РЕД (ЧЛАН 61. СТ. 1. И 
2); 

37) ВРШИ САКУПЉАЊЕ ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА 
СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 62. ОВОГ ЗАКОНА; 

38) КОРИСТИ И ОДРЖАВА ШУМСКЕ ПУТЕВЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА 
ЧЛАНА 66. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА: 

39) КОРИСТИ ШУМСКЕ ПУТЕВЕ ЗА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 66. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА; 

40) НЕ ВОДИ КАТАСТАР ШУМСКИХ ПУТЕВА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (ЧЛАН 66. СТАВ 5); 

41) НЕ ВОДИ И НЕ ОДРЖАВА ЕВИДЕНЦИЈУ ШУМА И ШУМСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 67. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА; 

42) НЕ СПРОВОДИ ПОСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ У ЧЛАНУ 71. ОВОГ 
ЗАКОНА; 
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43) НЕ СПРОВЕДЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА УТВРЂЕНЕ 
ПРОГРАМОМ (ЧЛАН 73. СТАВ 3); 

44) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, ГАЈЕЊУ 
И КОРИШЋЕЊУ ШУМА, А НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 97. СТАВ 1. 
ОВОГ ЗАКОНА; 

45) ПРОДА ШУМУ КОЈУ НИЈЕ ПРЕТХОДНО ПОНУДИО НА ПРОДАЈУ 
КОРИСНИКУ ШУМЕ, АКО СЕ ОНА ГРАНИЧИ СА ШУМОМ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ (ЧЛАН 100. СТ. 1. И 2); 

46) НЕ ДОЗВОЛИ СЛОБОДАН ПРИСТУП ЛИЦИМА КОЈА СНИМАЈУ 
СТАЊЕ ШУМА РАДИ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА, ОДНОСНО 
ПРОЈЕКАТА КОМАСАЦИЈЕ ИЛИ АРОНДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И ШУМА (ЧЛАН 
102. СТАВ 3); 

47) НЕ УСПОСТАВИ И НЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРОПИСАНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О СТИЦАЊУ ПРАВА СВОЈИНЕ (ЧЛАН 102. СТАВ 4); 

48) НЕ ДОНЕСЕ ПРОГРАМ ОГРАНИЧАВАЊА И НЕ ИЗВРШИ 
ОГРАНИЧАВАЊЕ СВОЈИХ ШУМА У СКЛАДУ СА ТИМ ПРОГРАМОМ (ЧЛАН 103. 
СТ. 1. И 2); 

49) НЕ ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА, А НА ТЕРИТРОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОГРАНИЧАВАЊА ШУМА  (ЧЛАН 103. СТАВ 3); 

50) НЕ ПОСТУПИ ПО РЕШЕЊУ ШУМАРСКОГ ИНСПЕКТОРА У СКЛАДУ 
СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

51) ОНЕМОГУЋИ ШУМАРСКОМ ИНСПЕКТОРУ ВРШЕЊЕ РАДЊИ ИЗ 
ЧЛАНА 107. ОВОГ ЗАКОНА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ 
КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 50.000 ДИНАРА И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ 
ЛИЦУ. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2), 3), 30), 31), 32), 33), 34), 35) И 37) 
ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗРИЧЕ СЕ И ЗАШТИТНА МЕРА 
ОДУЗИМАЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ПРИБАВЉЕНИ ИЗВРШЕЊЕМ 
ПРЕКРШАЈА.  

ОДУЗЕТИ ПРОИЗВОДИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈУ СЕ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА РАДИ 
ПРОДАЈЕ ЈАВНОМ ЛИЦИТАЦИЈОМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА. 

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ 
ЧЛАНА ПРИХОД СУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УМАЊЕНА ЗА ТРОШКОВЕ 
МАНИПУЛАЦИЈЕ И СКЛАДИШТЕЊА. 

 
ПРЕКРШАЈ ПРЕДУЗЕТНИКА 

ЧЛАН 112А 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 500.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ПРЕДУЗЕТНИК АКО: 
1) ВРШИ СЕЧУ СТАБАЛА СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 57. ОВОГ 

ЗАКОНА; 
2) ВРШИ ИЛИ ДОЗВОЛИ ПРОМЕТ КУПОВИНУ, ПОДАЈУ, ПОКЛАЊАЊЕ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕВОЗ САОБРАЋАЈНИМ СРЕДСТВИМА ДРВЕТА 
ПОСЕЧЕНОГ У ШУМИ И ДРВЕТА ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ 
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НИЈЕ ЖИГОСАНО  ЈАСНО ВИДЉИВИМ ШУМСКИМ ЖИГОМ И ЗА КОЈЕ НИЈЕ 
ИЗДАТА ОТПРЕМНИЦА, ОДНОСНО ПРОПРАТНИЦА. КОЈА НА ДОМАЋЕМ 
ТРЖИШТУ ПРАТИ ДРВО У ПРОМЕТУ (ЧЛАН 60. СТАВ 1); 

3) ВРШИ ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ДРВЕТА НА ПОСТРОЈЕЊИМА 
ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА АКО ДРВО НИЈЕ ЖИГОСАНО НА НАЧИН 
ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ (ЧЛАН 60. СТАВ 7); 

4) НЕ ИЗВРШИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРИЈЕМУ ДРВЕТА У КЊИЗИ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА (ЧЛАН 60. 
СТАВ 9);  

5) НЕ УСПОСТАВИ И НЕ ОДРЖАВА ШУМСКИ РЕД (ЧЛАН 61. СТ. 1. И 2); 
6) ВРШИ САКУПЉАЊЕ ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА СУПРОТНО 

ОДРЕДБИ ЧЛАНА 62. ОВОГ ЗАКОНА; 
7) ВРШИ ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 63. 

СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА; 
8) ВРШИ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, ГАЈЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ 

ШУМА, А НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 97. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 
9) ВРШИ СЕЧУ ЧЕТИНАРСКИХ СТАБАЛА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И ДРУГЕ 

ПРАЗНИКЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 60. СТАВ 10. И 11. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

10) ВРШИ ПРОМЕТ ЧЕТИНАРСКИХ СТАБАЛА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И 
ДРУГЕ ПРАЗНИКЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 60. СТАВ 13. ОВОГ 
ЗАКОНА;  

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 2), 3), 6), 9) И 10) ОВОГ ЧЛАНА, 
ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗРИЧЕ СЕ И ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА 
ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ПРИБАВЉЕНИ ИЗВРШЕЊЕМ ПРЕКРШАЈА. 

ОДУЗЕТИ ПРОИЗВОДИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈУ СЕ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА РАДИ 
ПРОДАЈЕ ЈАВНОМ ЛИЦИТАЦИЈОМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА. 

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 
ЧЛАНА ПРИХОД СУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УМАЊЕНА ЗА ТРОШКОВЕ 
МАНИПУЛАЦИЈЕ И СКЛАДИШТЕЊА. 

 
Прекршај физичког лица 

Члан 113. 
 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице ако учини радње из члана 107. и члана 111. став 1. тач. 
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 19) и 21) и члана 112. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 
11), 12), 13), 14), 15), 16), 19), 21), 28), 29), 35), 36), 49), 50), 53) и 54) овог 
закона. 

За прекршај из члана 111. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) и 
члана 112. тач. 1), 2), 3), 5), 11) 14), 16), 21), 30) и 35) овог закона, поред 
новчане казне, може се изрећи заштитна мера одузимања предмета који су 
употребљени за извршење прекршаја или су настали или прибављени 
извршењем прекршаја. 

За прекршаје из члана 112. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 11), 
13), 15), 16), 19), 21), 35), 36), 53) и 54) овог закона, шумарски инспектор може 
наплатити новчану казну на лицу места физичком лицу ако учини радње, у 
износу од 5.000 динара. 

 
ЧЛАН 113.    

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ АКО ОНЕМОГУЋИ ИЗВРШЕЊЕ РАДЊИ ИЗ ЧЛ. 
41. И 107. И ДОЗВОЛИ ИЛИ ИЗВРШИ РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 111. СТАВ 1. ТАЧ. 2), 
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3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 22), 26), 27), 28) И 33) И ЧЛАНА 112. СТАВ 1. ТАЧ. 1), 2), 
3), 4), 5), 6), 13),14), 15), 16) 17) 18), 19),20), 21), 22), 30), 32), 33), 34), 35), 36), 
37), 38), 45), 46)  И 50) ОВОГ ЗАКОНА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ ЧЛАНА 111. СТАВ 1. ТАЧ. 2), 3),4), 5), 6), 9), 26) И 27) 
И ЧЛАНА 112. СТАВ 1 ТАЧ. 2, 3), 30), 32) И 35) ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕД 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ИЗРИЧЕ СЕ И ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА 
ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ПРИБАВЉЕНИ ИЗВРШЕЊЕМ ПРЕКРШАЈА. 

ОДУЗЕТИ ПРОИЗВОДИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈУ СЕ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 70. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА РАДИ 
ПРОДАЈЕ ЈАВНОМ ЛИЦИТАЦИЈОМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА. 

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 
ЧЛАНА ПРИХОД СУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УМАЊЕНА ЗА ТРОШКОВЕ 
МАНИПУЛАЦИЈЕ И СКЛАДИШТЕЊА. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
ЧЛАН 57. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ” 
ДУЖНО ЈЕ ДА СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ УСКЛАДИ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 119/12, 116/13 – 
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ И 44/14) У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ДАНОМ УСКЛАЂИВАЊА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ ОДРЕДБЕ ЧЛ. 9. – 20.  ЗАКОНА О 
ШУМАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 46/91, 83/92, 53/93 - ДР. ЗАКОН, 
54/93, 60/93 - ИСПРАВКА, 67/93 - ДР. ЗАКОН, 48/94 - ДР. ЗАКОН, 54/96 И 101/05 
- ДР. ЗАКОН). 

 
ЧЛАН 58. 

ПЛАНОВИ РАЗВОЈА ШУМСКИХ ОБЛАСТИ ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД ПЕТ 
ГОДИНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНОВА РАЗВОЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПЛАНОВИ РАЗВОЈА ДОНЕТИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 
ШУМАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 30/10 И 93/12). 

ПЛАНОВИ РАЗВОЈА ШУМСКИХ ПОДРУЧЈА, ЧИЈА ЈЕ ИЗРАДА 
ЗАПОЧЕТА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ДОНЕЋЕ СЕ У 
СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ШУМАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, 
БР. 30/10 И 93/12). 

 
ЧЛАН 59. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ 
ОДРЕДБE ЧЛАНА 47. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА КОЈA СЕ ПРИМЕЊУЈE ОД 1. 
ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ. 

 
Попис шума и шумских земљишта шумских подручја 
 

1. Јужноморавско шумско подручје 
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1) државне шуме и шумска земљишта (у даљем тексту: државне шуме) 
обухваћене газдинским јединицама: Босилеград, Клисура, Варденик, Боровик, 
Јужна Морава, Кукавица I, Кукавица II, Кукавица III, Копиљак - Крушкар, 
Гранична шума, Карпина, Петрова Гора, Соборшница, Трговиште, Зарбинска 
река, Козјак, Рујан, Трновачка река, Дупило и Прешево;  

2) државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и 
општине а које нису обухваћене газдинским јединицама (у даљем тексту: 
неуређене државне шуме) а налазе се на територијама града Врање и 
општина: Босилеград, Сурдулица, Трговиште, Владичин Хан, Бујановац и 
Прешево;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Врање и 
општина: Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац и 
Прешево; 

4) шуме сопственика на територијама града Врање и општина: Владичин 
Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац и Прешево. 

 
2. Јабланичко шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Кукавица I, 

Кукавица II, Качер - Зеленичје, Петрова Гора - Соколов вис, Веља Глава - 
Копиљак, Зајчевац - Ајкобила - Шајић, Горња Јабланица, Радевачка чесма, 
Шиловачке шуме, Свети Јован, Доња Власина, Букова Глава - Чобанац, Барнос 
- Видњиште, Горња Власина, Лесковачко поље, Пуста река;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама града Лесковац и општина: 
Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце и Црна Трава; 

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Лесковац 
и општина: Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце и Црна Трава; 

4) шуме сопственика на територијама града Лесковац и општина: 
Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце и Црна Трава.  

 
3. Нишавско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Нишава, Стара 

Планина II - Топли Дол, Стара Планина II - Арбиње, Стара Планина I - Широке 
Луке, Стара Планина I - Прелесје, Видлич, Завој, Белава, Влашка планина, 
Гребен, Тумба - Ракитска Гора, Тегошница, Рњос и Сува Планина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују општине: Бабушница, Пирот и 
Димитровград; 

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: 
Бабушница, Пирот и Димитровград; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Бабушница, Пирот и 
Димитровград.  

 
4. Моравско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Велики Јастребац, 

Мали Јастребац II, Сува Планина I - Трем, Шљивовачки Вис, Рињска Планина, 
Бабичка Гора, Обла Глава, Селичевица - Коритник, Каменички Вис И, 
Каменички Вис II, Сува Планина I - Ракош, Сува Планина III, Буковик - 
Алексиначки, Буковик - Мратиња, Ртањ, Сврљишко - Гулијанске Планине, Мали 
Јастребац I, Липовачко - Црнобарске шуме, Озрен - Лесковик, Девица;  



- 106 - 
 

2) неуређене државне шуме којима газдују град Ниш и општине: 
Алексинац, Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг и 
Сокобања;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Ниш и 
општина: Алексинац, Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг и 
Сокобања; 

4) шуме сопственика на територијама града Ниш и општина: Алексинац, 
Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг и Сокобања.  

 
5. Топличко шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Слепи Јелик, 

Луковске Шуме, Бабица, Шумата, Ранковица, Сагоњска Црна Чука, Алиловица, 
Дуги Део - Бањска Црна Чука, Рударе, Краваре, Добри До, Равна Планина, 
Пролом, Соколовица, Јаворац, Велики Јастребац - Блачки, Велики Јастребац - 
Прокупачки, Мали Јастребац, Видојевица, Пасјача, Радан - Арбанашка;  

2) неуређене државне шуме којима газдују општине: Куршумлија, Блаце, 
Прокупље, Мерошина и Житорађа;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: 
Куршумлија, Блаце, Прокупље, Мерошина и Житорађа; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Куршумлија, Блаце, 
Прокупље, Мерошина и Житорађа.  

 
6. Тимочко шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Вршка Чука - 

Бабајона - Трећи Врх, Шашка - Студена - Селачка Река, Расовати камен, Бабин 
Зуб - Орлов Камен - Голаш, Заглавак I , Заглавак II , Тупижница, Тресибаба, 
Гари - Велики Врх, Јужни Кучај II , Јужни Кучај III, Беле Воде, Боговина I , 
Малиник ИИ , Марков Камен - Мечји Врх, Ртањ, Честобродица, Боговина II , 
Малиник I , Злотске шуме, Црни Врх - Купиново, Стол, Алија - Буково - Вратна, 
Дели Јован II , Каменичка Река II, Каменичка Река I, Подвршко - Каменичке 
шуме, Цветановац, Штрбачко корито, Мироч, Дели Јован И , Бољетин - Пецка 
Бара, Црни Врх; 

2) неуређене државне шуме којима газдују град Зајечар и општине: 
Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и Неготин, као и државне шуме којима 
газдује општина Мајданпек које са шумама под а) чине природну и географску 
целину;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Зајечар и 
општина: Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и Неготин, као и државне шуме 
којима газдује општина Мајданпек које са шумама под а) чине природну и 
географску целину;  

4) шуме сопственика на територијама града Зајечар и општина: 
Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и Неготин, као и шуме у приватној својини 
на територији општине Мајданпек, које са шумама под а) чине природну и 
географску целину.  

 
7. Севернокучајско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Бродица, 

Железник, Пек - Гложана - Комша, Мајдан - Кучајна, Доњи Пек, Чезава, Равна 
река, Мали Пек, Тодорова река, Пек - Грабова река, Ујевац, Бељаница, Горњак, 
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Црни Врх, Мали Камен, Здравча, Витовница, Вукан - Крилаш, Острво - Стиг, 
Горица - Рујак и Острво;  

2) неуређене државне шуме којима газдују град Смедерево и град 
Пожаревац и општине: Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће и 
Велико Градиште, као и шуме на територијама општина Голубац и Мајданпек, 
које са шумама под 1) чине природну и географску целину;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града 
Смедерево и града Пожаревац и општина: Жагубица, Петровац на Млави, 
Кучево, Мало Црниће, Велико Градиште и Жабари, као и приватне шуме на 
територијама општина Голубац и Мајданпек које са шумама под а) чине 
природну и географску целину; 

4) шуме сопственика на територијама града Смедерево и града 
Пожаревац и општина: Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће, 
Велико Градиште и Жабари, као и приватне шуме на територијама општина 
Голубац и Мајданпек које са шумама под 1) чине природну и географску целину. 

 
8. Јужнокучајско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Сладајска Бучина, 

Јелова Коса, Бељаничка - Злотска река, Винатовача-Вртачеље, Склопови-
Соколица, Деспотовачке шуме, Клочаница, Барбушина, Валкалуци -Некудово, 
Троглан Баре, Јабланичке шуме, Сењско-Стубичке шуме, Јаворак, Игриште - 
Текућа бара, Честобродица, Буљанско-Забрешке шуме, Каленић, Јухор I, Јухор 
II, Левачке шуме - Царина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Јагодина и општина: 
Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Јагодина 
и општина: Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја; 

4) шуме сопственика на територијама града Јагодина и општина: 
Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја.  

 
9. Расинско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Послонске 

планине, Срндаљска река, Ломничка река, Јабланичка река, Жуњачко-Батотске 
планине, Блажевске шуме, Јеленско Осоје, Копаоник, Бруске шуме, Жељин, 
Жупске шуме, Трстеничке шуме, Љубостинске шуме, Буковик I , Буковик II; 

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Крушевац и општина: 
Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ, као и шуме на територији општине 
Трстеник које са шумама под 1) чине природну и географску целину; 

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Крушевац 
и општина: Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ, као и шуме на територији 
општине Трстеник које са шумама под 1) чине природну и географску целину; 

4) шуме сопственика осим шума у националном парку на територијама 
града Крушевац и општина: Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ, као и 
шуме на територији општине Трстеник које са шумама под 1) чине природну и 
географску целину.  
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10. Доњеибарско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Гледићске шуме, 

Котленик, Јастребар, Троглав, Чемерно, Ђаковачке планине, Столови - 
Рибнице, Столови - Ибар, Сокоља, Горња Студеница, Радочело-Црепуљник, 
Студеница - Полумир, Гокчаница, Жељин;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општина, а налазе се на територијама града Краљево и општине 
Врњачка Бања;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Краљево 
и општине Врњачка Бања; 

4) шуме сопственика на територијама града Краљево и општине 
Врњачка Бања.  

 
11. Горњеибарско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Мојстирске шуме, 

Драшке планине, Врањача - Дијелови, Хум, Ђерекавски Омар, Јарут, Нинаја, 
Жара - Орљанске шуме, Црни Врх - Камине, Рибарићко - Јабланичке шуме, 
Црни Врх - Дежевски, Дебељак-Меденовац, Близанац - Дебелица, Нинаја-
Козник, Турјак-Вршине, Винорог, Бисер вода - Врањи крш - Лиса - Борје, Диван - 
Локва - Бреза - Зимовник, Буковик - Влашица - Трештенац, Велики Влах - 
Јадовник - Треска, Кремићке шуме;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Нови Пазар и општина 
Тутин и Рашка;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Нови 
Пазар и општина Тутин и Рашка; 

4) шуме сопственика осим шума у Националном парку "Копаоник" на 
територијама града Нови Пазар и општина Тутин и Рашка.  

 
12. Шумадијско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Бешњаја, 

Гружанско-Лепеничко-Јасеничке шуме, Букуља, Јешевац И , Котленик, Рудник I, 
Рогот, Рудник II, Јешевац II, Вујан - Рожањ, Рајац - Острвица и Сувобор;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територији града Крагујевац и општина 
Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача, Топола, Горњи Милановац и Лапово;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града 
Крагујевац и општина: Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача, Топола, Горњи 
Милановац, Лапово, Смедеревска Паланка и Велика Плана; 

4) шуме сопственика на територијама града Крагујевац и општина: 
Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача, Топола, Горњи Милановац, Лапово, 
Смедеревска Паланка и Велика Плана.  

 
13. Голијско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Голија, Дајићке 

планине, Кољешница, Бисер Вода - Црни Врх - Радуловац, Брусничке шуме, 
Црепуљник, Клековица, Ковиље - Рабровица, Јавор - Коравчина, Мучањ, 
Јадарево - Црвена Гора, Оштри Врх - Лучка Река, Дубочица - Баре, Козник - 
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Нинаја, Голија - Јавор, Царичина - Жари, Вујан - Буковик, Рожањ - Јељен, 
Јелица, Овчар - Каблар, Стењевац - Голубац, Врљан - Кршеви и Мрчајевац, 
Дервента - Бабињача, Цмиљевац - Вукова глава 1, Цмиљевац - Вукова глава 2;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Чачак и општина: 
Сјеница, Ивањица и Лучани;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Чачак и 
општина: Сјеница, Ивањица и Лучани; 

4) шуме сопственика на територијама града Чачак и општина: Сјеница, 
Ивањица и Лучани.  

 
14. Тарско-златиборско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Голубац -Дубовац, 

Добрачко-Латвичке шуме, Шупља Јела, Букови, Маљен - Ридови, Јеље - 
Тавник, Муртеница, Торник, Чавловац, Борова Глава, Семегњевска Гора, 
Шљивовица, Смишаљ, Инвентар Пожешких шума, Венац - Благаја, Јелова 
Гора, Креманске Косе, Шарган, Мокра Гора - Пањак, Мокра Гора -Кршање, Бела 
Земља;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама града Ужице и општина: 
Пожега, Ариље и Чајетина, као и шуме на територији општине Косјерић које са 
шумама под 1) чине природну и географску целину;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Ужице и 
општина: Пожега, Ариље и Чајетина, као и шуме на територији општине 
Косјерић које са шумама под 1) чине природну и географску целину; 

4) шуме сопственика на територијама града Ужице и општина Пожега, 
Ариље и Чајетина.  

 
15. Лимско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Челињак - Трмор - 

Соколина, Јаворје, Поблачница I , Поблачница II, Чагљевина, Чемерно - 
Бадњеви, Гола Брда - Понор, Ожаљ - Рештево, Кијевача, Бић, Лиса Стена - 
Гусиње, Црни Врх - Весковац, Прибој - Прибојска бања, Вучје - Козомор - Вран, 
Црни Врх - Гола брда, Босање, Јасеново - Божетићи, Пландиште, Златар - Нова 
Варош, Златар - Пријепоље, Гусиње - Суви До, Шербетовац, Савин Лакат, Црни 
Врх - Каменита Гора, Рађеновац - Стругови, Власан - Бијелобабе, Јадовник - 
Дервента, Дубочица, Лиса - Јасен;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Нова Варош, 
Пријепоље и Прибој; 

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина Нова 
Варош, Пријепоље и Прибој; 

4) шуме сопственика на територијама општина Нова Варош, Пријепоље 
и Прибој.  

 
16. Подрињско-колубарско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Торничка Бобија, 

Немић - Баурић, Мачков Камен, Западна Борања, Источна Борања, Гучево, 
Троноша, Мишковац - Јежур, Томањска Планина, Иверак, Цер - Видојевица, 
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Дринско-Савске аде, Маљен I, Маљен II, Јеље - Маглеш, Медведник - Јабланик 
- Повлен, Подгорина - Вис, Јаутина и Рајац - Пештан;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине, а налазе се на територијама градова Шабац, Лозница и 
Ваљево, општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, 
Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац и Уб и градске општине Лазаревац града 
Београда;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама градова Шабац, 
Лозница и Ваљево и општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, 
Љубовија, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб и Коцељева, као и шуме на 
територијама општине Косјерић и градске општине Лазаревац града Београда, 
које са шумама под 1) чине природну и географску целину; 

4) шуме сопственика на територијама градова Шабац, Лозница и Ваљево 
и општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, Осечина, 
Мионица, Љиг, Лајковац, Уб и Коцељева, као и шуме на територији градске 
општине Лазаревац града Београда, које са шумама под 1) чине природну и 
географску целину. 

 
17. Посавско-подунавско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Кошутњачке шуме, 

Губеревачке шуме, Авала, Космај, Трешња, Грочанска Ада, Драж - Вишњик - 
Бојчин - Церова Греда - Гибавац, Прогарска Ада - Црни Луг - Зидине - Дренска, 
Тамиш, Дунав, Рит и Липовица, Степин луг, Кошутњак, Макиш (део);  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама, градске општине и град Београд, а налазе се на територији града 
Београда, изузев територије градске општине Лазаревац, у комплексима шума 
Макиш, Кошутњак, Заштитне шуме уз аутопут Београд - Загреб, у КО Земун и 
КО Нови Београд, Титов Гај, Ада Циганлија, Скељанска Ада и Форланди уз леву 
обалу реке Саве у КО Земун;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територији града Београда, 
изузев територије градске општине Лазаревац;  

4) шуме сопственика на територији града Београда изузев територије 
градске општине Лазаревац.  

 
18. Сремско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Драгановци - 

Лопадин - Дубраве - Кабларовац - Ђепуш, Непречава - Варош - Лазарица, 
Блата - Малованци, Рашковица - Смогвица, Винична - Жеравинац - Пук, 
Рађеновци - Нови, Радинска - Врањак, Кућине - Накло - Кљештавица, Смогва - 
Грабова Греда, Варадин - Жупања, Вратична - Црет - Царевина, Банов Брод - 
Мартиначки полој - Засавица - Стара Рача, Добреч - Вукодер - Дебељак - 
Галовача, Сењајске баре ИИ - Каракуша, Грабовачко-Витојевачко острво - 
Витојевачки атар, Барадинци - Павлака - Вучковац, Сењајске баре И - Крстац, 
Јалија - Легет - Турјан, Висока шума - Лошинци, Матијевица -Кадионица, 
Купинске греде, Јасенска Белило, Купински кут, Чењин - Обрешке ширине, 
Крчединска ада, газдинска јединица Балиша, која се налази на територији 
општине Шид и КО Моловин; 

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Сремска 
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Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, 
Инђија и Сремски Карловци; 

4) шуме сопственика на територијама града Сремска Митровица и 
општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски 
Карловци.  

 
19. Банатско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Горње Потисје, 

Доње Потисје, Мужљански Рит, Горње Потамишје, Доње Потамишје, Доње 
Подунавље, СПР Делиблатски песак, Вршачки брег, Карловачке шуме, Мајур, 
Думача и Мали рит;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама градова 
Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, 
Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, 
Бела Црква и Вршац; 

4) шуме сопственика на територијама градова Зрењанин и Панчево и 
општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, 
Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац.  

 
20. Севернобачко шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Суботичке шуме, 

Потиске шуме, Карапанџа, Колут - Козара, Моношторске шуме, Заштићене 
шуме Апатина, Апатински рит, Камариште, Дорословачка шума, Брањевина за 
газдовање шумама;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама градова 
Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка 
Топола, Кањижа, Сента и Ада; 

4) шуме сопственика на територијама градова Сомбор и Суботица и 
општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и 
Ада. 

 
21. Јужнобачко шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Тополик, 

Шајкашка, Камењар, Дунавске аде, Плавањске шуме, Бођанска шума, Церик, 
Ристовача, Паланачке аде - Чипски Полој и Багремара;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града Нови Сад 
и општина: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Бечеј, 
Темерин, Жабаљ и Тител; 

4) шуме сопственика на територијама града Нови Сад и општина: Бач, 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Бечеј, Темерин, Жабаљ и 
Тител.  
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22. Поморавско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Веља Глава - 

Копињак - Црни Камен, Шаваринка, Говедарница, Вељи врх - Крива река, 
Жеговац - Зелени врх и Гушица;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама општина: Косовска Каменица, 
Гњилане и Витина;  

3) комплет државних шума Копиљача у КО Копиљача општина Витина;  
4) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 

правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: 
Косовска Каменица, Гњилане и Витина; 

5) шуме сопственика на територијама општина: Косовска Каменица, 
Гњилане и Витина.  

 
23. Неродимско-лепеначко шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Неродимско-

језерчке шуме, Топило - деветак, Шара, Штрбачко-готовушке шуме, 
Врбештичко-коштањевачке шуме, Буковик, Бодошњак-Динарица, Бела Вода и 
Битињско-сушичке шуме;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама општина: Урошевац, Качаник, 
Штрпце и Штимље;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: 
Урошевац, Качаник, Штрпце и Штимље; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Урошевац, Качаник, 
Штрпце и Штимље.  

 
24. Шарско-подримско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Шар Планина, 

Коџа - Балкан, Коритник, Паштрик, Коритник II , Борски честак - Јелак, 
Црнољевско-Бирачке шуме, Букоглава-Мушотишке шуме и Ораховац - 
Милановац планина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама општина: Призрен, Сува Река, 
Гора и Ораховац;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: 
Призрен, Сува Река, Гора и Ораховац; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Призрен, Сува Река, 
Гора и Ораховац.  

 
25. Проклетијско-бистричко шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Хајла, Копривник, 

Жљеб, Дубочак, Лоћанско-Дечанске шуме, Кожњар - Рашки До, Јуничке 
планине, Плеће - Ћелије, Стреочке планине, Паштрик II, Ћерет, Маја глава, 
Душкаја, Кореник - Беле воде, Радуша и шуме шумског газдинства Клина;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама општина: Пећ, Дечани, 
Ђаковица, Исток и Клина;  
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3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Пећ, 
Дечани, Ђаковица, Исток и Клина;  

4) шуме сопственика на територијама општина: Пећ, Дечани, Ђаковица, 
Исток и Клина.  

 
26. Ибарско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Мокра Планина - 

Оклачка Глава, Копаоник - Шаља, Денковац, Добро брдо - Локве, Брдија - 
Летине, Гњежданске планине, Јарик - Бело брдо, Шаторице-Мала Река, 
Дубочак и Столови;  

 
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 

шумама и општине а налазе се на територијама општина: Косовска Митровица, 
Звечан, Зубин Поток и Лепосавић;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: 
Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Косовска Митровица, 
Звечан, Зубин Поток и Лепосавић.  

 
27. Косовско шумско подручје 
 
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Зебиначка бара - 

Црни поток - Суљевић чука, Чичавица, Букоглава - Слаковац, Дреничке шуме, 
Липљанске шуме, Малишевске шуме, Србица - Чичавица, Мургула - Беласица, 
Попово - Лапаштица, Липовица и Туручица;  

2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама и општине а налазе се на територијама града Приштина и општина: 
Вучитрн, Глоговац, Липљан, Србица, Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и 
Обилић;  

3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша 
правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама града 
Приштина и општина: Вучитрн, Глоговац, Липљан, Србица, Подујево, Косово 
Поље, Ново Брдо и Обилић; 

4) шуме сопственика на територијама општина: Приштина, Вучитрн, 
Глоговац, Липљан, Србица, Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и Обилић. 

 
 

ПОПИС ШУМА И ШУМСКИХ ЗЕМЉИШТА 
ШУМСКИХ ПОДРУЧЈА 

 
1. ЈУЖНОМОРАВСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ И ШУМСКА ЗЕМЉИШТА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ДРЖАВНЕ ШУМЕ) ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: БОСИЛЕГРАД, 
ДРАГОВИШТИЦА, КЛИСУРА, БОЖИЦА, ВАРДЕНИК, БОРОВИК, ЈУЖНА 
МОРАВА, КУКАВИЦА I, КУКАВИЦА II, КУКАВИЦА III, КОПИЉАК - КРУШКАР, 
ГРАНИЧНА ШУМА, КАРПИНА, ПЕТРОВА ГОРА, СОБОРШНИЦА, ТРГОВИШТЕ, 
ЗАРБИНСКА РЕКА, РУЈАН, ТРНОВАЧКА РЕКА, ДУПИЛО, КИЈЕВАЦ И 
ПРЕШЕВО;  

2) ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ 
ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ 
ЈЕДИНИЦАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ), А НАЛАЗЕ 
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СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА ВРАЊЕ И ОПШТИНА: БОСИЛЕГРАД, 
СУРДУЛИЦА, ТРГОВИШТЕ, ВЛАДИЧИН ХАН, БУЈАНОВАЦ И ПРЕШЕВО;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ВРАЊЕ И ОПШТИНА: ВЛАДИЧИН ХАН, СУРДУЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, 
ТРГОВИШТЕ, БУЈАНОВАЦ И ПРЕШЕВО; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА ВРАЊЕ И 
ОПШТИНА: ВЛАДИЧИН ХАН, СУРДУЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ТРГОВИШТЕ, 
БУЈАНОВАЦ И ПРЕШЕВО. 

 

2. ЈАБЛАНИЧКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
КУКАВИЦА –ЗЕЛЕНГРАД, КУКАВИЦА – НАКРИВАЊ, КУКАВИЦА – СЛАТИНА, 
КАЧЕР - ЗЕЛЕНИЧЈЕ, ПЕТРОВА ГОРА - СОКОЛОВ ВИС, ВЕЉА ГЛАВА - 
КОПИЉАК, ЗАЈЧЕВАЦ - АЈКОБИЛА - ШАЈИЋ, ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА, 
РАДЕВАЧКА ЧЕСМА, ШИЛОВАЧКЕ ШУМЕ, СВЕТИ ЈОВАН, ДОЊА ВЛАСИНА, 
БУКОВА ГЛАВА - ЧОБАНАЦ, БАРНОС - ВИДЊИШТЕ, ГОРЊА ВЛАСИНА И 
ПУСТА РЕКА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ЛЕСКОВАЦ И ОПШТИНА: ЛЕБАНЕ, МЕДВЕЂА, БОЈНИК, ВЛАСОТИНЦЕ 
И ЦРНА ТРАВА; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ЛЕСКОВАЦ И ОПШТИНА: ЛЕБАНЕ, МЕДВЕЂА, БОЈНИК, ВЛАСОТИНЦЕ 
И ЦРНА ТРАВА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА ЛЕСКОВАЦ И 
ОПШТИНА: ЛЕБАНЕ, МЕДВЕЂА, БОЈНИК, ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА.  

 

3. НИШАВСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
НИШАВА, СТАРА ПЛАНИНА II - ТОПЛИ ДОЛ, СТАРА ПЛАНИНА II - АРБИЊЕ, 
СТАРА ПЛАНИНА I - ШИРОКЕ ЛУКЕ, СТАРА ПЛАНИНА I - ПРЕЛЕСЈЕ, ВИДЛИЧ, 
ЗАВОЈ, БЕЛАВА, ВЛАШКА ПЛАНИНА, ГРЕБЕН, ТУМБА - РАКИТСКА ГОРА, 
ТЕГОШНИЦА, РЊОС И СУВА ПЛАНИНА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ОПШТИНЕ: 
БАБУШНИЦА, ПИРОТ И ДИМИТРОВГРАД; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: БАБУШНИЦА, ПИРОТ И ДИМИТРОВГРАД; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: 
БАБУШНИЦА, ПИРОТ И ДИМИТРОВГРАД.  

 

4. МОРАВСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ, МАЛИ ЈАСТРЕБАЦ II, СУВА ПЛАНИНА - ТРЕМ, 
ШЉИВОВАЧКИ ВИС, РИЊСКА ПЛАНИНА, БАБИЧКА ГОРА, ОБЛА ГЛАВА, 
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СЕЛИЧЕВИЦА - КОРИТНИК, КАМЕНИЧКИ ВИС I, КАМЕНИЧКИ ВИС II, СУВА 
ПЛАНИНА - РАКОШ, СУВА ПЛАНИНА –TРИ ЛОКВЕ, БУКОВИК - 
АЛЕКСИНАЧКИ, БУКОВИК - МРАТИЊА, РТАЊ, СВРЉИШКО - ГУЛИЈАНСКЕ 
ПЛАНИНЕ, МАЛИ ЈАСТРЕБАЦ I, ЛИПОВАЧКО - ЦРНОБАРСКЕ ШУМЕ, ОЗРЕН – 
ЛЕСКОВИК И ДЕВИЦА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ГРАД НИШ И 
ОПШТИНЕ: АЛЕКСИНАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА, ГАЏИН ХАН, ДОЉЕВАЦ, 
МЕРОШИНА, СВРЉИГ И СОКОБАЊА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА НИШ И ОПШТИНА: АЛЕКСИНАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА, ГАЏИН ХАН, 
ДОЉЕВАЦ, МЕРОШИНА, СВРЉИГ И СОКОБАЊА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА НИШ И 
ОПШТИНА: АЛЕКСИНАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА, ГАЏИН ХАН, ДОЉЕВАЦ, СВРЉИГ 
И СОКОБАЊА.  

 

5. ТОПЛИЧКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
СЛЕПИ ЈЕЛИК, ЛУКОВСКЕ ШУМЕ, БАБИЦА, ШУМАТА, РАНКОВИЦА, 
САГОЊСКА ЦРНА ЧУКА, АЛИЛОВИЦА, ДУГИ ДЕО - БАЊСКА ЦРНА ЧУКА, 
РУДАРЕ, КРАВАРЕ, ДОБРИ ДО, РАВНА ПЛАНИНА, ПРОЛОМ, СОКОЛОВИЦА, 
ЈАВОРАЦ, ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ – БЛАЧКИ I, ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ-БЛАЧКИ II, 
ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ - ПРОКУПАЧКИ, МАЛИ ЈАСТРЕБАЦ - ДОБРИЧ, 
ВИДОЈЕВИЦА, ПАСЈАЧА И РАДАН - АРБАНАШКА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ОПШТИНЕ: 
КУРШУМЛИЈА, БЛАЦЕ, ПРОКУПЉЕ, МЕРОШИНА И ЖИТОРАЂА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: КУРШУМЛИЈА, БЛАЦЕ, ПРОКУПЉЕ, МЕРОШИНА И ЖИТОРАЂА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: 
КУРШУМЛИЈА, БЛАЦЕ, ПРОКУПЉЕ, МЕРОШИНА И ЖИТОРАЂА.  

 

6. ТИМОЧКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ВРШКА ЧУКА – БАБА ЈОНА - ТРЕЋИ ВРХ, ШАШКА - СТУДЕНА - СЕЛАЧКА 
РЕКА, РАСОВАТИ КАМЕН, БАБИН ЗУБ - ОРЛОВ КАМЕН - ГОЛАШ, ЗАГЛАВАК I, 
ЗАГЛАВАК II, ТУПИЖНИЦА, ТРЕСИБАБА, ГАРИ - ВЕЛИКИ ВРХ, ЈУЖНИ КУЧАЈ 
II, ЈУЖНИ КУЧАЈ III, БЕЛЕ ВОДЕ, БОГОВИНА I , МАЛИНИК II , МАРКОВ КАМЕН 
- МЕЧЈИ ВРХ, РТАЊ, ЧЕСТОБРОДИЦА, БОГОВИНА II , МАЛИНИК I , ЗЛОТСКЕ 
ШУМЕ, ДУБАШНИЦА, ЦРНИ ВРХ - КУПИНОВО, СТОЛ, АЛИЈА - БУКОВО - 
ВРАТНА, ДЕЛИ ЈОВАН II , КАМЕНИЧКА РЕКА II, КАМЕНИЧКА РЕКА I, 
ПОДВРШКО - КАМЕНИЧКЕ ШУМЕ, ЦВЕТАНОВАЦ, ШТРБАЧКО КОРИТО, 
МИРОЧ, ДЕЛИ ЈОВАН I , БОЉЕТИН – ПЕЦКА И БАРАИЦРНИ ВРХII; 

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ГРАД ЗАЈЕЧАР И 
ОПШТИНЕ: БОЉЕВАЦ, БОР, КЛАДОВО, КЊАЖЕВАЦ И НЕГОТИН, КАО И 
ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈЕ ОПШТИНА МАЈДАНПЕК КОЈЕ СА 
ШУМАМА ПОД А) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ;  
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3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАР И ОПШТИНА: БОЉЕВАЦ, БОР, КЛАДОВО, КЊАЖЕВАЦ И 
НЕГОТИН, КАО И ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈЕ ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 
КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД А) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ;  

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА ЗАЈЕЧАР И 
ОПШТИНА: БОЉЕВАЦ, БОР, КЛАДОВО, КЊАЖЕВАЦ И НЕГОТИН, КАО И 
ШУМЕ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК, 
КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД А) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ.  

 

7. СЕВЕРНОКУЧАЈСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
БРОДИЦА, ЖЕЛЕЗНИК, ПЕК - ГЛОЖАНА - КОМША, МАЈДАН - КУЧАЈНА, ДОЊИ 
ПЕК, ЧЕЗАВА, РАВНА РЕКА I, РАВНА РЕКА II, МАЛИ ПЕК, ТОДОРОВА РЕКА, 
ПЕК - ГРАБОВА РЕКА, УЈЕВАЦ, БЕЉАНИЦА, ЦРНИ ВРХ, МАЛИ КАМЕН, 
ЗДРАВЧА, ВУКАН - КРИЛАШ, ОСТРВО - СТИГ, ГОРИЦА – РУЈАК, ОСТРВО, 
РЕЧИЧКИ ВРХ И ЦРНА РЕКА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ГРАД СМЕДЕРЕВО 
И ГРАД ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНЕ: ЖАГУБИЦА, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 
КУЧЕВО, МАЛО ЦРНИЋЕ И ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, КАО И ШУМЕ НА 
ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА ГОЛУБАЦ И МАЈДАНПЕК, КОЈЕ СА ШУМАМА 
ПОД 1) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА СМЕДЕРЕВО И ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА: ЖАГУБИЦА, 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, КУЧЕВО, МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И 
ЖАБАРИ, КАО И ПРИВАТНЕ ШУМЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
И МАЈДАНПЕК КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД А) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ 
ЦЕЛИНУ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВО И 
ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА: ЖАГУБИЦА, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 
КУЧЕВО, МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ЖАБАРИ, КАО И ПРИВАТНЕ 
ШУМЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА ГОЛУБАЦ И МАЈДАНПЕК КОЈЕ СА 
ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ. 

 

8. ЈУЖНОКУЧАЈСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
СЛАДАЈСКА БУЧИНА - РЕЧКЕ, ЈЕЛОВА КОСА, БЕЉАНИЧКА РЕКА - ЗЛОТСКА 
РЕКА, ВИНАТОВАЧА-ВРТАЧЕЉЕ, СКЛОПОВИ-СОКОЛИЦА, ДЕСПОТОВАЧКЕ 
ШУМЕ, КЛОЧАНИЦА, БАРБУШИНА, ВАЛКАЛУЦИ -НЕКУДОВО, ТРОГЛАН БАРЕ, 
ЈАБЛАНИЧКЕ ШУМЕ, СЕЊСКО-СТУБИЧКЕ ШУМЕ, ЈАВОРАК, ИГРИШТЕ - 
ТЕКУЋА БАРА, ЧЕСТОБРОДИЦА, БУЉАНСКО-ЗАБРЕШКЕ ШУМЕ, ЈУХОР I, 
ЈУХОР II И ЛЕВАЧКЕ ШУМЕ - ЦАРИНА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ЈАГОДИНА И ОПШТИНА: ВАРВАРИН, ДЕСПОТОВАЦ, ПАРАЋИН, 
РЕКОВАЦ, СВИЛАЈНАЦ И ЋУПРИЈА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
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ГРАДА ЈАГОДИНА И ОПШТИНА: ВАРВАРИН, ДЕСПОТОВАЦ, ПАРАЋИН, 
РЕКОВАЦ, СВИЛАЈНАЦ И ЋУПРИЈА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА ЈАГОДИНА И 
ОПШТИНА: ВАРВАРИН, ДЕСПОТОВАЦ, ПАРАЋИН, РЕКОВАЦ, СВИЛАЈНАЦ И 
ЋУПРИЈА.  

 

9. РАСИНСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ПОСЛОНСКЕ ПЛАНИНЕ, СРНДАЉСКА РЕКА, ЛОМНИЧКА РЕКА, ЈАБЛАНИЧКА 
РЕКА, ЖУЊАЧКО-БАТОТСКЕ ПЛАНИНЕ, БЛАЖЕВСКЕ ШУМЕ, ЈЕЛЕНСКО 
ОСОЈЕ, КОПАОНИК, БРУСКЕ ШУМЕ, ЖЕЉИН, ЖУПСКЕ ШУМЕ, ТРСТЕНИЧКЕ 
ШУМЕ, ЉУБОСТИНСКЕ ШУМЕ, БУКОВИК I , БУКОВИК II, ИВЉАК И ПЕТИНСКА 
РЕКА; 

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА КРУШЕВАЦ И ОПШТИНА: АЛЕКСАНДРОВАЦ, БРУС, ЋИЋЕВАЦ И 
РАЖАЊ, КАО И ШУМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК КОЈЕ СА 
ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА КРУШЕВАЦ И ОПШТИНА: АЛЕКСАНДРОВАЦ, БРУС, ЋИЋЕВАЦ И 
РАЖАЊ, КАО И ШУМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК КОЈЕ СА 
ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА ОСИМ ШУМА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ НА 
ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА КРУШЕВАЦ И ОПШТИНА: АЛЕКСАНДРОВАЦ, БРУС, 
ЋИЋЕВАЦ И РАЖАЊ, КАО И ШУМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ.  

 

10. ДОЊЕИБАРСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ГЛЕДИЋСКЕ ШУМЕ, КОТЛЕНИК, ЈАСТРЕБАР, ТРОГЛАВ-ДУБОЧИЦА, 
ТРОГЛАВ – БОРОШНИЦА, ЧЕМЕРНО, ЂАКОВАЧКЕ ПЛАНИНЕ, СТОЛОВИ - 
РИБНИЦЕ, СТОЛОВИ - ИБАР, СОКОЉА, ГОРЊА СТУДЕНИЦА, РАДОЧЕЛО-
ЦРЕПУЉНИК, СТУДЕНИЦА - ПОЛУМИР, ГОКЧАНИЦА, ЖЕЉИН; ГРАЧАЦ; 
ВРЊАЧКА БАЊА; ГОЧ – СТАНИШИНЦИ; СЕЛИШТЕ, ГОЧ ГВОЗДАЦ А И ГОЧ 
ГВОЗДАЦ Б; 

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНА, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА КРАЉЕВО И ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА КРАЉЕВО И ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВО И 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА.  
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11. ГОРЊЕИБАРСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
МОЈСТИРСКЕ ШУМЕ, ДРАШКЕ ПЛАНИНЕ, ВРАЊАЧА - ДИЈЕЛОВИ, ХУМ, 
ЂЕРЕКАВСКИ ОМАР, ЈАРУТ, НИНАЈА, ЖАРА - ОРЉАНСКЕ ШУМЕ, ЦРНИ ВРХ 
- КАМИНЕ, РИБАРИЋКО - ЈАБЛАНИЧКЕ ШУМЕ, ЦРНИ ВРХ - ДЕЖЕВСКИ, 
ДЕБЕЉАК-МЕДЕНОВАЦ, БЛИЗАНАЦ - ДЕБЕЛИЦА, НИНАЈА-КОЗНИК, ТУРЈАК-
ВРШИНЕ, ВИНОРОГ, БИСЕР ВОДА - ВРАЊИ КРШ - ЛИСА - БОРЈЕ, ДИВАН - 
ЛОКВА - БРЕЗА - ЗИМОВНИК, БУКОВИК – ТЛАЧИНА - КРСТАЦ, ВЕЛИКИ ВЛАХ 
- ЈАДОВНИК – ТРЕСКА И  ВЛАШИЦА - ТРЕШТЕНАЦ;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА НОВИ ПАЗАР И ОПШТИНА ТУТИН И РАШКА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА НОВИ ПАЗАР И ОПШТИНА ТУТИН И РАШКА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА ОСИМ ШУМА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ 
"КОПАОНИК" НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА НОВИ ПАЗАР И ОПШТИНА ТУТИН И 
РАШКА.  

 

12. ШУМАДИЈСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
БЕШЊАЈА, ГРУЖАНСКО-ЛЕПЕНИЧКО-ЈАСЕНИЧКЕ ШУМЕ, БУКУЉА, 
ЈЕШЕВАЦ I , КОТЛЕНИК, РУДНИК I, РОГОТ, РУДНИК II, ЈЕШЕВАЦ II, ВУЈАН - 
РОЖАЊ, РАЈАЦ - ОСТРВИЦА И СУВОБОР;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРАГУЈЕВАЦ И ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, БАТОЧИНА, КНИЋ, РАЧА, 
ТОПОЛА, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛАПОВО;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА КРАГУЈЕВАЦ И ОПШТИНА: АРАНЂЕЛОВАЦ, БАТОЧИНА, КНИЋ, РАЧА, 
ТОПОЛА, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ЛАПОВО, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И 
ВЕЛИКА ПЛАНА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА КРАГУЈЕВАЦ И 
ОПШТИНА: АРАНЂЕЛОВАЦ, БАТОЧИНА, КНИЋ, РАЧА, ТОПОЛА, ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, ЛАПОВО, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И ВЕЛИКА ПЛАНА.  

 

13. ГОЛИЈСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ГОЛИЈА, ДАЈИЋКЕ ПЛАНИНЕ, КОЉЕШНИЦА, БИСЕР ВОДА - ЦРНИ ВРХ - 
РАДУЛОВАЦ, БРУСНИЧКЕ ШУМЕ, ЦРЕПУЉНИК, КЛЕКОВИЦА, КОВИЉЕ - 
РАБРОВИЦА, ЈАВОР - КОРАВЧИНА, МУЧАЊ, ЈАДАРЕВО - ЦРВЕНА ГОРА, 
ОШТРИ ВРХ - ЛУЧКА РЕКА, ДУБОЧИЦА - БАРЕ, КОЗНИК - НИНАЈА, ГОЛИЈА - 
ЈАВОР, ЦАРИЧИНА - ЖАРИ, ВУЈАН - БУКОВИК, РОЖАЊ - ЈЕЉЕН, ЈЕЛИЦА, 
ОВЧАР - КАБЛАР, СТЕЊЕВАЦ - ГОЛУБАЦ, ВРЉАН - КРШЕВИ И МРЧАЈЕВАЦ, 
ДЕРВЕНТА - БАБИЊАЧА, ЦМИЉЕВАЦ - ВУКОВА ГЛАВА 1, ЦМИЉЕВАЦ - 
ВУКОВА ГЛАВА 2;  
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2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ЧАЧАК И ОПШТИНА: СЈЕНИЦА, ИВАЊИЦА И ЛУЧАНИ;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ЧАЧАК И ОПШТИНА: СЈЕНИЦА, ИВАЊИЦА И ЛУЧАНИ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА ЧАЧАК И 
ОПШТИНА: СЈЕНИЦА, ИВАЊИЦА И ЛУЧАНИ.  

 
14. ТАРСКО-ЗЛАТИБОРСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ГОЛУБАЦ -ДУБОВАЦ, ДОБРАЧКО-ЛАТВИЧКЕ ШУМЕ, ШУПЉА ЈЕЛА, БУКОВИ, 
МАЉЕН - РИДОВИ, ЈЕЉЕ - ТАВНИК, МУРТЕНИЦА, ТОРНИК, ЧАВЛОВАЦ, 
БОРОВА ГЛАВА, СЕМЕГЊЕВСКА ГОРА, ШЉИВОВИЦА, СМИШАЉ, 
ИНВЕНТАР ПОЖЕШКИХ ШУМА, ВЕНАЦ - БЛАГАЈА, ЈЕЛОВА ГОРА, 
КРЕМАНСКЕ КОСЕ, ШАРГАН, МОКРА ГОРА - ПАЊАК, МОКРА ГОРА -
КРШАЊЕ, БЕЛА ЗЕМЉА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА УЖИЦЕ И ОПШТИНА: ПОЖЕГА, АРИЉЕ И ЧАЈЕТИНА, КАО И ШУМЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ 
ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА УЖИЦЕ И ОПШТИНА: ПОЖЕГА, АРИЉЕ И ЧАЈЕТИНА, КАО И ШУМЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ 
ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА УЖИЦЕ И 
ОПШТИНА ПОЖЕГА, АРИЉЕ, КОСЈЕРИЋ И ЧАЈЕТИНА.  

 

15. ЛИМСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ЧЕЛИЊАК - ТМОР - СОКОЛИНА, ЈАВОРЈЕ, ПОБЛАЧНИЦА I , ПОБЛАЧНИЦА II, 
ЧАГЉЕВИНА, ЧЕМЕРНО - БАДЊЕВИ, ГОЛА БРДА - ПОНОР, ОЖАЉ - 
РЕШТЕВО, КИЈЕВАЧА, БИЋ, ЛИСА СТЕНА - ГУСИЊЕ, ЦРНИ ВРХ - 
ЉЕСКОВАЦ, ПРИБОЈ - ПРИБОЈСКА БАЊА, ВУЧЈА - КОЗОМОР - ВРАН, ЦРНИ 
ВРХ - ГОЛА БРДА, БОСАЊЕ, ЈАСЕНОВО - БОЖЕТИЋИ, ПЛАНДИШТЕ, ЗЛАТАР 
I, ЗЛАТАР II ГУСИЊЕ - СУВИ ДО, ШЕРБЕТОВАЦ, САВИН ЛАКАТ, ЦРНИ ВРХ - 
КАМЕНА ГОРА, РАЂЕНОВАЦ - СТРУГОВИ, ВЛАСАН - БИЈЕЛОБАБЕ, 
ЈАДОВНИК - ДЕРВЕНТА, ДУБОЧИЦА, ЛИСА - ЈАСЕН;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: НОВА ВАРОШ, ПРИЈЕПОЉЕ И ПРИБОЈ; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ, ПРИЈЕПОЉЕ И ПРИБОЈ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА НОВА 
ВАРОШ, ПРИЈЕПОЉЕ И ПРИБОЈ.  
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16. ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ТОРНИЧКА БОБИЈА, НЕМИЋ - БАУРИЋ, МАЧКОВ КАМЕН, ЗАПАДНА 
БОРАЊА, ИСТОЧНА БОРАЊА, ГУЧЕВО, ТРОНОША, МИШКОВАЦ - ЈЕЖУР, 
ТОМАЊСКА ПЛАНИНА, ИВЕРАК, ЦЕР - ВИДОЈЕВИЦА, ДРИНСКО-САВСКЕ 
АДЕ, МАЉЕН I, МАЉЕН II, ЈЕЉЕ - МАГЛЕШ, МЕДВЕДНИК - ЈАБЛАНИК - 
ПОВЛЕН, ПОДГОРИНА - ВИС, ЈАУТИНА И РАЈАЦ - ПЕШТАН;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДОВА ШАБАЦ, ЛОЗНИЦА И ВАЉЕВО, ОПШТИНА: ВЛАДИМИРЦИ, 
БОГАТИЋ, КРУПАЊ, МАЛИ ЗВОРНИК, ЉУБОВИЈА, ОСЕЧИНА, МИОНИЦА, 
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И УБ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ГРАДА БЕОГРАДА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДОВА ШАБАЦ, ЛОЗНИЦА И ВАЉЕВО И ОПШТИНА: ВЛАДИМИРЦИ, 
БОГАТИЋ, КРУПАЊ, МАЛИ ЗВОРНИК, ЉУБОВИЈА, ОСЕЧИНА, МИОНИЦА, 
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ, УБ И КОЦЕЉЕВА, КАО И ШУМЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ГРАДА БЕОГРАДА, 
КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ ПРИРОДНУ И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДОВА ШАБАЦ, 
ЛОЗНИЦА И ВАЉЕВО И ОПШТИНА: ВЛАДИМИРЦИ, БОГАТИЋ, КРУПАЊ, 
МАЛИ ЗВОРНИК, ЉУБОВИЈА, ОСЕЧИНА, МИОНИЦА, ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ, УБ И 
КОЦЕЉЕВА, КАО И ШУМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ЛАЗАРЕВАЦ ГРАДА БЕОГРАДА, КОЈЕ СА ШУМАМА ПОД 1) ЧИНЕ ПРИРОДНУ 
И ГЕОГРАФСКУ ЦЕЛИНУ. 

 

17. ПОСАВСКО-ПОДУНАВСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
КОШУТЊАЧКЕ ШУМЕ, ГУБЕРЕВАЧКЕ ШУМЕ, АВАЛА, КОСМАЈ, ТРЕШЊА, 
ГРОЧАНСКА АДА, ДРАЖ - ВИШЊИК - БОЈЧИН - ЦЕРОВА ГРЕДА - ГИБАВАЦ, 
ПРОГАРСКА АДА - ЦРНИ ЛУГ - ЗИДИНЕ - ДРЕНСКА, ТАМИШ, ДУНАВ, РИТ И 
ЛИПОВИЦА, СТЕПИН ЛУГ, КОШУТЊАК, МАКИШ – ДЕО АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ-
ШУМЕ УЗ АУТО ПУТ;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАД БЕОГРАД, А НАЛАЗЕ СЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, ИЗУЗЕВ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ, У КОМПЛЕКСИМА ШУМА МАКИШ, КОШУТЊАК, 
ЗАШТИТНЕ ШУМЕ УЗ АУТОПУТ БЕОГРАД - ЗАГРЕБ, У КО ЗЕМУН И КО НОВИ 
БЕОГРАД, ТИТОВ ГАЈ, АДА ЦИГАНЛИЈА, СКЕЉАНСКА АДА И ФОРЛАНДИ УЗ 
ЛЕВУ ОБАЛУ РЕКЕ САВЕ У КО ЗЕМУН;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА БЕОГРАДА, ИЗУЗЕВ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ;  

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ИЗУЗЕВ 
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ.  
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18. СРЕМСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ДРАГАНОВЦИ - ЛОПАДИН - ДУБРАВЕ - КАБЛАРОВАЦ - ЂЕПУШ, НЕПРЕЧАВА 
- ВАРОШ - ЛАЗАРИЦА, БЛАТА - МАЛОВАНЦИ, РАШКОВИЦА - СМОГВИЦА, 
ВИНИЧНА - ЖЕРАВИНАЦ - ПУК, РАЂЕНОВЦИ - НОВИ, РАДИНСКА - ВРАЊАК, 
КУЋИНЕ - НАКЛО - КЉЕШТАВИЦА, СМОГВА - ГРАБОВА ГРЕДА, ВАРАДИН - 
ЖУПАЊА, ВРАТИЧНА - ЦРЕТ - ЦАРЕВИНА, БАНОВ БРОД - МАРТИНАЧКИ 
ПОЛОЈ - ЗАСАВИЦА - СТАРА РАЧА, ДОБРЕЧ - ВУКОДЕР - ДЕБЕЉАК - 
ГАЛОВАЧА, СЕЊАЈСКЕ БАРЕ II - КАРАКУША, ГРАБОВАЧКО-ВИТОЈЕВАЧКО 
ОСТРВО - ВИТОЈЕВАЧКИ АТАР, БАРАДИНЦИ - ПАВЛАКА - ВУЧКОВАЦ, 
СЕЊАЈСКЕ БАРЕ I - КРСТАЦ, ЈАЛИЈА - ЛЕГЕТ - ТУРЈАН, ВИСОКА ШУМА - 
ЛОШИНЦИ, МАТИЈЕВИЦА -КАДИОНИЦА, КУПИНСКЕ ГРЕДЕ, ЈАСЕНСКА 
БЕЛИЛО, КУПИНСКИ КУТ, ЧЕЊИН - ОБРЕШКЕ ШИРИНЕ, КРЧЕДИНСКА АДА, 
ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА БАЛИША, КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ШИД И КО МОЛОВИН; 

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА: ШИД, БЕОЧИН, ИРИГ, РУМА, 
ПЕЋИНЦИ, СТАРА ПАЗОВА, ИНЂИЈА И СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА И ОПШТИНА: ШИД, БЕОЧИН, ИРИГ, РУМА, ПЕЋИНЦИ, СТАРА 
ПАЗОВА, ИНЂИЈА И СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ.  

 

19. БАНАТСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ГОРЊЕ ПОТИСЈЕ, ДОЊЕ ПОТИСЈЕ, МУЖЉАНСКИ РИТ, ГОРЊЕ 
ПОТАМИШЈЕ, ДОЊЕ ПОТАМИШЈЕ, ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ, СПР ДЕЛИБЛАТСКИ 
ПЕСАК, ВРШАЧКИ БРЕГ, КАРЛОВАЧКЕ ШУМЕ, МАЈУР, ДУМАЧА И МАЛИ РИТ;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДОВА ЗРЕЊАНИН И ПАНЧЕВО И ОПШТИНА: НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ЧОКА, 
КИКИНДА, НОВИ БЕЧЕЈ, НОВА ЦРЊА, ЖИТИШТЕ, СЕЧАЊ, ПЛАНДИШТЕ, 
АЛИБУНАР, КОВАЧИЦА, ОПОВО, КОВИН, БЕЛА ЦРКВА И ВРШАЦ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДОВА ЗРЕЊАНИН И 
ПАНЧЕВО И ОПШТИНА: НОВИ КНЕЖЕВАЦ И ЧОКА, КИКИНДА, НОВИ БЕЧЕЈ, 
НОВА ЦРЊА, ЖИТИШТЕ, СЕЧАЊ, ПЛАНДИШТЕ, АЛИБУНАР, КОВАЧИЦА, 
ОПОВО, КОВИН, БЕЛА ЦРКВА И ВРШАЦ.  

 

20. СЕВЕРНОБАЧКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
СУБОТИЧКЕ ШУМЕ, ПОТИСКЕ ШУМЕ, КАРАПАНЏА, КОЛУТ - КОЗАРА, 
МОНОШТОРСКЕ ШУМЕ, ЗАШТИЋЕНЕ ШУМЕ АПАТИНА, АПАТИНСКИ РИТ, 
КАМАРИШТЕ, ДОРОСЛОВАЧКА ШУМА И БРАЊЕВИНА;  
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2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДОВА СОМБОР И СУБОТИЦА И ОПШТИНА: АПАТИН, ОЏАЦИ, КУЛА, 
МАЛИ ИЂОШ, БАЧКА ТОПОЛА, КАЊИЖА, СЕНТА И АДА; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДОВА СОМБОР И 
СУБОТИЦА И ОПШТИНА: АПАТИН, ОЏАЦИ, КУЛА, МАЛИ ИЂОШ, БАЧКА 
ТОПОЛА, КАЊИЖА, СЕНТА И АДА. 

 

21. ЈУЖНОБАЧКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ТОПОЛИК, ШАЈКАШКА, КАМЕЊАР, ДУНАВСКЕ АДЕ, ПЛАВАЊСКЕ ШУМЕ, 
БОЂАНСКА ШУМА, ЦЕРИК, РИСТОВАЧА, ПАЛАНАЧКЕ АДЕ - ЧИПСКИ ПОЛОЈ, 
БАГРЕМАРА И КАЋКА ШУМА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА НОВИ САД И ОПШТИНА: БАЧ, БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 
ВРБАС, СРБОБРАН, БЕЧЕЈ, ТЕМЕРИН, ЖАБАЉ И ТИТЕЛ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА НОВИ САД И 
ОПШТИНА: БАЧ, БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ВРБАС, СРБОБРАН, 
БЕЧЕЈ, ТЕМЕРИН, ЖАБАЉ И ТИТЕЛ.  

 

22. ПОМОРАВСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ВЕЉА ГЛАВА - КОПИЊАК - ЦРНИ КАМЕН, ШАВАРИНКА, ГОВЕДАРНИЦА, 
ВЕЉИ ВРХ - КРИВА РЕКА, ЖЕГОВАЦ - ЗЕЛЕНИ ВРХ И ГУШИЦА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: КОСОВСКА КАМЕНИЦА, ГЊИЛАНЕ И ВИТИНА;  

3) КОМПЛЕТ ДРЖАВНИХ ШУМА КОПИЉАЧА У КО КОПИЉАЧА 
ОПШТИНА ВИТИНА;  

4) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: КОСОВСКА КАМЕНИЦА, ГЊИЛАНЕ И ВИТИНА; 

5) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: КОСОВСКА 
КАМЕНИЦА, ГЊИЛАНЕ И ВИТИНА.  

 

23. НЕРОДИМСКО-ЛЕПЕНАЧКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
НЕРОДИМСКО-ЈЕЗЕРАЧКЕ ШУМЕ, ТОПИЛО - ДЕВЕТАК, ШАРА, ШТРБАЧКО-
ГОТОВУШКЕ ШУМЕ, ВРБЕШТИЧКО-КОШТАЊЕВАЧКЕ ШУМЕ, БУКОВИК, 
БОДОШЊАК-ДИНАРИЦА, БЕЛА ВОДА И БИТИЊСКО-СУШИЧКЕ ШУМЕ;  
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2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: УРОШЕВАЦ, КАЧАНИК, ШТРПЦЕ И ШТИМЉЕ;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: УРОШЕВАЦ, КАЧАНИК, ШТРПЦЕ И ШТИМЉЕ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: УРОШЕВАЦ, 
КАЧАНИК, ШТРПЦЕ И ШТИМЉЕ.  

 

24. ШАРСКО-ПОДРИМСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: ШАР 
ПЛАНИНА, КОЏА - БАЛКАН, КОРИТНИК, ПАШТРИК, КОРИТНИК II , БОРСКИ 
ЧЕСТАК - ЈЕЛАК, ЦРНОЉЕВСКО-БИРАЧКЕ ШУМЕ, БУКОГЛАВА-МУШОТИШКЕ 
ШУМЕ И ОРАХОВАЦ - МИЛАНОВАЦ ПЛАНИНА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: ПРИЗРЕН, СУВА РЕКА, ГОРА И ОРАХОВАЦ;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: ПРИЗРЕН, СУВА РЕКА, ГОРА И ОРАХОВАЦ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: ПРИЗРЕН, 
СУВА РЕКА, ГОРА И ОРАХОВАЦ.  

 

25. ПРОКЛЕТИЈСКО-БИСТРИЧКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ХАЈЛА, КОПРИВНИК, ЖЉЕБ, ДУБОЧАК, ЛОЋАНСКО-ДЕЧАНСКЕ ШУМЕ, 
КОЖЊАР - РАШКИ ДО, ЈУНИЧКЕ ПЛАНИНЕ, ПЛЕЋЕ - ЋЕЛИЈЕ, СТРЕОЧКЕ 
ПЛАНИНЕ, ПАШТРИК II, ЋЕРЕТ, МАЈА ГЛАВА, ДУШКАЈА, КОРЕНИК - БЕЛЕ 
ВОДЕ, РАДУША И ШУМЕ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА КЛИНА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: ПЕЋ, ДЕЧАНИ, ЂАКОВИЦА, ИСТОК И КЛИНА;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ (ДРУШТВЕНОЈ) СВОЈИНИ КОЈИМА СУ 
ГАЗДОВАЛА БИВША ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ 
НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: ПЕЋ, ДЕЧАНИ, ЂАКОВИЦА, ИСТОК И КЛИНА;  

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: ПЕЋ, 
ДЕЧАНИ, ЂАКОВИЦА, ИСТОК И КЛИНА.  

 

26.ИБАРСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
МОКРА ПЛАНИНА - ОКЛАЧКА ГЛАВА, КОПАОНИК - ШАЉА, ДЕНКОВАЦ, 
ДОБРО БРДО - ЛОКВЕ, БРДИЈА - ЛЕТИНЕ, ГЊЕЖДАНСКЕ ПЛАНИНЕ, ЈАРИК - 
БЕЛО БРДО, ШАТОРИЦЕ-МАЛА РЕКА, ДУБОЧАК И СТОЛОВИ;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
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ОПШТИНА: КОСОВСКА МИТРОВИЦА, ЗВЕЧАН, ЗУБИН ПОТОК И 
ЛЕПОСАВИЋ;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ОПШТИНА: КОСОВСКА МИТРОВИЦА, ЗВЕЧАН, ЗУБИН ПОТОК И 
ЛЕПОСАВИЋ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: КОСОВСКА 
МИТРОВИЦА, ЗВЕЧАН, ЗУБИН ПОТОК И ЛЕПОСАВИЋ.  

 

27. КОСОВСКО ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ЗЕБИНАЧКА БАРА - ЦРНИ ПОТОК - СУЉЕВИЋ ЧУКА, ЧИЧАВИЦА, 
БУКОГЛАВА - СЛАКОВАЦ, ДРЕНИЧКЕ ШУМЕ, ЛИПЉАНСКЕ ШУМЕ, 
МАЛИШЕВСКЕ ШУМЕ, СРБИЦА - ЧИЧАВИЦА, МУРГУЛА - БЕЛАСИЦА, 
ПОПОВО - ЛАПАШТИЦА, ЛИПОВИЦА И ТУРУЧИЦА;  

2) НЕУРЕЂЕНЕ ДРЖАВНЕ ШУМЕ КОЈИМА ГАЗДУЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ОПШТИНЕ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ПРИШТИНА И ОПШТИНА: ВУЧИТРН, ГЛОГОВАЦ, ЛИПЉАН, СРБИЦА, 
ПОДУЈЕВО, КОСОВО ПОЉЕ, НОВО БРДО И ОБИЛИЋ;  

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈАМА 
ГРАДА ПРИШТИНА И ОПШТИНА: ВУЧИТРН, ГЛОГОВАЦ, ЛИПЉАН, СРБИЦА, 
ПОДУЈЕВО, КОСОВО ПОЉЕ, НОВО БРДО И ОБИЛИЋ; 

4) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА: ПРИШТИНА, 
ВУЧИТРН, ГЛОГОВАЦ, ЛИПЉАН, СРБИЦА, ПОДУЈЕВО, КОСОВО ПОЉЕ, 
НОВО БРДО И ОБИЛИЋ. 

 

28. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ТАРА” 

1)  ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
ЦРНИ ВРХ, ЗВЕЗДА, ТАРА, МЕЛИОРАТИВНО ЗАШТИТНЕ ШУМЕ РАЧА, 
КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ И КОМУНАЛНЕ ШУМЕ; 

2) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА, 
ОПШТИНА БАЈНА БАШТА; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА. 

 
29. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „КОПАОНИК” 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
БРЗЕЋКА РЕКА, БАРСКА  РЕКА, САМОКОВСКА РЕКА И ГОБЕЉСКА РЕКА; 

2) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА, 
ДЕЛОВИ ОПШТИНА РАШКА И БРУС; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА. 
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30. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ЂЕРДАП” 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: ЛЕВА 
РЕКА, КОЖИЦА, ДЕСНА РЕКА, ЧЕЗАВА, БОЉЕТИНСКА РЕКА, ЗЛАТИЦА, 
ПЕЦКА БАРА,  БОЉЕТИНКА, ПОРЕЧКА РЕКА, ЦРНИ ВРХ, ШТРБАЧКО 
КОРИТО И ЂЕРДАП; 

2) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА, 
ДЕЛОВИ ОПШТИНА КЛАДОВО, МАЈДАНПЕК И ГОЛУБАЦ; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА. 

 

31. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ФРУШКА ГОРА” 

1) ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: 
СТРАЖИЛОВО - ПАРАГОВО, ЧОРТАНОВАЧКЕ ШУМЕ, ВРДНИК - 
МОРИНТОВО, ПОПОВИЦА - МАЈДАН - ЗМАЈЕВАЦ, КАТАНСКЕ ЛИВАДЕ - 
ОСОВЉЕ, АНДРЕВЉЕ – ТЕСТЕРА - ХАЈДУЧКИ БРЕГ, ШУЉАМАЧКА ГЛАВИЦА 
- КРАЉЕВАЦ, РАВНЕ, БИКЛАВ, ЈАНОК, ГВОЗДЕЊАК-ЛИЦЕ, ВОРОВО – 
ЛИПОВАЧА - ШИДСКО ЦЕРИЈЕ, ПОЛОЈ; 

2) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА, 
ДЕЛОВИ ОПШТИНА НОВИ САД, ШИД, РУМА, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ИРИГ, ИНЂИЈА, БЕОЧИН И БАЧКА ПАЛАНКА; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА. 

 

32. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ШАР ПЛАНИНА” 

1)ДРЖАВНЕ ШУМЕ ОБУХВАЋЕНЕ ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА: ШАРА, 
ШТРБАЧКО – ГОТОВУШКЕ ШУМЕ, ВРБЕШТИЧКО – БЕРЕВАЧКЕ ШУМЕ, ШАР 
ШЛАНИНА, КОЏА БАЛКАН, БУКОВА  ГЛАВА – МУШУТИШКЕ ШУМЕ И 
БУКОВИК; 

2) ШУМЕ СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА, 
ДЕЛОВИ ОПШТИНА ПРИЗРЕН, ШТРПЦЕ, КАЧАНИК И СУВА РЕКА; 

3) ШУМЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИМА СУ ГАЗДОВАЛА БИВША 
ПРАВНА ЛИЦА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА 
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа - Влада 
Обрађивач: Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о шумама 
Draft Law on Amendments of the Law on Forests 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава 
чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), 
односно с одредбама Прелазног споразума о трговини и 
трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, 
и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 
- 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа, 
- 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума, 
- 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума, 
- 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 
- 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
Није планирано. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и 
оцене усклађености са њима 
- 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима. 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о шумама се не усклађује 
са прописима Европске уније. 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са 
њима 
- 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
- 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености 
прописа са прописима Европске уније. 
Планирано је усклађивање до 2018, а пуна имплементација по чланству 
у ЕУ. 
 
5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу 
усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом 
не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ 
се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који 
произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из 
члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе 
директиве).   
С обзиром да се доноси Закон о изменама и допунама Закона о шумама, 
област коју уређује није посебно уређена прописима ЕУ, односно земље 
чланице уређују самостално област шумарства у националним 
прописима. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније 
преведени на српски језик? 
- 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
- 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 
Није било учешћа консултаната. 
 
 


