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Нацрт 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ШУМАМА 

 

 

Члан 1.  

 

У Закону о шумама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08 и 60/13), 

у члану 8. тачка к) мијења се и гласи: 

„к) извођачи радова у шумарству су привредна друштва или предузетници који 

су код надлежног органа регистровани за извођење радова у шумарству, те у поступку 

лиценцирања потврђени као квалификовани и технички опремљени за њихово 

извођење;“. 

 

Члан 2.  

 

У члану 32. став 3. мијења се и гласи: 

„(3) Имовину Јавног предузећа шумарства ′Шуме Републике Српске′ а. д. чине: 

грађевински објекти, грађевинско земљиште за редовну употребу ових објеката, 

покретне ствари, новчана средства, хартије од вриједности и друга имовинска права.“ 

 

Члан 3.  

 

У члану 34. у ставу 1. у тачки љ) ријеч: „и“ брише се и додаје запета. 

Послије тачке љ) додаје се нова тачка м) која гласи: 

 „м) чување, ускладиштење и продају дрвних сортимената одузетих у поступку 

инспекцијског надзора,“. 

Досадашња тачка м) постаје тачка н). 

 

Члан 4. 

 

У члану 37. став 1. мијења се и гласи: 

„(1) Послове извођења радова у шумарству могу обављати привредна друштва 

или предузетници који су регистровани за послове искоришћавања шума и услужне 

дјелатности у шумарству и који посједују лиценцу издату од Министарства.“ 

 

Члан 5. 

 

Члан 42. мијења се и гласи:  

„(1) Крчење шума или трајна промјена намјене шумског земљишта може се 

вршити: 

a) ако је у складу са спроведбеним документима просторног уређења,  

б) на основу акта надлежног органа о утврђивању општег интереса, 

в) уколико је то потребно ради реализације уговора о концесији,  

г) ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од 

елементарних непогода и одбране земље,  



д) у поступку комасације пољопривредног земљишта и шума и 

ђ) за подизање култура које трајно дају већу корист него постојећа шума. 

(2) Сагласност за крчење шуме или трајну промјену намјене шумског земљишта 

из става 1. овог члана даје Министарство. 

(3) Приједлог за крчење шуме или трајну промјену намјене шумског земљишта 

из става 1. овог члана могу поднијети: носилац права својине или корисник 

непокретности, јединица локалне самоуправе, концесионар и корисник експропријације 

(у даљем тексту: предлагач крчења). 

(4) У случају из става 1. тачка ђ) овог члана, зeмљиштe нa кojeм je извршeнo 

крчeњe, oднoснo чистa сjeчa шумe обавезно сe, у рoку oд двиje гoдинe од дана давања 

сагласности, приводи нaмjeни рaди кoje je извршено крчење шуме. 

(5) У случају да предлагач крчења поступи супротно одредбама става 4. овог 

члана, дужан је да о свом трошку изврши пошумљавање земљишта у току идуће 

године.“ 

 

Члан 6.  

 

У члану 43. у ставу 1. ријечи: „став 1. т. б), в) и г)“ замјењују се ријечима: „став 

1. т. а) и б)“. 

 

Члан 7.  

 

Члан 44. мијења се и гласи: 

„Предлагач крчења подноси Министарству приједлог ради прибављања 

сагласности за крчење шума или трајну промјену намјене шумског земљишта, уз који 

обавезно доставља: 

а) инвестиционо-техничку документацију са подацима о шуми и шумском 

земљишту, из које произлази да је на одређеном земљишту потребно крчење шуме или 

промјена намјене шумског земљишта и  

б) доказ о праву својине или правном основу коришћења непокретности.“ 

 

Члан 8. 

 

У члану 72. став 1. мијења се и гласи:  

„(1) Дрво и дрвне сортименте произведене у шуми забрањено је возити од пања 

и транспортовати док се не жигошу и обројче, осим у случајевима планираног 

коришћења шумског дрвног отпатка када се жигосање и обројчавање врши у шуми 

након завршне израде дрвета и дрвних сортимената.“  

 Став 6. брише се.  

 Досадашњи ст. 7, 8, 9. и 10. постају ст. 6, 7, 8. и 9. 

 

Члан 9. 

 

У члану 89. став 8. мијења се и гласи:  

„(8) Надокнада из става 6. овог члана уплаћује се на рачун јавних прихода 

јединице локалне самоуправе, и користи се за изградњу, реконструкцију и одржавање 

инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединице локалне 

самоуправе са које потичу продати сортименти, као и за друге функције руралног 

развоја, те остале трошкове неопходне за функционисање јединице локалне 



самоуправе, изузев административних трошкова, плата, накнада плате и осталих 

личних примања.“  

Послије става 8. додаје се нови став 9. који гласи: 

„(9) Средства прикупљена уплатом надокнаде из става 6. овог члана користе се 

на основу годишњег плана о утрошку намјенских средстава који доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављену сагласност 

Министарства.“ 

Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 10. и 11. 

 

Члан 10. 

 

 Члан 101. мијења се и гласи: 

„(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво или друго правно лице ако: 

а) не донесе инвестициони програм газдовања шумским плантажама у складу са 

чланом 19. овог закона, 

 б) поступа супротно одредбама Основа, дугорочног програма газдовања 

подручјем крша, инвестиционог програма газдовања шумским плантажама и 

извођачких пројеката (члан 21. став 1. овог закона), 

в) не изврши радове у складу са чланом 21. ст. 1, 2, 3. и 4. овог закона који се 

односе на шумскоузгојне радове, радове на њези и заштити шума, сјечи и радови на 

постизању одговарајућег степена отворености шума предвиђених Основом, 

инвестиционим програмима газдовања плантажама и другим интензивним засадима и 

извођачким пројектима, као и ако прекорачи укупан обим сјеча у високим шумама 

предвиђеним основом, 

г) врши израду основа, дугорочног програма газдовања подручјем крша, 

елабората за проглашење заштитних шума и шума са посебном намјеном и пројеката за 

шумске комуникације а није регистровано за ту дјелатност и не посједује лиценцу 

издату од Министарства (члан 23. ст. 1. и 2. овог закона), 

д) израду извођачких пројеката врше лица која немају положен стручни испит 

према правилнику који доноси министар у складу са чланом 23. став 7. овог закона, 

ђ) реализацију Основа за шуме у својини Републике врши без извођачког 

пројекта у складу са чланом 24. став 1. овог закона, 

е) не донесе, у складу са основама, годишњи план газдовања шумама до 1. 

децембра текуће године за наредну годину, у складу са чланом 28. ст. 1. и 2. овог 

закона, и ако измијени годишњи план газдовања супротно одредбама члана 28. став 4. 

овог закона, 

ж) не обавља послове коришћења шума и шумског земљишта у својини 

Републике, укључујући и обавезу одржавања у складу са чланом 34. овог закона, 

з) уступи извођење радова у шумарству, привредном друштву или предузетнику 

који није регистрован за послове искоришћавања шума и услужне дјелатности у 

шумарству и који не посједује лиценцу издату од Министарства, или изводи радове у 

шумарству без лиценце издате од Министарства у складу са чланом 37. став 1. овог 

закона, 

и) врши забрањене радње прописане чланом 41. овог закона, 

ј) ако у року не приведе првобитној намјени шумско земљиште над којим је 

извршено крчење шуме (члан 43. став 3. овог закона),  

к) изврши сјечу и уништавање дрвећа и жбуња и њихових природних станишта 

из члана 45. ст. 1. и 2. овог закона, 



л) не омогући несметан пролаз преко сопственог посједа у складу са чланом 75. 

овог закона, 

љ) не плаћа накнаду за коришћење шума и шумског земљишта у својини 

Републике, као и накнаду за развој општине у складу са чланом 89. овог закона, 

м) надокнаду из члана 89. став 8. овог закона користи супротно прописаним 

намјенама и 

н) у поступку дознаке, односно одобравања сјече и издавања отпремног исказа 

не изврши обрачун накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у 

приватној својини из члана 90. овог закона. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ. 

(3) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се физичко лице за 

прекршаје из става 1. т. б) ,в), ђ), ж), и), ј), к) и л) овог члана.“ 

  

Члан 11. 

 

Члан 104. мијења се и гласи: 

„(1) Неутврђене границе шума и шумског земљишта у својини Републике, 

утврдиће се у року од десет година од дана ступања на снагу овог закона на основу 

програма који доноси Влада. 

(2) Утврђивање граница шума и шумског земљишта у својини Републике, 

обавиће Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове и корисник шума 

и шумског земљишта у својини Републике, на основу програма из става 1. овог члана. 

 (3) Средства за утврђивање и обиљежавање граница шума у својини Републике 

обезбјеђују се из средстава посебних намјена за шуме и средстава корисника шума и 

шумског земљишта у својини Републике у висини утврђеној програмом из става 1. овог 

члана.  

(4) Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да 

изврши обиљежавање граница шума у својини Републике и да трајно одржава граничне 

знакове.“ 

Члан 12. 

  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

 

Број:                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                     

Датум:                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ                                                                                                                             

 

                                                                                      Недељко Чубриловић 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШУМАМА 

 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ  

 

Уставни основ за доношење Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о 

шумама садржан је у члану 64. Устава Републике Српске, којим је одређено да 

Република Српска штити и подстиче рационално коришћење природних богатстава, 

ради заштите и обнове животне средине у општем интересу и у Амандману ХХХII став 

1. тачка 8. на члан 68. Устава Републике Српске, према којем Република уређује и 

обезбјеђује основне циљеве и правце привредног, научног, технолошког, демографског 

и социјалног развоја, развоја пољопривреде и села, коришћење простора, политику и 

мјере за усмјеравање развоја и робне резерве. 

Према одредби члана 59. став 5. Устава Републике Српске заштита, коришћење, 

унапређивање и управљање добрима од општег интереса уређује се законом. 

 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И  

ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 

 

 Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-

2252/19 од 3. јула 2019. године, уставни основ за доношење овог закона садржан је у 

Амандману XXXII на члан 68. тачка 8. Устава Републике Српске, према којем 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује, основне циљеве и правце привредног 

и технолошког развоја, развоја пољопривреде и села, као и мјере за усмјеравање 

развоја, као и у члану 59. став 2. Устава, којим је прописано да се законом уређује 

заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима од општег интереса. Такође, 

према члану 64. Устава, Република, између осталог, штити и подстиче рационално 

коришћење природних богатстава у циљу заштите и побољшања квалитета живота и 

заштите и обнове средине у општем интересу. Поред наведеног, према члану 70. 

Устава, Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.  

Закон о измјенама и допунама Закона о шумама налази се у Програму рада 

Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину, а разлози за његово доношење 

садржани су потреби потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба, на 

који начин би се омогућила његова лакша примјена у пракси. 

Овим нацртом прописано је да извођачи радова у шумарству, поред привредних 

друштава, могу бити и предузетници. Послове извођења радова у шумарству могу да 

обављају субјекти који су регистровани за послове искоришћавања шума и услужне 

дјелатности у шумарству и који посједују лиценцу издату од Министарства.  

Поред до сада прописаних послова, корисник шума и шумског земљишта у 

својини Републике дужан је да обавља и послове чувања, ускладиштења и продаје 

дрвних сортимената одузетих у поступку инспекцијског надзора, чиме је отклоњена 

правна празнина настала отварањем стечајног поступка за ЈП „Робне резерве РС“ а. д. 

Бања Лука.  



Прецизирани су случајеви у којима се може дати сагласност за крчење шуме и 

трајну промјену намјене шумског земљишта, као и обавезе проистекле у случају да се 

крчeњe, oднoснo сjeчa шумe не изврши у рoку oд двиje гoдинe од дана прибављања 

сагласности. 

  Средства остварена од продаје дрвних сортимената користе се као надокнада за 

развој неразвијених дијелова општине, и служе за изградњу, реконструкцију и 

одржавање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединице 

локалне самоуправе са које потичу продати сортименти, као и за друге функције 

руралног развоја, те остале трошкове неопходне за функционисање јединице локалне 

самоуправе, изузев административних трошкова, плата, накнада плате и осталих 

личних примања. Ова средства користе се на основу годишњег плана о утрошку 

намјенских средстава, који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз 

претходно прибављену сагласност Министарства. 

Поред наведеног, прописани су извршиоци активности, обавезе, рокови и 

средства за финансирање активности, који се односе на обиљежавање неутврђених 

граница шума и шумског земљишта у својини Републике. 

Секретаријат је упутио одређене сугестије које су се односиле на усклађивање 

предложених рјешења са правним системом Републике, прецизирање формулација 

текста Нацрта, као и њихово усклађивање са Правилима за израду закона и других 

прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14), које је 

обрађивач у цијелости прихватио. 

Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај нацрт 

усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт закона о измјенама и 

допунама Закона о шумама може упутити даље на разматрање.  

 

III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну 

сарадњу број: 17.03-020-2326/19 од 28. јуна 2019. године, а након увида у прописе 

Европске уније и анализе одредаба Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о 

шумама, није установљено је да EU acquis садржи изворе права који су релевантни за 

предмет уређивања достављеног нацрта, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена 

„непримјењиво“. 

 

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08 и 60/13) 

донесен је 2008. године, уз једну измјену и допуну. У протеклом периоду приликом 

примјене Закона уочени су одређени недостаци, те је било неопходно да се приступи 

његовој измјени и допуни да би се ти недостаци отклонили, чиме би се омогућила 

потпуна примјена Закона и ефикасније функционисање у овој области.  

 С тим у вези, измјене и допуне Закона о шумама имале су за циљ прецизније 

дефинисање имовине јавног предузећа, дефинисање начина чувања шумских дрвних 

сортимената одузетих у инспекцијском надзору и проширење могућих пословних и 

организационих облика извођача радова у шумарству. 

 Током примјене важећег Закона о шумама уочени су проблеми у вези са 

промјеном намјене шумског земљишта, који су кроз предложене измјене прецизирани. 

 Потребно је нагласити да је Савез општина и градова у досадашњем периоду 

инсистирао на измјенама закона који су се односили на начин утрошка средстава које 



ЈПШ „Шуме РС“ уплаћују јединицама локалне самоуправе на име коришћења шумских 

ресурса, што је измјенама и допунама прихваћено. 

 

 

 

 

V          ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о шумама извршена је 

измјена тачке к) члана 8. текста Закона на начин да извођачи радова у шумарству, 

поред привредних друштава, могу бити и самостални предузетници, чиме се омогућава 

да физичка лица која испуњавају прописане услове у поступку лиценцирања могу 

вршити одређене послове у шумарству. Разлог измјене је недостатак радне снаге и 

омогућавање локалном становништву, који су до сада били подизвођачи, да непосредно 

врше услуге радова у шумарству.  

Чланом 2. измијењен је став 3. у члану 32. који дефинише имовину Јавног 

предузећа, чиме се регулише проблематика укњижавања непокретности и евиденције 

биланса предузећа. 

Чланом 3. додаје се нова тачка м) у члану 34. којом је дефинисана процедура 

управљања одузетим дрвним сортиментима јер је у ранијем периоду било прописано да 

ову процедуру спроводи ЈП „Робне резерве РС“ а. д. Бања Лука које је у стечајном 

поступку.  

Чланом 4. измијењен је став 1. у члану 37. којим је дефинисано ко може 

обављати послове извођења радова у шумарству, а што је већ образложено чланом 1. 

овог нацрта. 

Чланом 5. Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о шумама извршена је 

измјена члана 42. текста Закона у смислу јасног и прецизног дефинисања случајева у 

којима се може дати сагласност за крчење шуме и трајну промјену намјене шумског 

земљишта, прецизирања обавеза проистеклих из дате сагласности за крчење шуме као и 

лица која могу поднијети приједлог за крчење шуме и трајну промјену намјене шумског 

земљишта. 

Чланом 6. измијењен је став 1. члана 43. основног текста Закона на начин да је 

усклађен са измјенама насталим у члану 42. овог закона. 

Чланом 7. измијењен је члан 44. основног текста Закона којим је прописанa 

документација коју је обавезно доставити Министарству ради издавања сагласности за 

крчење шуме и трајну промјену намјене шумског земљишта.  

Чланом 8. измијењен је став 1. у члану 72. на начин да се жигосање и 

обројчавање дрвних сортимената може вршити изузетно и након помјерања 

неизрађених дијелова стабла или цијелих стабала од мјеста сјече (пањ) уколико је 

планирано коришћење дрвног отпатка (шумска био-маса) који иначе остаје у шуми. 

Разлог допуне је тај што савремени методи коришћења шумске био-масе, због 

ефикаснијег транспорта, подразумијевају извоз или износ шумског отпатка заједно са 

деблом на шумско стовариште, односно камионски пут гдје се врши коначна израда, 

жигосање и обројчавање дрвних сортимената. Брисањем става 6. у члану 72, којим се у 



основном Закону дозвољава поновно стављање у промет посјеченог дрвета, 

онемогућена је препродаја дрвета, а самим тим дрвопрерађивачима из Републике 

Српске биле би доступне веће количине потребне сировине.  

Чланом 9. измијењен је став 8. члана 89. којим се прописују намјене за које се 

могу користити средства из става 6. овог члана, а измјене се односе на могућност 

коришћења средстава, поред изградње и одржавања инфраструктуре и других објеката, 

за остале трошкове неопходне за функционисање локалне самоуправе. 

Чланом 10. измијењен је члан 101. чиме су дефинисане казнене одредбе за 

привредна друштва и самосталне предузетнике који су дефинисани у чл. 1. и 5. Нацрта 

закона, као и казнене одредбе за власника или посједника парцеле уколико не омогући 

несметан пролаз преко сопственог посједа у складу са чланом 75, те за локалне 

заједнице које троше средства противно намјенама дефинисаних законом. 

Чланом 11. дефинисани су рокови, обавезе, извршиоци активности и средства за 

финансирање активности који се односе на обиљежавање неутврђених граница шума и 

шумског земљишта у својини Републике. 

Чланом 12. прописује се ступање на снагу овог закона. 

 

VI         УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

 

У складу са чланом 37. став 1. тачка ђ) Пословника Владе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), и т. 4. и 15. Смјерница за 

поступање Републичких органа управе о учешћу у јавности и консултацијама у изради 

закона („Службени гласник Републике Српске“, број 123/08), обрађивач Закона о 

измјенама и допунама Закона о шумама закон од интереса за јавност и радни текст 

Закона објавио на интернет страници Министарства, ради достављања примједаба и 

сугестија. Такође, радни текст Закона достављан је на мишљење и разматрање 

сљедећим институцијама: 

‒ ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац, 

‒ Савјет за шумарство, 

‒ Привредна комора Републике Српске, 

‒ Савез општина и градова, 

‒ Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 

‒ Министарство правде, 

‒ Министарство привреде и предузетништва, 

‒ Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, 

‒ Инспекторат Републике Српске. 

Консултације са представницима Савеза општина и градова Републике Српске 

одржане су 12. јуна 2019. године, а који су инсистирали на измјенама закона које су се 

односиле на начин утрошка средстава које ЈПШ „Шуме РС“ уплаћују јединицама 

локалне самоуправе на име коришћења шумских ресурса, што је у предложеним 

измјенама и допунама овог закона прихваћено. 

 

 



VII  ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА 

НА УВОЂЕЊУ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ    

ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама, Министарство привреде и 

предузетништва, у Мишљењу број: 18.06-020-2244/19 од 1. јула 2019. године констатује 

да је: 

‒ Нацрт закона планиран Програмом рада Владе Републике Српске и Програмом 

рада Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину. 

‒ Обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем у 

Обрасцу о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта прописа и 

да је исти саставни дио „Разлога за доношење закона“. 

‒ Обрађивач правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем 

закона. 

‒ Обрађивач обавио консултације са релевантним институцијама и радни текст 

закона објавио на својој интернет страници, ради достављања примједби и 

сугестија. 

Приликом утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да се 

утврђени проблеми могу ријешити једино доношењем закона о измјенама и допунама 

важећег закона. 

  У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да се Нацртом 

омогућава самосталним предузетницима да обављају послове извођења радова у 

шумарству, што ће позитивно утицати на повећање конкурентности. Осим тога, 

Нацртом се омогућава жигосање и обројчавање дрвних сортимената након помјерања 

од мјеста сјече, уколико је планирано коришћење дрвног отпатка, односно шумске 

биомасе. Наиме, савремене методе коришћења шумске биомасе, подразумијевају износ 

дрвног отпатка заједно са деблом на шумско стовариште, а отварањем могућности 

примјене истих, истовремено се отвара простор за производњу шумске дрвне биомасе у 

шуми, те додатно запошљавање и остваривање додатних прихода. Такође, Нацртом је 

онемогућено поновно стављање у промет, односно препродаја посјеченог дрвета, што 

ће утицати на смањење сиве економије и дрвопрерађивачима обезбиједити доступност 

веће количине потребне сировине. Осим тога, забраном препродаје посјеченог дрвета, 

омогућава се да исто, према важећем цјеновнику, у потпуности прераде домаћи 

дрвопрерађивачи. 

Што се тиче утицаја на јавне буџете, обрађивач је навео да Нацрт неће утицати 

на јавне буџете. 

У вези са социјалним утицајима, обрађивач је навео да ће давање могућности 

самосталним предузетницима да обављају послове извођења радова у шумарству 

позитивно утицати на запошљавање.  

У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да се Нацртом 

унапређује одрживо управљање и газдовање шумама и позитивно утиче на производњу 

енергије из обновљивих извора. 

Када је у питању спровођење прописа, обрађивач је навео да ће управни надзор 

над примјеном закона вршити Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. Инспекцијски надзор над примјеном закона вршиће Републичка управа 



за инспекцијске послове путем шумарске инспекције, док је за дио надлежно и ЈПШ 

„Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац. 

Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о шумама нису предвиђене 

формалности за грађане и пословни сектор у Републици Српској.  

Министарство привреде и предузетништва утврдило је да је обрађивач, 

приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу са 

методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене 

утицаја прописа у поступку израде прописа.  

 

VIII  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ  

ДОНОШЕЊА ЗАКОНА  

 

За реализацију закона нису потребна додатна финансијска средства из Буџета 

Републике Српске или буџета локалних заједница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОГ 

 

ЗАКОН О ШУМАМА  

(Текст предложених измјена и допуна уграђен у основни текст Закона) 

 

Члан 8. 

 

Појмови који се користе у овом закону имају сљедећа значења: 

а) брисана - Закон о измјенама и допунама Закона о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 60/13); 

б) биодиверзитет (биолошка разноврсност) значи промјенљивост међу живим 

организмима из свих извора укључујући, између осталог, копнене, морске и друге 

водене екоситеме, и еколошке комплексе чији су они дио (ово укључује разноликост 

унутар врста, између врста и екосистема);  

в) вјештачко обнављање шума је оснивање нове младе шуме на мјесту уклоњене; 

г) вјештачко подизање шума (пошумљавање) је оснивање нових шума на 

површинама на којима нема шуме или их у скорашње вријеме није било;  

д) гајење шума сачињавају мјере природног обнављања (сјече које се у некој 

шуми изводе када она достигне доба физиолошке зрелости плодоношења) и мјере његе 

шума (интервенције које се изводе у некој састојини од тренутка њеног настанка па све 

до тренутка сјече обнављања, односно доба њене физиолошке зрелости);  

ђ) газдовање шумама подразумијева гајење шума, заштиту шума, коришћење 

шума и шумског земљишта, као и друге активности за одржавање и унапређивање 

функција шума; 

е) дознака је одређивање, обиљежавање и евидентирање стабала или површина 

за сјечу у редовној сјечи или у случајевима када је неопходна сјеча узрокована 

елементарним непогодама; 

ж) екосистем значи динамички комплекс заједница биљака, животиња и 

микроорганизама и њихове неживе околине, који утичу једни на друге као 

функционална средина; 

з) заштита шума је систем мјера и активности које се спроводе ради опстанка 

шума, очувања и унапређивања њиховог здравственог стања и виталности; 

и) заштићено природно добро је очувани дио природе посебних природних 

вриједности и одлика, угрожене и ријетке врсте биљака и животиња, као и угрожени 

типови станишта, која се налазе на локалним, националним и међународним листама 

(црвене листе, листе Цитеса, листе Директиве о стаништима ЕУ и друго) због којих има 

трајни еколошки, научни, културни, образовни, здравствено-рекреативни, туристички и 

други значај и као добро од општег интереса ужива посебну заштиту; 

ј) инвентура шума на великим површинама је вишенамјенско и свеобухватно 

прикупљање података о шумама и шумским земљиштима; 

к) извођачи радова у шумарству су привредна друштва или предузетници 

који су код надлежног органа регистровани за извођење радова у шумарству, те у 

поступку лиценцирања потврђени као квалификовани и технички опремљени за 

њихово извођење; 



л) коришћење шума подразумијева сјечу дрвећа, израду и превоз шумских 

сортимената, употребу (сакупљање) осталих шумских производа, као и промет дрвета и 

осталих шумских производа; 

љ) крш је јединствен облик рељефа карбонатних (кречњачких, доломитних) 

стијена са посебним хидрогеолошким и геоморфолошким карактеристикама, који 

карактерише карстна хидрологија и карстни феномени (шкрапе, поникве, увале, 

карстно поље, пећине, јаме и друго);  

м) лиценцирање извођача радова у шумарству је издавање одговарајуће лиценце 

у посебном поступку који води Министарство, којом се потврђује да подносилац 

захтјева испуњава прописане услове и критеријуме који га чине стручно 

квалификованим, технички опремљеним и пословно способним за извођење радова у 

шумарству; 

н) њега шума подразумијева све узгојне захвате (интервенције) који се изводе у 

састојинама од њиховог настанка до почетка обнављања; 

њ) одрживо газдовање шумама подразумијева управљање и коришћење шума и 

шумског земљишта на такав начин и у таквом степену да се очува биодиверзитет и 

продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да се одржи на нивоу којим 

би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе и данашњих и 

будућих генерација, на локалном, али и на националном нивоу, а да се при томе не 

угрозе и не оштете неки други екосистеми;  

о) остали шумски производи обухватају производе:  

1) биљног поријекла: шумско љековито, јестиво, зачинско и индустријско биље, 

плодови и сјеме, листинац, тресет, смола, трска, лико, шишарке, шумско украсно 

шибље, гљиве, сокови из стабала, различити органи биљака (коријен, кора, лишће, 

плодови, патолошке израслине на плодовима и лишћу, маховина и др.) који се користе 

у кожарској индустрији (танин), шумска паша, трава (сијено) са ливада и чистина,  

2) животињског поријекла: пчеле и њихови производи, пужеви, пијавице, глисте, 

производи лова, змије (отров, кожа, месо) и производе неживе природе првенствено из 

земље: црница и хумус; 

п) праћење шума – мониторинг је систем сталног праћења и анализе укупног 

стања шумских екосистема, а посебно њихове виталности, здравственог стања и 

биолошке разноврсности ради предузимања превентивних мјера и заштите, 

р) процјена утицаја на животну средину је превентивна мјера заштите животне 

средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и 

анализи алтернативних мјера, да би се прикупили подаци и предвидјели штетни 

утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, 

воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно дјеловање ових 

чинилаца, као и утврдиле и предложиле мјере којима се штетни утицаји могу 

спријечити, смањити или отклонити, имајући у виду изводљивост ових пројеката; 

с) противправне активности у шумарству су: 

1) сјеча или активности изван посједа са правом власништва или коришћења,  

2) сјеча у прекомјерним квотама (количинама), у заштићеним подручјима, без 

адекватне дозволе,  

3) сјеча без сагласности са плановима газдовања и у осјетљивим (угроженим) 

подручјима као што су стрме падине, обале ријека и водозахвати,  

4) сјеча заштићених врста (дефинисане по Цитесу или другим међународно 

прихваћеним обавезама),  

5) сјеча без одговарајућих дозвола, вршење прстеновања уз изазивање сушења,  

6) сјеча по уговорима са локалним предузетницима о куповини трупаца из 

заштићених подручја или са реализованим етатом дрвећа изнад дозвољених количина,  



7) коришћење нелегаланог транспорта и нелегална трговина дрветом и осталим 

шумским производима и 

8) сјеча која је урађена без тражених дозвола и није усаглашена са законима о 

животној средини, о раду или са социјалном политиком; 

т) пустошење шуме је свака радња извршена противно прописима којом се слаби 

плодност (приносна снага) шумског земљишта и тиме доводи у опасност или 

онемогућава трајност шумске производње или гајење шума на том земљишту или 

угрожава опстанак шума и њихове општекорисне функције (сјеча већег обима која се 

приближава крчењу шума, пребирна сјеча прејаког интензитета, подбјељивање стабала, 

свака радња која може проузроковати закоровљавање, спирање и одношење земљишта 

водом, вјетром и друго); 

ћ) провенијенција је географски локалитет или станиште на коме расту 

родитељска стабла, односно састојина из које потиче сјеме, односно у којој је оно 

непосредно сабрано; 

у) састојина је јединствени дио шуме који се по једној или више особина (типу 

шуме, бонитету, саставу, старости, обрасту, степену очуваности, квалитету, узгојном и 

структурном облику) разликује од осталих дијелова шуме па тиме захтијева посебан 

узгојни, односно газдински поступак; 

ф) стручно-технички послови су послови израде планова за газдовање шумама, 

дознака, издавање докумената неопходних за законит промет дрвета, вођење и 

контрола радова газдовања и стручни послови на заштити шума; 

х) управљање шумама је стратешко и регионално планирање, припрема закона и 

других прописа у складу са њим, дефинисање шумарске политике и стратегије 

управљања базама података и евиденцијама, интеграција у европске токове шумарства, 

проучавање шума и других екоситема унутар шумског земљишта, њихове виталности, 

здравственог стања и биолошке разноврсности, вођење регистра шума и шумског 

земљишта, планирање и обезбјеђивање финансирања из буџета Републике и осталих 

извора, међусекторска сарадња, представљање сектора шумарства у међународним 

организацијама, процесима и договорима, информисање и односи са јавношћу, вршење 

управног надзора, других стручних и савјетодавних послова, као и обављање послова 

подршке власницима шума, послова праћења и надзора, као и располагања шумама и 

шумским земљиштем у својини Републике; 

ц) шумскопривредно подручје је функционална цјелина, која се формира ради 

одрживог газдовања, планирања и усмјеравања развоја шума и шумског земљишта;  

ч) шумске културе представљају младе, вјештачки подигнуте шуме;  

џ) шумске плантаже су подигнути засади оплемењеним биљкама (клоновима, 

култиварима или сортама) уз интензиван начин гајења (коришћење механизације, 

ђубрења и др.) да би се за што краће вријеме постигли што већи приноси у производњи 

дрвета и 

ш) шумска инфраструктура су: објекти, шумски путеви (путеви првенствено 

намијењени за потребе газдовања и коришћења шума, укључујући другу путну 

инфраструктуру дуж њихових токова), транспортне влаке и друга инфраструктура која 

је првенствено намијењена газдовању шумама. 

 

Члан 32.  

 

 (1) Дио дјелатности од општег интереса у области шумарства обавља Јавно 

предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а. д., чији је оснивач Влада. 



(2) Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. је огранизовано 

као друштво капитала – акционарско друштво у складу са Законом о јавним 

предузећима.  

(3) Имовину Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а. д. 

чине: грађевински објекти, грађевинско земљиште за редовну употребу ових 

објеката, покретне ствари, новчана средства, хартије од вриједности и друга 

имовинска права. 

 (4) Шуме и шумско земљиште не могу бити предмет приватизације, нити са 

њима може располагати Јавно предузеће шумарства. 

 

Члан 34.  

 

 (1) Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да 

обавља послове коришћења шума и шумског земљишта у својини Републике, 

укључујући и обавезу њиховог одржавања као дио послова газдовања шумама и 

шумским земљиштем, и то: 

а) заштиту шума од негативних утицаја биотичких и абиотичких фактора, 

б) чување шума, 

в) израду и спровођење планских докумената (израда годишњег плана 

газдовања, извођачких пројеката), 

г) производњу шумског репродуктивног материјала, 

д) гајење шума, 

ђ) коришћење шума и осталих шумских производа, 

е) одржавање заштићених природних добара у оквиру шумскопривредних 

подручја у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега, 

ж) изградњу и одржавање шумских саобраћајница и других објеката, 

з) унапређивање општекорисних функција шума, 

и) вођење евиденција о шумама, 

ј) обезбјеђење средстава за одржавање и заштиту шума,  

к) издвајање, уређење и унапређивање стања у постојећим сјеменским 

објектима,  

л) чување и одржавање граничних ознака између шума у својини Републике и 

шума у приватној својини, 

љ) заштиту шума од пожара, 

м) чување, ускладиштење и продају дрвних сортимената одузетих у 

поступку инспекцијског надзора, 

н) друге послове одређене овим законом и прописима донесеним на основу 

њега. 

(2) Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да 

обављањем послова коришћења шума и шумског земљишта у својини Републике 

укључујући и обавезу одржавања, очува и увећа вриједност шума и да коришћењем 

шума, шумског земљишта и других потенцијала шума и свеукупног простора и 

садржаја у оквиру шума, обезбиједи услове за даљи развој и остваривање 

општекорисних функција шума и оствари најбољи економски ефекат у складу са овим 

законом и другим прописима, као и да своје планове и активности усклади са 

плановима и активностима других корисника природних добара који обављају 

привредну дјелатност у оквиру истог подручја. 

(3) У складу са ставом 2. овог члана, корисник шума и шумског земљишта у 

својини Републике такође је дужан да поштујући принципе из става 2. овог члана: 



а) осигура економску функцију шума обезбјеђењем трајности приноса од дрвета 

и осталих производа и функција шума, 

б) повећава учешће шума високог узгојног облика у укупном шумском фонду, 

в) повећа површине под интензивним засадима ради повећања производње 

дрвета, 

г) преводи деградиране шуме у високе шуме уколико то еколошки услови 

дозвољавају, 

д) обезбјеђује природни начин обнављања и вјештачко подизање шума у складу 

са еколошким условима и 

ђ) обавља друге послове који доприносе развоју и очувању шума. 

 

Члан 37.  

 

  (1) Послове извођења радова у шумарству могу обављати привредна 

друштва или предузетници који су регистровани за послове искоришћавања шума 

и услужне дјелатности у шумарству и који посједују лиценцу издату од 

Министарства.  

(2) Ради унапређивања стања извођења радова у шумама и спровођења мјера 

одрживог газдовања шумама у својини Републике могу се организовати удружења 

извођача радова у шумама. 

(3) Услове за стицање лиценце из става 1. овог члана прописује министар. 

 

Члан 42. 

 

(1) Крчење шума или трајна промјена намјене шумског земљишта може се 

вршити: 

a) ако је у складу са спроведбеним документима просторног уређења,  

б) на основу акта надлежног органа о утврђивању општег интереса, 

в) уколико је то потребно ради реализације уговора о концесији,  

г) ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од 

елементарних непогода и одбране земље,  

д) у поступку комасације пољопривредног земљишта и шума и 

ђ) за подизање култура које трајно дају већу корист него постојећа шума. 

(2) Сагласност за крчење шуме или трајну промјену намјене шумског 

земљишта из става 1. овог члана даје Министарство. 

(3) Приједлог за крчење шуме или трајну промјену намјене шумског 

земљишта из става 1. овог члана могу поднијети: носилац права својине или 

корисник непокретности, јединица локалне самоуправе, концесионар и корисник 

експропријације (у даљем тексту: предлагач крчења). 

(4) У случају из става 1. тачка ђ) овог члана, зeмљиштe нa кojeм je 

извршeнo крчeњe, oднoснo чистa сjeчa шумe обавезно сe, у рoку oд двиje гoдинe од 

дана давања сагласности, приводи нaмjeни рaди кoje je извршено крчење шуме. 

(5) У случају да предлагач крчења поступи супротно одредбама става 4. 

овог члана, дужан је да о свом трошку изврши пошумљавање земљишта у току 

идуће године. 

 

Члан 43.  

 



(1) У случајевима из члана 42. став 1. т. а) и б) корисник експропријације над 

шумом и шумским земљиштем плаћа надокнаду за изузимање земљишта из шумске 

производње.   

 (2) Висину надокнаде из става 1. овог члана утврђује Министарство, а 

обрачунаће се према Закону о експропријацији. 

(3) Шумско земљиште над којим је извршено крчење шума супротно одредбама 

овог закона извршилац крчења шума мора привести првобитној намјени у року који 

одреди Министарство, а који не може бити дужи од једне године. 

 

Члан 44.  

 

Предлагач крчења подноси Министарству приједлог ради прибављања 

сагласности за крчење шума или трајну промјену намјене шумског земљишта, уз 

који обавезно доставља: 

а) инвестиционо-техничку документацију са подацима о шуми и шумском 

земљишту, из које произлази да је на одређеном земљишту потребно крчење шуме 

или промјена намјене шумског земљишта и  

б) доказ о праву својине или правном основу коришћења непокретности. 

 

Члан 72.  

 

(1) Дрво и дрвне сортименте произведене у шуми забрањено је возити од 

пања и транспортовати док се не жигошу и обројче, осим у случајевима 

планираног коришћења шумског дрвног отпатка када се жигосање и обројчавање 

врши у шуми након завршне израде дрвета и дрвних сортимената. 

 (2) Прије стављања у промет дрво мора бити жигосано, обројчено и снабдјевено 

отпремним исказом који садржи: запремину и врсту сортимента по врстама дрвета, 

квалитетне класе, начин обиљежавања, мјесто и датум отпреме и рокове важења, као и 

начин превоза и мјесто отпреме. 

 (3) Посјечено дрво жигоше се у шуми на мјесту израде дрвних сортимената. 

 (4) Отпремним исказом и постојањем жига и броја на дрвету доказује се 

поријекло дрвета, а дрво затечено у промету без доказа о поријеклу сматра се 

бесправно посјеченим. 

(5) Надлежни инспекцијски орган као и овлашћено лице корисника шума и 

шумског земљишта у својини Републике има право да одузме дрво ако је стављено у 

промет супротно одредби из ст. 1, 2. и 4. овог члана. 

(6) Надзор над прометом дрвета обављају овлашћена лица корисника шума и 

шумског земљишта у својини Републике, чувари шума, инспекција за шумарство и 

ловство и тржишна инспекција.  

(7) Жигосање посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа врше лица које је 

овластио корисник шума и шумског земљишта у својини Републике, а жигосање 

посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа за дрво из шума у приватној својини 

врши овлашћени представник извршиоца стручно-техничких послова. 

(8) Жигосање посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа за дрво које 

потиче са површина које се у смислу одредаба овог закона не сматрају шумама врши 

извршилац стручно-техничких послова.  

(9) Ближи пропис о облику и садржају шумског жига, евидентирању, начину 

регистровања и чувања, обрасцу отпремног исказа, обрасцу отпремнице, условима, 

начину и року жигосања и обројчавања по квалитетним класама посјеченог дрвета 

доноси министар. 



 

Члан 89.  

 

(1) Накнаде за коришћење шуме и шумског земљишта у својини Републике 

(средства за просту репродукцију) издвајају се из оствареног укупног прихода 

корисника шума и шумског земљишта у својини Републике, с тим да издвојена 

средства не могу бити мања од 10% вриједности продатих шумских сортимената 

утврђеној по цијенама у шуми на пању, по цјеновнику корисника шума и шумског 

земљишта у својини Републике.  

(2) Надокнада из става 1. овог члана уплаћује се на посебан рачун корисника 

шума и шумског земљишта у својини Републике мјесечно и користи се у оквиру 

шумскопривредног подручја, односно шумског газдинства на коме су остварена. 

(3) Неутрошена средства за просту репродукцију користе се за проширену 

репродукцију шума.  

(4) Средства из става 1. овог члана користе се за припрему земљишта за 

природно подмлађивање, пошумљавање, попуњавање новоподигнутих шумских 

култура, његу шумских култура и шумских састојина, прве прореде шумских култура, 

заштиту шума од биљних болести, штеточина и пожара, пројектовање, изградњу, 

реконструкцију и одржавање шумских камионских путева и за израду 

шумскопривредних основа.  

(5) Контролу уплате и утрошка средстава из става 1. овог члана врши 

Министарство.  

(6) Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да плаћа 

надокнаду за развој неразвијених дијелова општине са које потичу продати сортименти 

у износу од 10% финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних 

сортимената утврђених по цјеновнику, по цијенама франко камионски пут. 

(7) Дио средстава из става 6. јединице локалне самоуправе, на чијој територији 

се налазе заштићена подручја, обавезне су издвојити намјенски за одрживи развој 

заштићених подручја, а према годишњем плану о утрошку намјенских средстава.  

(8) Надокнада из става 6. овог члана уплаћује се на рачун јавних прихода 

јединице локалне самоуправе, и користи се за изградњу, реконструкцију и 

одржавање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединице 

локалне самоуправе са које потичу продати сортименти, као и за друге функције 

руралног развоја, те остале трошкове неопходне за функционисање јединице 

локалне самоуправе, изузев административних трошкова, плата, накнада плате и 

осталих личних примања. 

(9) Средства прикупљена уплатом надокнаде из става 6. овог члана користе 

се на основу годишњег плана о утрошку намјенских средстава који доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављену 

сагласност Министарства. 

(10) Надокнаду из става 6. корисник шума и шумског земљишта у својини 

Републике плаћа квартално до 5. у мјесецу за претходни квартал. Корисник шума и 

шумског земљишта у својини Републике није дужан уплатити ова средства уколико 

јединица локалне самоуправе није усвојила годишњи план о утрошку намјенских 

средстава.  

(11) Национални паркови и индустријске и друге шумске плантаже нису 

обвезници плаћања надокнаде из ст. 1. и 6. овог члана. 

 

Члан 101.  

 



 (1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво или друго правно лице ако: 

а) не донесе инвестициони програм газдовања шумским плантажама у 

складу са чланом 19. овог закона, 

 б) поступа супротно одредбама Основа, дугорочног програма газдовања 

подручјем крша, инвестиционог програма газдовања шумским плантажама и 

извођачких пројеката (члан 21. став 1. овог закона), 

в) не изврши радове у складу са чланом 21. ст. 1, 2, 3. и 4. овог закона који се 

односе на шумскоузгојне радове, радове на њези и заштити шума, сјечи и радови 

на постизању одговарајућег степена отворености шума предвиђених Основом, 

инвестиционим програмима газдовања плантажама и другим интензивним 

засадима и извођачким пројектима, као и ако прекорачи укупан обим сјеча у 

високим шумама предвиђеним основом, 

г) врши израду основа, дугорочног програма газдовања подручјем крша, 

елабората за проглашење заштитних шума и шума са посебном намјеном и 

пројеката за шумске комуникације а није регистровано за ту дјелатност и не 

посједује лиценцу издату од Министарства (члан 23. ст. 1. и 2. овог закона), 

д) израду извођачких пројеката врше лица која немају положен стручни 

испит према правилнику који доноси министар у складу са чланом 23. став 7. овог 

закона, 

ђ) реализацију Основа за шуме у својини Републике врши без извођачког 

пројекта у складу са чланом 24. став 1. овог закона, 

е) не донесе, у складу са основама, годишњи план газдовања шумама до 1. 

децембра текуће године за наредну годину, у складу са чланом 28. ст. 1. и 2. овог 

закона, и ако измијени годишњи план газдовања супротно одредбама члана 28. 

став 4. овог закона, 

ж) не обавља послове коришћења шума и шумског земљишта у својини 

Републике, укључујући и обавезу одржавања у складу са чланом 34. овог закона, 

з) уступи извођење радова у шумарству, привредном друштву или 

предузетнику који није регистрован за послове искоришћавања шума и услужне 

дјелатности у шумарству и који не посједује лиценцу издату од Министарства, или 

изводи радове у шумарству без лиценце издате од Министарства у складу са 

чланом 37. став 1. овог закона, 

и) врши забрањене радње прописане чланом 41. овог закона, 

ј) ако у року не приведе првобитној намјени шумско земљиште над којим је 

извршено крчење шуме (члан 43. став 3. овог закона),  

к) изврши сјечу и уништавање дрвећа и жбуња и њихових природних 

станишта из члана 45. ст. 1. и 2. овог закона, 

л) не омогући несметан пролаз преко сопственог посједа у складу са чланом 

75. овог закона, 

љ) не плаћа накнаду за коришћење шума и шумског земљишта у својини 

Републике, као и накнаду за развој општине у складу са чланом 89. овог закона, 

м) надокнаду из члана 89. став 8. овог закона користи супротно прописаним 

намјенама и 

н) у поступку дознаке, односно одобравања сјече и издавања отпремног 

исказа не изврши обрачун накнаде за обављање послова од општег интереса у 

шумама у приватној својини из члана 90. овог закона. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ. 



(3) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се физичко лице за 

прекршаје из става 1. т. б) ,в), ђ), ж), и), ј), к) и л) овог члана. 

 

Члан 104.  

 

(1) Неутврђене границе шума и шумског земљишта у својини Републике, 

утврдиће се у року од десет година од дана ступања на снагу овог закона на основу 

програма који доноси Влада. 

(2) Утврђивање граница шума и шумског земљишта у својини Републике, 

обавиће Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове и корисник 

шума и шумског земљишта у својини Републике, на основу програма из става 1. 

овог члана. 

 (3) Средства за утврђивање и обиљежавање граница шума у својини 

Републике обезбјеђују се из средстава посебних намјена за шуме и средстава 

корисника шума и шумског земљишта у својини Републике у висини утврђеној 

програмом из става 1. овог члана.  

(4) Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да 

изврши обиљежавање граница шума у својини Републике и да трајно одржава 

граничне знакове. 

 

 


