ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШУМАМA
Објављен у „Службени гласник РС”, бр 89/2015 од 27. октобра
2015. године
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 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
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функције шуме утврђене плановима газдовања шумама.”
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
пољопривредно земљиште;
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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
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водити управни спор.”
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 којој 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.
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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.”
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, Проклетијскобистричког, Косовског, Ибарског шумског подручја и Националног парка „Шар
планина”.”
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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.
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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 друго.”
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.”
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У члану 25. став 1. речи: „уз сагласност Министарства, а на територији
аутономне покрајине уз сагласност надлежног органа аутономне покрајине”
бришу се.
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.
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У члану 29. став 2. у тачки 2) тачка и запета замењују се тачком. Тач. 3) и
4) бришу се.
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.
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Члан 38. мења се и гласи:
„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.
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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:
„Чувар шума може обављати и остале чуварске послове прописане
другим прописима из области ловства, рибарства, заштите природе и друго, 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 друго.”
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.”
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Назив члана 43. и члан 43. бришу се.
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 досадашњем 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:
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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.”
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 друго).”
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
прати дрво у промету.
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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 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.
Лице које ставља дрво у промет, осим физичког лица које ставља у
промет дрво за сопствене потребе, дужно је да о томе води евиденцију на
прописан начин.
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 евиденције.
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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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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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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. додају 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”
замењују се речју: „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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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;
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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 прерада, складиштење и евиденција дрвета у промету
врши 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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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) 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) не донесе основу у складу са чланом 27. став 2. овог закона;
17) врши сечу шума после истицања рока важења основе, односно
програма (члан 27. став 3);
18) 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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закона;
27) 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
инфраструктуре врши супротно члану 64. овог закона;

коришћење

техничке

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) даје у закуп шуму и шумско земљиште 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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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);

- 22 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, 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 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 ако дрво није жигосано и ако
за исто није издата отпремница, односно пропратница на начин прописан овим
законом (члан 60. став 7);
33) не врши евиденцију дрвета у промету на прописан начин (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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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, продају, 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
прати дрво у промету (члан 60. став 1);
3) врши прераду и складиштење дрвета ако дрво није жигосано на
начин прописан овим законом (члан 60. став 7);
4) не врши евиденцију дрвета у промету на прописан начин (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;
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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.
Даном усклађивања пословања Јавног предузећа из става 1. овог члана
престају да важе одредбе чл. 9 – 20. Закона о шумама („Службени гласник РС”,
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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.

- 26 -

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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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 ЈастребацБлачки 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 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 Зајечар и општина:
Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и Неготин, као и државне шуме којима
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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 1) 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 1) 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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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, НинајаКозник, 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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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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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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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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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: Неродимскојезерачке 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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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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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 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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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.

