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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10),  Скупштина Брчко дистрикта
БиХ, на 22. редовној сједници одржаној 17. марта  2010. године, усваја

ЗАКОН
О ШУМАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

         ПРВИ ДИО –  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописују се очување, заштита и јачање општекорисних функција шума, 
планирање у шумарству, управљање шумама, економске функције, финансирање обнове и
унапређивање шума на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Дистрикт), надзор над спровођењем закона и друга питања везана за управљање шумама.

Члан 2
(Дефиниције)

     Поједини  изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

a) „управљање шумама и шумским земљиштем“ подразумијева управне послове и
обухвата административну подршку и контролу  над шумама  и шумским
земљиштем;

b) „газдовање шумама“ обухвата планирање, узгој, заштиту, његу и коришћење шума и  
шумског земљишта;

c) „трајност газдовања шумама“ је одржавање и унапређивање дугорочног  здравља и
диверзитета шумских екосистема уз обезбјеђивање привредних, еколошких, 
социјалних и културних функција  шума;

d) „власник шуме“ је правно или физичко лице које има право власништва над шумом
и шумским земљиштем;

e) „шумскопривредно подручје“ је заокружена цјелина у станишном, биолошком, 
географском, саобраћајном, еколошком и економском погледу, у оквиру које се
обезбјеђује трајност газдовања  шумама и шумским земљиштем и дијели се на
привредне јединице;

f) „привредна јединица“ је дио шумскопривредног подручја који је, у правилу, 
прилагођен конфигурацији терена, организационим потребама и саобраћајницама и
на коме је обезбијеђена трајност газдовања шумом и дијели се на одјељења а
одјељења  на одсјеке – састојине;

g) „коришћење шума“ је сјеча и транспорт дрвета и коришћење осталих  шумских
производа, као и продаја шумских дрвних сортимената и осталих шумских
производа;

h) „санитарна сјеча“ подразумијева сјечу обољелих, инсектима нападнутих, веома
оштећених   или изваљених стабала;
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i) „крчење шума“ подразумијева сјечу стабала и вађење пањева како би се шумско
земљиште могло користити у друге сврхе, изузев сјече ради изградње шумских
објеката или инсталација;

j) „чиста сјеча“ је сјеча свих или скоро свих стабала  у састојини, излажући тај дио
земљишта еколошким условима голети чиме се стварају озбиљне потешкоће за  
станиште или сусједне састојине, изузев уклањања старих састојина уколико је
репродукција старих састојина обезбијеђена на одговарајући начин;

k) „пустошење шума“ подразумијева сјечу која није одобрена као редован вид
обнављања шума, сјечу ријетких врста дрвећа и грмља, подбјељивање стабала,
оштећивање стабала и њихових дијелова, уништавање и оштећивање подмлатка и
сваку другу радњу којом се слаби  приносна снага  шуме и  шумског  земљишта или
онемогућава трајност шумске производње  и  угрожава опстанак шума и њихове
функције;

l) „шумски производи“ су производи шума и шумског земљишта укључујући:
        1)  шумско дрвеће и жбуње  и све њихове дијелове;
        2)  остале шумске производе;

m) „остали шумски производи“ су:
1) сјеме, коштуничаво воће, бобичасти плодови, кора дрвета, коријен биљака, 

шишарке и плодови друге вегетације унутар шуме;
2) маховина, папрат, трава, трска, цвијеће, љековито, ароматско и јестиво биље

и друге
биљке;

3) гљиве;
4) биљни сок или смола;
5) мед;
6) листинац;
7) травнати или пашњачки прекривач;
8) тресет, земља, пијесак, шљунак, камен;

n) „шумски репродукциони материјал “ су:
1) сјеме, шишарке и плодови намијењени за производњу биљака;
2) гранчице и снопови резаних грана намијењени за производњу биљака;
3) биљке узгојене из сјемена или дијелова биљке, укључујући и младе биљке из

природног  подмлатка;
o) „шумско-узгојне мјере“ су мјере које доприносе оснивању нових састојина у шуми и
      побољшању њихове стабилности, разноликости или квалитета, а укључују:
          1) мјере за обнову шума, односно за стварање нових састојина;
            2)  његу младих развојних фаза шума, укључујући прореду  млађих састојина;
            3)  специјалну његу младих фаза у преборним шумама и другим разноликим
                 шумама, изданачким шумама, као и његу рубова шума;

4) конверзију изданачких шума и шикара;
p) „ шумска инфраструктура“ су шумски путеви, сталне влаке, сталне жичаре и друге  

шумске комуникације и капацитети у шумама који су намијењени за газдовање
шумама;

q) „шумски путеви“ су путеви с пратећом инфраструктуром, који су намијењени за
превоз шумских производа и саобраћај везан за газдовање и спајање са системом
јавних путева, као и влаке ако задовољавају минималне стандарде одређене за
шумске путеве;

r) „отворена ватра“ је ватра запаљена изван затвореног објекта који је под кровом и
        затвореним огњиштем;
s) „површинске воде„ су стални и повремени површински водени токови и стајаће воде;
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t) „промет дрвета и осталих шумских производа“ подразумијева превоз
саобраћајницама, куповину, продају, поклон, складиштење, као и примање дрвета на
пилане у којима се врши резање дрвета;

u) „случајним ужитком“ сматрају се извале и преломи стабала настали под утицајем
елементарних непогода, као и стабала која због утицаја биљних болести и других
штетних фактора не показују физиолошке знаке живота и представљају опасност по
стабилност шуме;

        в) „уређајни период“ је временски период за који се доноси дугорочни план газдовања
                шумама и шумским земљиштима шумскопривредног подручја.

Члан 3
(Шума и шумско земљиште)

(1) Шумом, у смислу овог закона, сматрају се:  
a) земљиште обрасло шумским дрвећем или шумским грмљем као шумски екосистем

изграђен од биотопа и биоценозе, чија површина прелази 500 м2 и чија је ширина
најмање десет метара;

b) шумски расадници и плантаже шумског дрвећа;
c) шумски путеви и друга шумска транспортна и противпожарна инфраструктура;
d) језера, текуће површинске воде и друге површинске воде и мочваре унутар шума.

(2) Шумским земљиштем, у смислу овог закона, сматрају се:
a) земљиште које није трајно способно за другу врсту  културе осим за узгој шуме, с

обзиром на положај, конфигурацију, физички и хемијски састав земљишта;
b) земљиште које је просторним, односно урбанистичким планом намијењено за

шумску производњу;
   c) земљиште које поред земљишта обраслог шумом обухвата и необрађено, 
неискоришћено или неплодно земљиште изван шуме у оном омјеру у којем обезбјеђује
или потпомаже функције сусједне шуме;

                    d) подручја са смањеним шумским покривачем, чистине и ливаде унутар шума.
(3) Шумом се не сматрају састојине шумског дрвећа и жбуња које су израсле на

пољопривредном земљишту процесом сукцесије ако су млађе од двадесет (20) година
и ако њихове крошње не покривају најмање 50% земљишта, гробља покривена
дрвећем, расадници шумског дрвећа изван шума, изоловане групе шумског дрвећа на
површини до 500 м2 као и шумско дрвеће и грмље у урбаним парковима и другим
насељеним подручјима.

(4) У случајевима сумње или спора да ли се неко земљиште обрасло шумским дрвећем
сматра шумом, односно да ли се неко земљиште сматра шумским земљиштем, 
одлучује Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Дистрикта (у
даљем тексту: Одјељење) на основу мишљења стручне комисије, у чијем саставу мора
бити најмање по један стручњак из области шумарства и области пољопривреде.

(5) Шеф  Одјељења именује комисију из става 4 овог члана и утврђује начин  рада
комисије.

(6) Шуме и шумска земљишта на подручју Дистрикта су у власништву Дистрикта (у
даљем  тексту: шуме Дистрикта) или у власништву физичких  или правних лица (у
даљем тексту: приватне шуме).

(7) Над шумама и шумским земљиштем не може се стећи право власништва досјелошћу.

                                                                              Члан 4
               (Значај и функције шума)
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(1) Шуме и шумско земљиште су, због својих општекорисних функција и привредног
значаја, добро од општег интереса и уживају посебну бригу и заштиту Дистрикта и
користе се под условима и на начин који је прописан овим законом.

(2) Шуме се одржавају, обнављају и користе тако да се очува и повећа њихова вриједност
и општекорисне функције, обезбиједи трајност продукције, заштита и стално повећање
прираста и приноса.

(3) Шумско земљиште користи се за шумску производњу, а у друге сврхе може да се
користи под условима прописаним овим законом.

(4) Функције шума, у смислу овог закона, јесу еколошка,  социјална  и привредна.
(5) Под еколошком функцијом шума подразумијева се њихов позитиван утицај на  

заштиту станишта и  земљишта од ерозије, бујица и поплава, на водни режим и
хидроенергетски систем, на климатске факторе укључујући обогаћивање ваздуха
кисеоником, апсорбовање угљендиоксида и других штетних материја. 

(6) Под социјалном функцијом шума подразумијева се утицај шуме на љепоту околине и
стварање  повољних услова за лијечење, опоравак, одмор и рекреацију, развој лова, 
риболова и туризма, утицај на образовање, научно истраживање, одбрану, заштиту
објеката и инфраструктуре.

(7) Привредна функција шума подразумијева производњу и искоришћавање дрвне масе, 
производњу и искоришћавање осталих шумских производа.         

(8) Према намјени шуме  могу бити привредне, заштитне шуме и шуме с посебном
намјеном.

ДРУГИ ДИО – ЗАШТИТА ШУМА

Члан 5
(Забрана крчења шума)

(1) Крчење шума је забрањено.
(2) Изузетно, крчење шума може се дозволити:

a) ако се тиме не угрожавају заштитне функције шума и ако се
земљиште добијено крчењем користи за подизање инвестиционих
објеката или за културе које трајно дају веће користи него постојећа
шума, у случајевима: промјене врсте дрвећа, састојинских облика
шуме, подизања шумских плантажа  или објеката који служе шумској
производњи као што су: расадници, шумски путеви, шумске просјеке,
грађевински објекти у шумарству, ловни објекти и други објекти који
служе газдовању шумама, уколико то већ није  предвиђено
шумскопривредним   основом;

b) ако је шумско земљиште због општег интереса потребно привести
другој намјени;

c) ако је то потребно ради спровођења плана  просторног уређења;
d) ако то захтијевају интереси безбједности и одбране земље.

(3) Дозволу за крчење шума издаје Одјељење на период од годину дана.
       (4) Уз  захтјев за издавање дозволе из става 3 овог члана прилаже се:
                                   а)   извод из земљишних књига, катастра некретнина и копија
                                         катастарског плана;
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b) процјена утицаја на животну средину у складу са одредбама прописа
који  третирају заштиту животне средине;

                                         c)   извод из важећег просторног плана;
                                         d) сагласност органа надлежних за заштиту историјског и природног
                                              насљеђа и водопривреду;
                                      е)  инвестиционо-техничка документација о оправданости крчења шума.
             (5) Подносилац захтјева из става 4 овог члана дужан је да уплати  накнаду чија вриједност
се одређује утврђивањем тржишне вриједности дрвета које се добије крчењем или сјечом додајући
трошкове подизања и одржавања нових шума на површини која не може бити мања од искрчене.  
             (6) Средства из става 5 овог члана уплаћују се на Јединствени рачун Трезора (у даљем
тексту: ЈРТ)  и могу се користити искључиво у сврху:

a) куповине шума и шумског земљишта;
b) за пошумљавање у складу са одредбама овог закона.

           (7) Ако се у року од двије године од дана издавања дозволе искрчено земљиште  не  
приведе намјени ради које је крчење извршено, подносилац захтјева дужан је да изврши његово
пошумљавање у року који одреди Одјељење.

Члан 6
(Забрана чисте сјече)

(1) Чиста сјеча шума је забрањена.
(2) Изузетно, чиста сјеча се може вршити:

a) у посебним случајевима у припреми шумско-узгојних захвата са циљем
унапређивања шумских састојина и то у мјери која је планирана у
шумскопривредном основу;

b) ако је неопходна због санитарне сјече или спровођења превентивних
заштитних мјера.

Члан 7
(Забрана пустошења шума)

(1) Забрањено је пустошење шума, пустошење осталих шумских производа и сјеча
ријетких врста дрвећа и грмља.

(2) Изузетно, дозвољена је сјеча ријетких врста  шумског дрвећа  и грмља ако:
a) су у толикој мјери оштећена или болесна да им предстоји непосредно

сушење;
b) ако представљају легло заразе од биљних болести или штеточина.

Члан 8
(Градња објеката)

(1) У шуми и на шумском земљишту могу се градити само објекти потребни за газдовање
шумама, као и објекти предвиђени просторним планом.

(2) Просторним планом се може предвидјети да се у шуми, на шумском земљишту
изграде објекти за потребе инфраструктуре, спорта, рекреације, лова и риболова, ако
их из техничких или економских разлога није могуће планирати изван шуме и
шумског земљишта.
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(3) Члан 5 овог закона примјењује се и за зграде, трасе путева, изградњу електро и ПТТ
водова, површинске копове и друге објекте који се планирају изградити у шуми  и на
удаљености до 50 м од руба шуме.    

Члан 9
(Заштита  од пожара)

(1) Забрањено је ложење отворене ватре у шуми, на шумском земљишту и на другом
земљишту  у непосредној близини шуме.

(2) Изузетно од става 1 овог члана, у шуми, на шумском земљишту и на земљишту у
непосредној близини шуме, може се ложити отворена ватра или палити дрвени угаљ
на мјестима која одреди и обиљежи  Одјељење,  уз претходно прибављену сагласност
одјељења надлежног за послове противпожарне заштите и уз придржавање
прописаних услова и мјера безбједности.

(3) На пољопривредном  и другом земљишту на удаљености мањој од 150 м од руба шуме
забрањено је паљење траве, отпадака и осталог материјала.

(4) У шуми и на удаљености до 200 м од руба шуме, забрањена је изградња и рад фабрика, 
кречана, циглана  и других објеката који раде са отвореним пламеном.

(5) Одјељење  је дужно да обезбиједи дежурну чуварску службу у шуми и на шумском
земљишту  намијењеном за излетишта, у дане празника и нерадне дане.

(6) Ради заштите шума од пожара, Одјељење  и власници приватних шума дужни су да
предузимају мјере ради заштите шума од пожара.

(7) Мјере заштите шума од пожара  спроводе се према плану заштите шума од пожара
који се доноси у складу с Правилником о заштити шума од пожара. 

(8) План заштите шума од пожара за шуме Дистрикта и приватне шуме доноси Одјељење.
(9) Правилником о заштити шума од пожара утврђују се мјере и радње неопходне за

спровођење и унапређивање заштите шума од пожара.
(10) Одјељење и власници приватних шума дужни су да редовно обавјештавају одјељење

надлежно за послове противпожарне заштите о свим пожарима у шуми и на шумском
земљишту.  

(11) Правилник из става 7 овог члана доноси  шеф  Одјељења.

Члан 10
(Хемијска средства и одлагање отпада)

(1) У шуми  је забрањена употреба хемијских средстава.
(2) Изузетно од става 1 овог члана, тестирана хемијска средства  могу бити коришћена у

шуми за:
a) заштиту  садница од дивљачи и коровских врста;
b) за смањење прекомјерне популације инсеката; 
c) за гашење шумских пожара, ако не угрожавају биолошку равнотежу.

(3) У шуми и на шумском земљишту забрањено је:
a) одлагање смећа и других штетних и опасних отпадака;
b) испуштање отпадних вода, загађујућих и запаљивих течности и материја;
c) спаљивање отпадака, пиљевине и других материја које загађују ваздух, 

земљиште и воду.
(4) Одјељење и власници приватних шума обавезни су да из шуме уклоне отпад и смеће.
(5) Уколико правно и физичко лице депонује у шуму отпад или смеће, Одјељење и

власници приватних шума имају право да траже накнаду трошкова насталих
уклањањем отпада или смећа, од тих лица.
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Члан 11
(Пашарење у шуми)

(1) У шуми су забрањени: паша, жирење, брст, кресање грана и лисника, сакупљање и
изношење шушња и маховине (у даљем тексту: пашарење).     

(2) Изузетно од става 1 овог члана, Одјељење може да дозволи пашарење у шумама
Дистрикта на површинама које се одреде у шумскопривредном основу.      

(3) Паша, жирење и брст могу се дозволити само ако је стока под надзором чобана.
(4) Приступ стоке на пашу, односно жирење и појила, кроз дијелове шуме у којима нису

одобрени паша и жирење, дозвољен је путевима које одреди и обиљежи Одјељење.
(5) Услови под којим се врши пашарење у шумама Дистрикта утврђују се правилником

који доноси шеф  Одјељења.

Члан 12
(Остали шумски производи)

(1) Узгој и искоришћавање осталих шумских производа из члана 2 тачке m) овог закона
врши  Одјељење, а другим правним и физичким лицима њихово искоришћавање може
одобрити у обиму и на мјестима која су одређена у шумскопривредном основу на
основу инвестиционо-техничке документације која садржи:

a) податке о количини, мјесту, врсти, начину производње и искоришћавања;
b) времену сакупљања осталих шумских производа.

(2) Инвестиционо-техничка документација садржи начин ревитализације и предвиђа
средства за унапређивање стања ресурса за остале шумске производе. 

(3) Сагласност на инвестиционо-техничку документацију даје Одјељење.
(4) Правна и физичка лица која врше искоришћавање осталих шумских производа дужна

су да на ЈРТ уплате средства за ревитализацију осталих шумских производа у износу
од 2% од продајне цијене осталих шумских производа.

(5) Услови  за узгој, искоришћавање, сакупљање и промет осталих шумских производа
утврђују се подзаконским актом који доноси шеф Одјељења.

Члан 13
                                                              (Заштита угрожених врста)

(1) Не дозвољава се паша у шуми и коришћење осталих шумских производа ако би се  
тим угрозио биодиверзитет, односно врсте флоре и фауне заштићене  у складу с
прописима о заштити природе.

(2) Забрањена је сјеча, искорјењивање или било какво оштећивање стабала планинског
јавора (Acer heldreichii Orph.), зелене јохе (Alnus viridis (Chaix) Lam. & DC.), мечје
лијеске (Corylus colurna L.), зановјети (Petteria ramentacea (Sieber) Пресл.), бријеста
(Ulmus sp.), као и других ријетких и вриједносних  врста  дрвећа одређених
шумскопривредним основом.

(3) Сјеча дрвећа из става 2 овог члана може се дозволити само у случају узгојне и
санитарне сјече.

(4) Шеф Одјељења  може да забрани сјечу и других врста дрвећа чији је опстанак
доведен у питање.

              
Члан 14

                                                                  (Дивљач у шуми)
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(1) У шуми се може узгајати дивљач чија се врста и број утврђују  у складу с  прописима о
ловству. 

(2) Правно лице које газдује ловиштем дужно је да надокнади  причињену штету на
стаблима коју је проузроковала дивљач  у шуми.

Члан 15
                                                        (Здравствено стање шума)
                    

(1) Одјељење  прати обим и ниво деградације шума и штете у шумама о чему обавјештава
Владу Дистрикта (у даљем тексту: Влада) и јавност.

(2) Остала питања везана за здравствено стање шума уређују се Правилником о праћењу
здравственог стања шума који доноси шеф Одјељења.   

Члан 16
(Изградња и одржавање шумских путева)

(1) Шумски путеви  се изграђују, одржавају и користе на начин да спречавају:
а) угрожавање извора воде;
b)  узроковање ерозионих процеса;
c)  преливања воде из бујица;
d)  нарушавање равнотеже нестабилног тла и повећање ризика од клизишта;

      e) утицај на подручја која су важна за опстанак дивљих животиња и биолошку
        разноликост;

f) утицај на природно и културно насљеђе;
     g) угрожавање осталих функција шуме.

             (2)   Шумски пут се може градити у складу с пројектом за његову изградњу.
             (3)   Одјељење води катастар шумских путева за шуме Дистрикта.

Члан 17
                                                               (Саобраћај у шумама)

(1) Забрањено је кретање моторних возила у шуми и на шумским путевима осим у сврху:     
газдовања шумом, спасавања, полицијских истрага, мјера за заштиту од природних

катастрофа и одржавања јавне инфраструктуре.
(2) Одјељење издаје дозволу за организовање такмичења која укључују моторна возила у

шуми и на шумским путевима.
(3) Одјељење поставља и одржава знакове на шумским путевима, одржава и надгледа

шумске путеве и промет на шумским путевима у складу са одредбама овог закона.
(4) У случајевима гдје  знакови на путу  и надзор нису довољни могу се користити рампе.

           
Члан 18

                                                                  (Приступ шумама)

(1) Ако није другачије одређено овим или другим законом, шумом или шумским
земљиштем ради рекреације могу се  кретати сва лица. 

(2) Без одобрења Одјељења или власника приватне шуме забрањено је у шуми:
a) разапињати шатор или постављати логор;
b) смјештати пчелињаке;
c) сакупљати остале шумске производе;
d) помјерати међе шума, односно граничне ознаке;
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e) улазити у физички и знаковима ограђена шумска подручја и затворене
шумске путеве;

f) улазити у подручја гдје се врши сјеча;
g) улазити у подручја природне регенерације, пошумљена подручја и шумске

расаднике.
(3) Постављање ограда у шуми дозвољено је у мјери која је неопходна за одговарајуће

радове газдовања шумама, заштиту и узгој дивљачи, спречавање штете од дивљачи и
на начин који не ремети приступ шуми и шумском земљишту.

ТРЕЋИ ДИО –   ШУМСКОПРИВРЕДНИ ОСНОВ И ГОДИШЊИ ПЛАН ГАЗДОВАЊА
                            ШУМАМА
                   

Члан 19
                                (Шумскопривредни основ и годишњи план газдовања шумама)

(1) Шумама и шумским земљиштем газдује се на основу шумскопривредног основа и
пројеката за извођење.   

(2) Шумскопривредни основ је план за дугорочно газдовање шумама којим се одређују  
основне смјернице и циљеви газдовања шумама, мјере унапређивања шума, очување и
јачање општекорисних функција  шума и заштита шума, а садржи анализу досадашњег  
газдовања шумама, приказ стања шума, циљеве газдовања шумама, врсту и обим  
радова. 

(3) Шумскопривредни основ, просторни план, водопривредни основ, ловнопривредни
основ и евиденције о културно-историјском и природном насљеђу, међусобно се
усклађују.

(4) Изузетно од  става 1 овог члана, ако не постоје објективне могућности правовремене
израде новог шумскопривредног основа, шумама Дистрикта и приватним шумама
може се газдовати најдуже три године на основу годишњих планова газдовања. 

(5) Годишњи план газдовања шумама усваја Влада на предлог шефа Одјељења.
(6) Одредбе шумскопривредног основа и годишњих  планова газдовања су обавезне.      
(7) Не може се прекорачити укупан обим сјеча у високим шумама планиран

шумскопривредним основом за уређајни период. 
(8) За привредне јединице укупан обим сјеча у високим шумама, по врстама дрвећа  и по

газдинским класама, не може се прекорачити.  
(9) Радови планирани шумскопривредним основом, односно пројектима за извођење, 

извршавају се за сваку годину по мјесту извођења, обиму и квалитету радова.  

Члан 20
                                                    (Израда шумскопривредног основа)

(1) Шумскопривредни основ израђује се одвојено за шуме Дистрикта и за приватне шуме.  
(2) Шумскопривредни основ израђује се за период од десет година.
(3) Поступак израде шумскопривредног основа за  шуме Дистрикта и приватне шуме

спроводи Одјељење.
(4) Трошкове израде шумскопривредног основа за шуме Дистрикта сноси Дистрикт, а за

приватне шуме Дистрикт и власник приватне шуме.
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Члан 21
(Поступак израде и надзор над израдом шумскопривредног основа)

(1) Израду шумскопривредног основа врши правно лице које је регистровано за израду
шумскопривредног основа и  посједује лиценцу за рад. 

(2) Дистрикт као инвеститор, обавезан је код израде шумскопривредног основа да
обезбиједи надзор – контролу и стручну рецензију шумскопривредног основа.

(3) Надзор, односно контролу над израдом шумскопривредног основа врши стручна
установа, шумарски факултет или шумарски институт, у складу с Правилником о
контроли израде шумскопривредног основа који доноси шеф Одјељења.

                                                                        Члан  22
                                              (Усвајање шумскопривредног основа)

(1) Шумскопривредни основ усваја Влада на предлог Одјељења уз претходно прибављено
стручно мишљење Комисије за рецензију.

(2) Комисија за рецензију шумскопривредног основа и стручна установа која врши
надзор, односно контролу над израдом шумскопривредног основа ангажују се у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о јавним
набавкама).

(3) Грешке и недостатке шумскопривредног основа које утврди Комисија за рецензију
дужно је да о свом трошку отклони правно лице којем је повјерена израда
шумскопривредног основа.

(4) Одјељење је дужно, најмање шездесет (60) дана прије истека важности
шумскопривредног основа, да достави новоизрађени шумскопривредни основ Влади
на усвајање.    

(5) Ако се у току периода важења шумскопривредног основа утврде битни недостаци или
се измијене околности на којима је шумскопривредни основ заснован, врши се његова
измјена и допуна на начин и по поступку одређеним за његово доношење.

(6) Елементи, садржај и начин израде шумскопривредног основа утврђују се правилником
који доноси шеф Одјељења.

                                                                
Члан 23

                                                                   (Пројекти за извођење)

(1) Реализација шумскопривредног основа за шуме Дистрикта врши се на основу
пројеката за извођење који се израђују за уређајну јединицу – одјељење.

(2) Изузетно од става 1 овог члана,  пројекат за извођење може се израђивати за више
одјељења у једном сливу ако сјеча и израда санитарних ужитака не прелази више
од 100 м3 по једном одјељењу.

(3) Пројекат из става 1 овог члана садржи: радове узгоја, заштите и искоришћавања
шума по обиму, мјесту и времену почетка и завршетка радова, податке о бруто
дрвној залихи, прирасту, дозначеној дрвној маси по врстама дрвећа и дрвној залихи
послије сјече све у крупном дрвету, сортиментном нападу, технолошком поступку, 
економску анализу, карту са уцртаним дужинама путева, постојећим и
пројектованим влакама, изворима, водотоцима и важнијим објектима.                                              

(4) За приватне шуме израђују се пројекти само за  извођење шумско-узгојних радова.
(5) Пројекти из става 4 овог члана садрже све радове по мјесту, обиму и времену као и  

бруто  дозначеној дрвној маси.
(6) Реализација пројеката за извођење, по свим ставкама је обавезна.
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(7) Радови предвиђени у  пројекту за извођење реализују се најкасније у року од двије
године од дана доношења.

(8) Пројекат за извођење могу израђивати дипломирани инжењери шумарства с
најмање двије године радног искуства у струци или шумарски техничари с најмање
пет година радног  искуства у струци.

(9) Пројекат за извођење доноси Одјељење.
(10) Одјељење је дужно да именује дипломираног инжењера шумарства с најмање двије

године радног искуства у струци или шумарског техничара с најмање пет година
радног искуства у струци, који је одговоран за стручно извођење радова по
пројекту за извођење.

(11) Пројекти за извођење имају трајан карактер и чувају се у архиви Одјељења.
(12) Одјељење је  дужно да води регистар  пројеката  за извођење.

ЧЕТВРТИ ДИО –  ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА И ШУМСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
          

Члан 24
                                                                        (Сјеча стабала)

(1) Сјеча стабала у шуми врши се послије одабирања, обиљежавања и обројчавања
стабала или обиљежавања површина на којима се врши сјеча, у складу са
шумскопривредним основом.

(2) Одјељење је дужно да пријави надлежном шумарском инспектору све сјече у шумама
Дистрикта најмање  тридесет (30) дана прије почетка сјече.

(3) Пријава сјече садржи:
a) број одјељења из шумскопривредног основа и разлог за сјечу у случају  

санитарне или друге сјече;
b) планирани рок за сјечу;
c) врсту сјече, количину и структуру дрвне масе за сјечу по врстама дрвећа;
d) начин обнове шуме;
e) шумско-узгојне  и заштитне мјере које се спроводе након сјече;
f) смјернице за газдовање шумама различитих газдинских класа и категорија шума;
g) начин извлачења шумских дрвних сортимената са скицом постојећих и нових

влака;
h) идентификацију лица које је извршило дознаку и израдило пројекат за извођење.

(4) Уколико  постоји оправдан разлог за сумњу да је планирана или започета сјеча, или
почињене друге радње у супротности са шумскопривредним основом, овим законом
или прописима који су донесени на основу овог закона, надлежни шумарски
инспектор може да забрани  планирану сјечу док се не отклоне утврђене
неправилности.                                                                                                                                                                                  

(5) Сјеча стабала у приватним шумама врши се  на основу рјешења које доноси шеф
Одјељења, на  захтјев власника приватне шуме.

(6) Обавеза власника приватне шуме или лица које он овласти је да, прије вршења
дознаке,  идентификује шуму на терену и покаже тачне границе шуме овлашћеном
лицу које врши дознаку.

(7) Дознака и сјеча стабала, односно површина за сјечу, може се одобрити само власнику
приватне шуме који поднесе доказе о праву власништва.

(8) Сјеча стабала воћкарица које воде поријекло с пољопривредног земљишта врши се на
основу сагласности пољопривредног инспектора.

(9) Облик и садржај обрасца о пријави сјече утврђује се правилником који доноси шеф
Одјељења.
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Члан 25
(Дознака стабала и обиљежавање површина)

(1) Дознака стабала за сјечу врши се на прсној висини стабла са горње стране и на
жилишту или приданку стабла са доње стране, уз обавезу употребе шумског чекића и
колоброја.

(2) Обиљежавање површина за сјечу може се вршити у случају чисте сјече пањача, 
шикара и шибљака у случајевима предвиђеним шумскопривредним основом.

(3) Дознака стабала или обиљежавање површина за сјечу и сјеча стабала, не могу се
вршити у шумама  за које имовинско-правни односи нису ријешени, изузев сјече
случајних ужитака.

(4) Дознаку стабала и обиљежавање  површина за сјечу у шумама Дистрикта и приватним
шумама могу вршити дипломирани инжењери шумарства с најмање двије године
радног искуства у струци или шумарски техничари с најмање пет година радног
искуства у струци, које рјешењем именује шеф Одјељења.

(5) Начин одабира, дознака и сјеча стабала или површина за сјечу ближе се уређују
правилником који доноси шеф  Одјељења.

Члан 26
                                                          (Биолошка репродукција шума)

(1) Одјељење је  дужно  да издваја финансијска средства за просту и проширену
биолошку  репродукцију шума Дистрикта.

(2) Власници приватних шума дужни су да издвајају финансијска средства за просту
биолошку репродукцију приватних шума. 

Члан 27
                                                        (Проста биолошка репродукција)

(1) Средства за просту биолошку репродукцију шума користе се за радове који
обухватају: 

a) израду шумскопривредног основа, пројеката за извођење, те њихове ревизије и
обнове;

b) припрему земљишта за природно подмлађивање и попуњавање;
c) његу и чишћење састојина;
d) пошумљавање површина насталих након чистих сјеча и пожаришта;
e) његу и чишћење шумских култура и шума;
f) одабирање и дознаку стабала за сјечу;
g) заштиту шума од узрочника биљних болести и штеточина, пожара и

противправног присвајања;
h) производњу шумског сјемена и шумског садног материјала;
i) изградњу шумских путева;
j) арондацију шума и шумског земљишта и друге потребе са циљем обезбјеђења

трајности газдовања шумама.
(2) Одјељење обезбјеђује средства за просту биолошку репродукцију шума Дистрикта

издвајањем 10% од укупно оствареног прихода од продаје дрвних сортимената, који се
обрачунава у складу са  цјеновником.

(3) Средства за просту биолошку репродукцију осталих шумских производа обезбјеђују се
примјеном става  2 овог члана. 
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(4) Власници приватних шума обезбјеђују средства за просту биолошку репродукцију
приватних шума издвајањем  10%  од вриједности нето посјечене дрвне масе
обрачунате по цјеновнику.

                                                  
                                                           Члан 28

                                                     (Проширена биолошка репродукција)

(1) Средства за проширену биолошку репродукцију шума користе се за радове који
обухватају:

a) израду дугорочних програма развоја шумарства, планова и програма развоја и
друге инвестиционо-техничке документације која служи остваривању програма
просте и проширене биолошке репродукције шума, те њихове ревизије и обнове;

b) реконструкцију и конверзију изданачких шума, шикара и шибљака;
c) пошумљавање необраслог шумског земљишта и голети;
d) биолошку заштиту од ерозије земљишта;
e) подизање плантажа;
f) попуњавање шумских засада;
g) санацију и обнову шума од  посљедица непланских сјеча, сушења и пропадања;
h) заштиту шума од биљних болести, штеточина и пожара и за друге потребе у

функцији  репродукције шума и унапређивања шумарства;
i) научно-истраживачки рад у области шумарства.

(2) Одјељење обезбјеђује средства за проширену биолошку репродукцију шума Дистрикта
издвајањем 3% од укупно оствареног прихода од продаје дрвних сортимената, који се
обрачунава у складу са цјеновником.

(3) Средства за проширену биолошку репродукцију осталих шумских производа
обезбјеђују се примјеном става 2 овог члана.

                                                                
Члан 29

(Обрачун и уплата средстава за биолошку репродукцију шума)

(1) Одјељење је дужно да изради обрачун средстава за просту и проширену биолошку
репродукцију шума и да води евиденцију  утрошених средстава по намјени утврђеној
у члану 27 ставу 1  и  члану 28 ставу 1 овог закона.                                                                  

(2) Одјељење и власници приватних шума уплаћују средства за  биолошку репродукцију  
шума  на ЈРТ,  а средства се користе у складу с чланом 27 ставом 1 и чланом 28
ставом 1 овог закона.  

(3) Продаја шумских дрвних сортимената и осталих шумских производа, као и обрачун
средстава за просту и проширену  биолошку репродукцију шума,  врше  се на основу  
цјеновника   који  доноси Влада на предлог Одјељења.

Члан 30
(Накнада за коришћење општекорисних функција шума)

(1) Накнаду  за коришћење  општекорисних функција шума плаћају сва правна лица која
обављају привредну дјелатност на територији Дистрикта у висини 0,02% њиховог
укупног прихода.

(2) Накнада из става 1 овог члана уплаћује се  на ЈРТ, полугодишње и по завршном
годишњем рачуноводственом извјештају.
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(3) Уплаћена средства из става 1 овог члана користе се у складу с чланом 27 ставом 1 и
чланом 28 ставом 1 овог закона.        

(4) Финансијска инспекција и  шумарска инспекција врше контролу обрачуна и плаћања
накнаде из овог члана.

(5) Ако правно лице не обрачуна или не плати накнаду из става 1 овог члана, овлашћени
инспектор налаже накнадни обрачун и наплату из средстава правног лица.

Члан 31
(Радови  у шумарству)

(1) Правним лицима која испуњавају услове за извођење радова у шумарству, Одјељење
уступа:

a) шумско-узгојне и заштитне радове, који се односе на: припрему земљишта за
природно подмлађивање, пошумљавање, његу шума и мјере заштите шума од
свих видова штета;

b) радове на искоришћавању шума, који се односе на: сјечу и израду шумских
дрвних сортимената, привлачење, износ и превоз дрвних сортимената;

c) пројектовање, градњу и одржавање шумских путева и других објеката.
(2) Радови из става 1 овог члана уступају се у складу са Законом о јавним набавкама.
(3) Правна лица која обављају радове у шумарству дужна су да обезбиједе мјере заштите

на раду и обавезна су спровести адекватну обуку запослених.
(4) Услови које је дужан да испуњава извођач радова у шумарству утврђују се

правилником који доноси шеф Одјељења.

Члан 32
                                                           (Шумско-узгојни радови)

(1) Одјељење припрема план за спровођење шумско-узгојних радова у шумама Дистрикта
и приватним шумама који садржи податке о мјесту, обиму, врсти и времену извођења
радова који  се спроводе и одређене смјернице за извршење радова.

(2) Одјељење и власници  приватних шума дужни  су, првенствено из средстава за
биолошку репродукцију шума, да изврше:

a) пошумљавање и његу шума;
b) његу култура;
c) остале шумско-узгојне радове чији обим се одређује шумскопривредним

основом.

Члан 33
                                                    (Пошумљавање сјечина и паљика)

(1) Све површине настале чистом сјечом и паљике обавезно се пошумљавају у року од
двије године након сјече или шумског пожара.

(2) Ако се у року од двије године не очекује природна обнова која би била у складу са
шумско-узгојним циљем, Одјељење и власници приватних шума дужни су да садњом
или сјетвом изврше пошумљавање:

a) паљика;
b) површина на којима је извршено пустошење шума;
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c) површина без шумске вегетације насталих усљед вјетроизвала, вјетролома и
пожара.

(3) За пошумљавање се користи само материјал за репродукцију који је потврђеног
поријекла.

(4) Површине предвиђене за пошумљавање и природну обнову обиљежавају се на терену
и уцртавају на карту, а радови се евидентирају.

Члан 34
                                      (Пошумљавање голети, шумског и пољопривредног земљишта)

(1) Пошумљавање голети  и  шумског земљишта  врши се на основу  пројекта из члана
23 овог закона, који обавезно садржи:

a) површине које се пошумљавају, назив привредне јединице, број одјељења и
ознаку одсјека, катастарску општину и катастарску честицу;

b) анализу природних карактеристика станишта, нарочито у смислу тла и
климатских услова;

c) избор врста дрвећа, посебне карактеристике садница и опис разлога за њихов
избор;

d) густоћу и начин, односно технику садње;
e) трошкове садње и трошкове одржавања пошумљеног подручја;
f) процјену функција које засађене шуме имају у тим предјелима;
g) мјере заштите од пожара.

(2) Пошумљавање пољопривредног земљишта врши се на захтјев власника земљишта, у
складу с прописима о промјени намјене пољопривредног земљишта и пројекта из
става 1 овог члана.

Члан 35
(Технички пријем радова)

(1) За изведене радове у шумарству, по пројектима за извођење радова, врши се технички
пријем радова.

(2) Комисију за технички  пријем радова у шумарству именује шеф Одјељења.  
(3) Комисија из става 2 овог члана утврђује да ли су радови изведени у складу с

пројектом за извођење.
(4) Технички пријем радова пошумљавања врши се након двије године од њиховог

извођења, а за остале шумско-узгојне радове технички пријем се врши по завршетку
радова, а најдуже у року од шест мјесеци од завршетка радова.

(5) За све друге радове у шумарству, извршене по пројектима за извођење, технички
пријем врши комисија из става 2 овог члана, по завршетку радова за свако одјељење.   

(6) О извршеном техничком пријему  радова комисија из става 2 овог члана  саставља
записник у којем се констатује успјех, обим и квалитет извршених радова.

(7) Ако се приликом техничког пријема утврди да радови нису успјешно и квалитетно
извршени према пројекту за извођење, извођач радова дужан је да утврђене
недостатке отклони у року који одреди комисија из става 2 овог члана.

(8) Сви извршени радови и налаз комисије из става 2 овог члана, евидентирају се у књиге
        евиденције.

Члан 36
(Шумски материјал за репродукцију)
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(1) Одјељење одређује шумске сјеменске објекте и састојине из којих се обезбјеђује
репродукциони материјал, води регистар о шумским сјеменским објектима и
састојинама и издаје потврде о поријеклу шумског репродукционог материјала.

(2) Одјељење издаје сагласност за увоз шумског репродукционог материјала потврђеног
поријекла. 

(3) Одјељење води евиденцију објеката за производњу и дораду шумског  сјемена,  
произвођача и дорађивача шумског сјемена, шумског и украсног дрвећа и грмља.

Члан 37
(Санитарна сјеча и друге превентивне мјере)

(1) Одјељење и власници приватних шума дужни су обезбиједити да се санитарне сјече
спроводе прије него што би шуме могле бити угрожене градацијом инсеката, ширењем
узрочника биљних болести или других штетних организама. 

(2) Одјељење и власник приватне шуме обезбјеђују извођење сљедећих мјера заштите
шума:

a) набавка, распоређивање, осматрање и одржавање феромонских клопки и
постављање ловних стабала за поткорњаке;

b) чишћење посјечених подручја, уз уништавање коре и грана, гдје постоји било
каква опасност од размножавања паразита, ширења узрочника биљних болести и
штеточина;

c) гуљење коре или третирање пањева и другог дрвећа које представља посебан
ризик за размножавање паразита, ширење узрочника биљних болести и
штеточина кроз употребу препарата за третирање у складу са овим законом.

(3) Уколико власници шума не могу сами спровести санитарне сјече и обезбиједити
извођење мјера из  става 2 овог члана, обезбјеђује их Одјељење.

(4) Рад у шумама се изводи у одговарајућој сезони, на начин који смањује појаву штете по
шумски екосистем.

(5) Одјељење прикупља податке и даје  савјете о заштити шума и обезбјеђује информације
о појави  биљних болести и штеточина.

                                                                         
Члан 38

(Шумски ред)

(1) Одјељење и власници приватних шума дужни су да успоставе и одржавају  шумски ред.
(2) Под шумским редом из  става 1 овог члана сматра се предузимање мјера за спречавање

појаве пожара, штетних инсеката и биљних  болести, спречавање  штетног дјеловања
вјетра, снијега и других непогода, оштећивање стабала и подмлатка приликом сјече и
извоза дрвета.

(3) Шумски ред ближе се уређује правилником који доноси шеф Одјељења.

Члан 39
(Обнова шума након непогода)

(1) У случају шумске непогоде узроковане било којим биотичким или абиотичким
агенсом укључујући и шумске пожаре, Одјељење  сачињава план обнове оштећених и
уништених шума и шумског земљишта који садржи:

a) опис непогоде;
b) степен оштећења;
c) мјере које се спроводе;



17

d) трошкове санације и обнове.
(2) Одлуку о усвајању плана из става 1 овог члана доноси Влада, на предлог шефа

Одјељења.

Члан 40
                                         (Промет дрвета и осталих шумских производа)
         

(1) Док се не жигоше, обројчи, премјери и не изда отпремни исказ, забрањено је
помјерати од пања и стављати у промет дрво, дијелове стабла и гране посјечене у
шуми и на мјестима изван шуме као што су: пољопривредно земљиште, међе и
појединачна стабла.

(2) Жигосање, обројчавање и  премјеравање посјеченог дрвета из става 1 овог члана и
издавање отпремног исказа врши Одјељење.   

(3) Остале шумске производе из члана 12 овог закона забрањено је стављати у промет без
одобрења Одјељења.  

(4) Физичким лицима је забрањена препродаја шумских сортимената.
(5) На пиланама и другим постројењима за механичку прераду дрвета не може се вршити

пријем, складиштење и прорез дрвета ако дрво није жигосано, обројчено и ако за то
дрво није издат отпремни исказ.

(6) Власници  пилана и постројења из става 5 овог члана дужни су да дрво ускладиштено
у кругу постројења евидентирају на прописан начин, одмах по пријему дрвета.

(7) Начин  жигосања, обројчавања и премјеравања посјеченог дрвета утврђује се
правилником који доноси шеф Одјељења.

(8) Жигосање, обројчавање, премјеравање посјеченог дрвета и отпремни исказ ближе се
уређују правилником који доноси шеф Одјељења.

                                                                              Члан 41
(Привремено одузимање дрвета и осталих шумских производа)

    
(1) Мјера привременог одузимања дрвета, осталих шумских производа и средстава рада

којим је извршена незаконита радња изриче се лицу које изврши или дозволи:
a) сјечу шуме на узурпираном земљишту на коме имовинско-правни односи  

нису ријешени;
b) сјечу без претходне дознаке и прије жигосања, обројчавања и издавања

отпремног исказа за дрво;
c) стављање у промет дрвета и осталих шумских производа у супротности са

одредбама  члана 40 овог закона.
(2) Мјеру из става 1 овог члана извршавају чувари шума, шумарски инспектор и

припадници полиције.

(3) Лица из  става 2 овог члана имају право:
a) легитимисати сва лица која се крећу на подручју шуме коју чувају, 

односно над којом врше надзор;
b) привремено одузети предмете којима је извршен прекршај или

кривично дјело.
(4) Уколико постоји могућност да се, у току похрањивања, привремено одузетим

шумским производима или средствима рада умањи вриједност, заплијењена роба се
продаје путем лицитације и прије завршетка судског поступка, а финансијска средства
добијена продајом уплаћују се на ЈРТ.
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                                                                              Члан  42
(Забрана стављања у промет и складиштење)

(1) Дрво четинара и бријеста с кором не може се стављати у промет и складиштити у
периоду вегетације, који траје од 1. априла до 1. новембра.

(2) Изузетно од  става 1 овог члана, дрво четинара и бријеста с кором може се стављати у
промет ако је дрво третирано инсектицидом или ако период од сјече до отпреме траје
краће од циклуса развоја инсеката, а најдуже двадесет један (21) дан.   

                      
ПЕТИ ДИО – ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ С ПОСЕБНИМ  НАЧИНОМ
ГАЗДОВАЊА

                                                                       Члан 43
                                                                 (Општи принципи)

(1) Ради заштите или специјалног начина газдовања неке шуме могу бити проглашене
заштитним шумама или шумама с посебном намјеном.

(2) Уколико шуме представљају дио подручја које је заштићено у складу са законом који  
прописује посебан начин газдовања за шуме, такве шуме се сматрају шумама с
посебном намјеном.

(3) Одлуком којом се шуме проглашавају заштитним шумама или шумама с посебном
намјеном одређује се начин газдовања шумама, њихово коришћење, правно лице које
је дужно да обезбиједи средства за трошкове везане за посебан начин газдовања и
накнаду за ограничено  коришћење или повећане трошкове заштите.

(4) Висина накнаде из става 3 овог члана утврђује се у складу с прописима који регулишу
експропријацију и не може бити нижа од тржишне вриједности шуме и шумског
земљишта у моменту проглашења заштитним шумама или шумама с посебном
намјеном.

(5) Заштитне шуме и шуме с посебном намјеном уцртавају се на карту и обиљежавају
видљивим знаковима.

(6) Обиљежавање шума врши  Одјељење на начин предвиђен стандардима за шумске
знакове, а трошкове обиљежавања сноси правно лице из става 3 овог члана.

(7) За шуме које су проглашене заштитним или шуме с посебном намјеном, у
шумскопривредном основу предвиђају се посебни циљеви газдовања и начин њихове
реализације.

(8) Одјељење води  евиденцију заштитних шума и шума с посебном намјеном.

Члан 44
                                                                      (Заштитна шума)

За заштитну шуму може се прогласити:
a) шума која првенствено служи за заштиту земљишта на стрмим теренима и

земљишта подложних ерозији, бујици и  клизишту;
b) шума чији је главни задатак заштита насеља, привредних и других објеката као што

су саобраћајнице, енергетски објекти, заштита изворишта и корита водотока, као и
шума која је подигнута као заштитни појас, односно која служи против природних
непогода.
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Члан 45
                                                      (Шума с посебном намјеном)

За шуму с посебном намјеном могу се прогласити:  
a) шума или њени дијелови који имају посебан културно-историјски, еколошки

и природни значај, национални парк, парк шума, ловни резерват;
b) шума и шумско земљиште од значаја за заштиту биодиврезитета и

природних станишта флоре, фауне и других организама;
c) шума или њени дијелови регистровани као сјеменске састојине и сјеменски

објекти;
d) шума од посебног научног и образовног значаја;
e) шума од специјалног значаја за прочишћавање ваздуха, снабдијевање водом

и  квалитет воде;
f) шума намијењена за излетишта, одмор, опште образовање, рекреацију, 

туризам, климатска и друга љечилишта.

Члан 46
(Проглашење шуме заштитном или шумом с посебном намјеном)

(1) Проглашење шуме за заштитну или шуму с посебном намјеном врши
Скупштина Дистрикта (у даљем тексту: Скупштина).

(2) Предлог за проглашење шуме заштитном или шумом с посебном намјеном
може дати  Одјељење или заинтересовано правно лице на основу елабората.

(3) Елаборат за проглашење заштитне шуме или шуме с посебном намјеном
обавезно  садржи сљедеће:

a) циљ и разлоге због којих се предлаже проглашење шуме заштитном или
шуме с посебном намјеном;

b) границе шуме која се издваја, назив шумскопривредног подручја, 
привредне јединице, број одјељења и ознаку одсјека, а за приватне шуме
назив катастарске општине и број катастарске честице;

c) карту размјера 1: 10.000, односно размјера за мања подручја 1: 5.000, са
уцртаним парцелама за које се тражи проглашење заштитне шуме, 
односно шуме с посебном намјеном;

d) опис структуре шуме и шумског земљишта, укључујући стање
површина, дрвну залиху по врстама дрвећа, годишњи прираст и
годишњи етат;

e) процјену утицаја на животну средину;
f) предложена ограничења газдовања;
g) предложене накнаде.

(4) Ако Одјељење предлаже проглашење шуме заштитном или шумом с посебном
намјеном, сачињава предлог одлуке о проглашењу и доставља Влади на
разматрање и Скупштини на усвајање.

(5) Ако проглашење шуме заштитном или шумом с посебном намјеном предлаже
заинтересовано правно лице, захтјев за проглашење упућује Канцеларији за
управљање јавном имовином (у даљем тексту: Канцеларија).

(6) Уз захтјев из става 5 овог члана, заинтересовано правно лице, поред елабората
за проглашење шуме заштитном или шумом с посебном намјеном, дужно је да
прибави и мишљење Одјељења. 

(7) На основу захтјева из става 5 овог члана Канцеларија сачињава предлог одлуке
о проглашењу и доставља Влади на разматрање и Скупштини на усвајање.   
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(8) Правном лицу може се додијелити заштитна шума и шума с посебном намјеном
на коришћење, у складу са Законом о јавној имовини у Брчко дистрикту БиХ.

  ШЕСТИ ДИО – НАЧИН УПРАВЉАЊА И ГАЗДОВАЊА ШУМАМА,
АДМИНИСТРАТИВНЕ   И  ЕКОНОМСКЕ ФУНКЦИЈЕ  ШУМА

Члан 47
                                                                    (Катастар шума)

(1) Катастар шума и шумског земљишта води Одјељење.
(2) Подаци у катастру шума и шумског земљишта за протеклу годину евидентирају се

најкасније до 31. марта текуће године. 
(3) Промјена намјене шума у катастру некретнина врши се на основу рјешења одјељења

надлежног за геодетске послове или одобрења из члана 5 овог закона.
(4) Катастар шума и шумског земљишта ближе се уређује подзаконским актом који

доноси шеф Одјељења.

Члан 48
(Промет шума)

(1) Промет шума Дистрикта је забрањен.
(2) Изузетно, промет шума Дистрикта може се вршити само у поступку арондације и

комасације, и путем замјене, уз претходно прибављену сагласност Одјељења.
(3) Дистрикт има право првенства за куповину приватних шума и шумског земљишта који

су проглашени заштитним шумама или шумама с посебном намјеном.
(4) Услови за замјену шума утврђују се подзаконским актом који доноси Влада, на

предлог  шефа Одјељења.

                                                                             Члан 49
(Границе шума)

(1) Границе  шума  Дистрикта на терену обиљежавају се видним и трајним ознакама.
(2) Уколико границе шума Дистрикта нису утврђене, утврђују се у складу са законом који

прописује премјер и катастар некретнина.
(3) Граница шума утврђена у складу са ставом 2 овог члана, уцртава се на катастарским

плановима и спроводи кроз катастарски операт одјељења надлежног за геодетске
послове.

(4) Забрањено је  уништавање или оштећивање ознака и граничних знакова у шуми.
(5) Послове обиљежавања граница шума Дистрикта и одржавање граничних знакова врши

Одјељење.
(6) Неутврђене и спорне границе шума Дистрикта на захтјев Одјељења, утврђује одјељење

надлежно за геодетске послове.
(7) Начин обиљежавања граница шума утврђује се подзаконским актом који доноси шеф

Одјељења.            

Члан 50
                                              (Управљање и газдовање приватним шумама)



21

(1) Приватним шумама управљају и газдују власници шума, у складу са овим законом, 
подзаконским актима и шумскопривредним основом.

(2) Одјељење обавља стручне послове у погледу газдовања приватним шумама.
(3) Под пословима из става 2 овог члана подразумијева се израда шумскопривредног

основа,  годишњих планова газдовања, одобравање сјече, дознака, премјеравање, 
жигосање, издавање отпремног исказа, планирање шумско-узгојних радова, чување и
заштита шума.

(4) Одјељење је дужно да води евиденцију о извршеним радовима и спроведеним мјерама
предвиђеним  шумскопривредним основом, годишњим планом газдовања и
пројектима за извођење.

(5) Подаци евиденције из става 4 овог члана, за протеклу годину, евидентирају се
најкасније до 31. марта текуће године.

Члан 51
                                                (Управљање  шумама  Дистрикта)

Шумама и шумским земљиштем у власништву Дистрикта  управља и газдује  
Одјељење.

                                                                            Члан  52
                                                                  (Послови управљања)

Послови управљања шумама су да: 
a) прикупља  и води базу података о стању и развоју свих шума, 

укључујући инвентуру свих шума;
b) установљава и води катастар шума и шумског земљишта и

катастар шумске инфраструктуре за шуме Дистрикта;
c) израђује планове и програме за просту и проширену биолошку

репродукцију шума и за пошумљавање голети и шумског
земљишта;

d) води регистар и евиденцију објеката за производњу  и дораду
шумског сјемена и произвођача шумског и украсног  дрвећа у
Дистрикту;

e) прати здравствено стање шума и степен оштећености шума;
f) израђује програме интегралне заштите шума и планове

противпожарне заштите;
g) даје мишљење на захтјев за проглашавање заштитних шума и

шума с посебном намјеном;
h) израђује подлоге за програме развоја шумарства и обезбјеђује

податке за потребе просторних планова уз примјену техничких
норматива из области шумарства;

i) припрема и израђује програме подстицаја и планове развоја
шумарства који се финансирају или суфинансирају из буџета
Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: буџет);

j) израђује планове за изградњу и одржавање шумских путева и
заштиту изворишта и водотока унутар шумских ресурса;

k) прати економско стање шумарства на подручју Дистрикта,
подноси извјештај о цијенама и квалитету шумских дрвних
сортимената и осталих шумских производа и прати спровођење
примјене јединствених цијена шумских производа;

l) упознаје јавност са стањем шума  и развојем шумарства и издаје
стручне публикације о стању шума и њиховом значају;
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m) припрема и спроводи научно-истраживачке дјелатности и
трансфер знања из области шумарства;

n) организује савјетовања и пружа стручну помоћ; 
o) развија међуентитетску сарадњу из области шумарства;
p) спроводи и примјењује међународне конвенције и стандарде из

области шумарства;
q) припрема годишње планове рада, финансијске планове и

извјештаје о извршеним радовима.

Члан 53
(Послови газдовања)

(1) Газдовање шумама  Дистрикта остварује се под условом и на начин прописан овим
законом.

(2) Послови газдовања шумама су:
a) израда шумскопривредног основа;
b) израда и реализација пројеката за извођење;
c) изградња и одржавање  шумске инфраструктуре и других објеката који служе

газдовању шумама;
d) промет шумских дрвних сортимената и осталих шумских производа;
e) извршавање програма  и планова просте и проширене биолошке репродукције;
f) спровођење мјера интегралне заштите шума;
g) производња и промет шумског сјемена и шумског и украсног садног материјала;
h) извршавање планова искоришћавања осталих шумских производа;
i) реализација планова развоја шумарства и унапређивања  свих функција шума.

(3) Одјељење води евиденције о извршеним радовима и спроведеним мјерама
предвиђеним шумскопривредним основом, годишњим планом газдовања и
пројектима за извођење.

(4) Подаци евиденције из става 3 овог члана евидентирају се за протеклу годину,
најкасније до 31. марта текуће године.

Члан 54
(Коришћење парцела трећих лица)

(1) Власник шуме је дужан да дозволи привремени превоз, односно принудни пут или
смјештај  шумских производа  са сусједних парцела на свом земљишту ако то није
могуће извршити на други начин или ако би други начин био несразмјерно скупљи.

(2) Корисник принудног пута или смјештаја шумских производа дужан је да власнику
плати накнаду за то коришћење.

(3) У случају да није постигнут споразум између власника и корисника, рјешење о
установљавању принудног пута или смјештаја шумских производа, као и одређивању
накнаде из става 2 овог члана доноси Одјељење на захтјев заинтересованог лица.

(4) Ако се привременим заузимањем нанесе штета, корисник је дужан да надокнади и
причињену штету.

(5) Ако је због изградње шумске транспортне инфраструктуре неопходно користити
парцеле трећих лица врши се експропријација тих парцела.

Члан 55
(Штета у шуми)
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(1) Физичко или правно лице чини штету у шуми, на шумском земљишту и шумским
производима (у даљем тексту: штета у шуми):

a) противправном сјечом или противправним присвајањем шумских
производа;

b) пожаром;
c) пашарењем;
d) копањем, разарањем, одвожењем хумуса, тресета, пијеска, земље, 
      шљунка, камена;
e) складиштењем штетних отпадака;
f) испуштањем отровних твари.

(2) Физичко и правно лице које дозволи или изврши противправну сјечу или
противправно присвајање  бруто дрвне масе до 2 м3 чине прекршај.

(3) Физичко или правно лице које причини штету из става 1 овог члана дужно је
Дистрикту или власнику приватне шуме да надокнади штету.

(4) Основ за обрачунавање висине накнаде причињене штете у шуми је цјеновник из
члана 29 става 3 овог закона.

(5) Врста штете и начин утврђивања накнаде причињене штете у шуми ближе се одређује
подзаконским актом  који доноси шеф Одјељења.              

Члан  56
(Чување и заштита шума)

(1) Одјељење је дужно да обезбиједи чување и заштиту шума од бесправног присвајања и
коришћења, пожара и других елементарних непогода, биљних болести и штеточина, 
као и других противзаконитих радњи путем организоване чуварске службе.

(2) Чуварску службу обављају чувари шума и друга стручна лица која овласти Одјељење.
(3) Чувари шума могу бити лица која имају средњу стручну спрему  шумарског смјера –

шумарски техничари, IV степен, као и лица са завршеном школом за чувара шума –
лугар, III  степен.

(4) Лица из става 3 овог члана дужна су да испуњавају услове за ношење оружја.
(5) Чувари шума врше службу у униформи, наоружани су и посједују легитимацију којом

потврђују статус чувара шума.
(6) Легитимацију из става 5 овог члана посједују и друга стручна лица која имају

овлашћење за послове чувања и заштите шума.
(7) Начин одијевања и ознаке на униформи чувара шума утврђују се подзаконским актом

који доноси шеф Одјељења.
(8) Облик и садржај легитимације чувара шума утврђује се подзаконским актом који

доноси шеф Одјељења.

Члан 57
                                                      (Овлашћења и дужности чувара шума)

(1) Чувар шума је овлашћен и дужан да:  
a) чува шуму и шумско земљиште од бесправног заузимања и коришћења, од

бесправних сјеча и крађе шумских производа;
b) спријечи  бесправну изградњу у шуми и на шумском земљишту;
c) чува шуму од шумских пожара на начин како је прописано овим законом и

плановима заштите шума од пожара;
d) прати појаве и кретање биљних болести и штеточина и штете нанесене шуми

од дивљачи; 
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e) спречава одлагање смећа и  отпада у шуми и уништавање граничних  
знакова;

f) учествује у спровођењу шумско-узгојних мјера;
g) прати одржавање шумског реда и предузима мјере на спречавању

оштећивања стабала и подмлатка приликом извођења сјеча и извлачења
дрвних сортимената;

h) врши жигосање, обројчавање, премјеравање и отпрему дрвних сортимената;
i) спрјечава незаконито помјерање дрвета из шуме, убирање и скупљање

осталих  шумских производа и стављање истих у промет;
j) врши преглед свих мјеста гдје се дрво налази, осим затворених објеката, ради

проналажења незаконито прибављеног дрвета;
k) зауставља превозна средства и прегледа  пратећу документацију за превоз

шумских   сортимената;
l) врши контролу поријекла шумских производа и дрвета које се прорезује на

постројењима механичке прераде дрвета;
m) легитимише лица затечена у вршењу прекршаја кажњивог по овом закону

или кривичних дјела која се односе на шуму, или за која постоји основана
сумња да су  извршили таква дјела, ако се не може утврдити идентитет тих
лица на други начин;

n) врши привремено одузимање предмета  којима је извршено кривично дјело
или прекршај и  предмета  који су настали или прибављени приликом
вршења тог дјела;

o) обавјештава надлежне органе у Дистрикту, шумарску  инспекцију и
Полицију Дистрикта о запаженим неправилностима.

(2) У случајевима из  става 1 овог члана свако лице је дужно да на захтјев чувара шума:
a) покаже личне исправе којим се утврђује његов идентитет;
b) покаже исправе за дрво и остале шумске производе које превози;
c) омогући преглед возила, других средстава превоза;
d) омогући преглед мјеста и простора гдје су шумски производи смјештени.

(3) Ако чувар шума утврди да је учињен прекршај или кривично дјело, дужан је без
одлагања поднијети писмену пријаву Одјељењу.   

(4) На основу пријаве из става 3 овог члана шеф Одјељења подноси захтјев за покретање
прекршајног поступка надлежном суду, односно извјештај тужилаштву.

Члан 58
(Приходи и начин финансирања)

(1) Приходи од газдовања шумама и шумским земљиштем су:
a) приход од продаје дрвета и осталих шумских производа;
b) приход од средстава за просту и проширену биолошку репродукцију шума;
c) накнада за коришћење општекорисних функција шума;
d) накнада из  члана 5 става 6 овог закона.

(2) Финансијска средства потребна за управљање и газдовање шумама обезбјеђују се у
буџету.

(3) Издвајање средстава из става 2 овог члана врши се у складу са Законом о буџету Брчко
дистрикта БиХ.                      

СЕДМИ ДИО – НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА
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Члан 59
(Инспекцијски надзор)

(1) Послове инспекцијског надзора из области шумарства, прописане овим законом и
другим прописима, врши шумарска инспекција.

(2) Шумарски инспектор именује се у складу са Законом о инспекцијама Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о инспекцијама).

                                                                    

Члан 60
(Овлашћења и дужности инспектора)

У вршењу послова шумарске инспекције, поред овлашћења прописаних Законом о
инспекцијама, шумарски инспектор је овлашћен и дужан да: 

a) прегледа све шумске радове, објекте, уређаје и направе, као и сва мјеста гдје
се врши сјеча, смјештај, прерада, извоз из шуме и стављање у промет
шумских производа;

b) врши надзор над спровођењем шумскопривредних основа, годишњих
планова газдовања, пројеката за извођење, планова за просту и проширену
биолошку репродукцију шума и планова  заштите шума, прегледа пословне
књиге и осталу документацију  ради контроле  примјене прописа и мјера које
се односе на шуме;

c) тражи да му се стави  на располагање и прегледа сву документацију и
информације  потребне за инспекцијски преглед;

d) привремено обустави сјече и све друге радње које  нису у складу са
одредбама  овог закона до коначне одлуке надлежног органа;

e) прегледа дознаке стабала за сјечу;
f) контролише и прати примјену стандарда из области шумарства;
g) зауставља превозна средства и прегледа пратећу документацију за превоз

шумских  сортимената;
h) привремено одузима бесправно посјечено дрво, дрво незаконито стављено у

промет   као и остале шумске производе и предмете којима су извршене
незаконите радње;

i) наложи извршење радова одређених шумскопривредним основима и
годишњим   плановима газдовања, чије неизвршење би проузроковало
штетне посљедице;

j) у хитним случајевима у којима би наступила штета по општи интерес, нареди
привремене мјере за спречавање штета;

k) прегледа како се спроводи утврђивање здравственог стања шума и мјера за
сузбијање биљних болести и штеточина и нареди отклањање недостатака и
спровођење мјера;

l) прегледа планове заштите шума од пожара и спровођење предвиђених мјера
и нареди отклањање недостатака;

m) прегледа спровођење мјера на заштити шума и шумског земљишта од
противправног  присвајања, коришћења и бесправне изградње објеката;

n) врши надзор над спровођењем других мјера за заштиту шума, успостављања
и  одржавања шумског реда и вршења непосредног чувања шума;

o) врши надзор над спровођењем прописа о производњи и промету шумског
сјемена, шумског и украсног садног материјала;

p) врши контролу да ли се на постројењима за примарну прераду дрвета налази  
дрво које је жигосано и праћено отпремним исказом;
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q) прикупља потребне податке и обавјештења од одговорних лица, свједока, 
вјештака и других лица када је то потребно за вршење надзора;

r) покреће и води инспекцијски надзор по службеној дужности  и по захтјеву  
правних или физичких  лица, а о констатованом стању и предузетим мјерама
писмено обавјештава подносиоца захтјева;

s) упознаје јавност са стањем шума и с предузетим мјерама на отклањању
недостатака;

t) сарађује са инспекцијским органима из других области, правосудним
органима и Полицијом Дистрикта;

u) предузима и друге мјере и радње за које је овлашћен овим законом и другим
прописима.                                                                                                                                        

Члан 61
(Поступање инспектора)

Ако шумарски инспектор утврди да је учињен прекршај или кривично дјело, дужан је
да поступи у складу са Законом о инспекцијама и Законом о прекршајима Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.

              
ОСМИ ДИО – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62
(Казне од 3.000  до 15.000 КМ)

      
(1) Новчаном казном од 3.000 до 15.000 КМ казниће се за прекршај Одјељење или  друго

правно лице ако:
a) дозволи крчење шуме прије издавања дозволе  из члана 5 става 2 овог закона;
b) дозволи чисту сјечу или пустошење шума супротно  члановима 6 и 7 овог

закона;
c) изврши или дозволи изградњу објеката супротно члану  8 ставу 1 овог

закона;
д)  не донесе планове заштите шума од пожара у складу с чланом  9 ставом 8 овог
      закона;
е)  у шуми врши употребу хемијских средстава супротно члану 10 ставовима 1 и 2
овог закона;
f)  врши или дозволи искоришћавање осталих шумских производа супротно члану
12 овог закона;

                           g)  изгради шумски пут супротно  члану 16 ставу  2 овог закона;
                           h)  газдује шумама без шумскопривредног основа и пројеката за извођење или m    
                               годишњег плана газдовања супротно члану 19 ставовима 1 и 4 овог закона;

    i)  прекорачи укупан обим сјеча предвиђен шумскопривредним основом за
        уређајни период прописано чланом 19 ставовима 7 и 8 овог закона;

j)   изради шумскопривредни основ супротно члану 21 овог закона;
k)  примјењује шумскопривредни основ супротно члану  22 ставу 1 овог закона;

   l)  не изврши отклањање грешака и недостатака шумскопривредног основа  из
       члана 22става 3 овог закона;

m) прије истека шумскопривредног основа не изради нови шумскопривредни
основ супротно члану 22 ставу 4 овог закона;
n)  изради пројекат за извођење супротно члану 23 ставу 3 овог закона;
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о) не донесе пројекат за извођење или не одреди стручно лице за израду пројекта и
лице одговорно за стручно извођење радова по пројекту из члана 23  ставова 8, 9
и 10 овог закона;
p) врши сјечу шуме прије одабирања и дознаке стабала или обиљежавања
површина за сјечу супротно члану 24 ставу 1 овог закона;
q)  не издвоји или не користи средства за просту биолошку репродукцију шума у
складу с чланом 27 овог закона;
r)  не издвоји или не користи средства за проширену биолошку репродукцију
шума у складу с чланом 28 овог закона;
s)  не уплати накнаду за  коришћење општекорисних функција шума у складу с
чланом 30 овог закона.

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ. 

Члан 63
(Казне од 1.500  до 10.000 КМ)

           (1) Новчаном казном од 1.500 до 10.000 КМ казниће се за прекршај Одјељење или друго
                  правно лице ако:

a) дозволи ложење ватре супротно члану 9 ставовима 1, 2 и 3 овог закона;
b) поступи супротно члану 10 ставу 3 овог закона;
c) врши узгој дивљачи супротно  члану 14 ставу 1 овог закона;
d) не прати здравствено стање шума у складу с чланом 15 овог закона;
e) изгради шумски пут супротно члану 16 ставу 1 овог закона;
f) врши или  уступа радове у шумарству правном лицу супротно члану 31 ставу 1

овог  закона;  
g) не изврши планиране шумско-узгојне радове у складу с чланом 32 ставом 2 овог

закона;
h) врши пошумљавање пољопривредног земљишта супротно прописима о

промјени намјене пољопривредног земљишта и пројекта за извођење прописане
чланом 34  ставом 2 овог закона;

i) увози репродукциони материјал без сагласности и користи  шумски  материјал за
репродукцију супротно члану 36 овог  закона;    

j) не изврши санитарне сјече и радње из члана 37 ставова 1 и 3 овог закона;
k) не уводи и не одржава шумски ред прописан чланом 38 овог закона;  
l) не води катастар шума и шумског земљишта  у складу с чланом 47 ставовима 1 и

2 овог закона;
m) врши промет шума и шумског земљишта супротно члану 48 овог закона;
n) не изврши обиљежавање граница шума Дистрикта и одржавање граничних  

знакова у складу с чланом 49 ставовима 2 и 5 овог закона;
o) не води евиденције  о извршеним радовима и спроведеним мјерама предвиђеним

шумско-привредним основом, годишњим планом газдовања и пројектима за
извођење у складу с чланом 50 ставом 4 и чланом 53 став 3 овог закона.

(2) За прекршај из става 1 овог члана  казниће се новчаном казном у висини од 300 до    
      1.500 КМ и одговорно лице у правном лицу.

                                

Члан 64
(Казне од  500  до 5.000 КМ)
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(1) Новчаном казном од 500 до 5.000 КМ казниће се за прекршај Одјељење или друго
правно лице ако:

a) у року од двије године не приведе земљиште намјени ради које је крчење
извршено или не изврши  његово пошумљавање у складу с чланом 5 ставом 7
овог закона;

b) не обезбиједи дежурну чуварску службу у дане празника у складу с чланом 9
ставом 5 овог закона;

c) поступи супротно члану 11 овог закона;
d) дозволи сјечу, искорјењавање или оштећивање стабала ријетких и вриједносних

врста дрвећа супротно члану 13 ставу 2 овог закона;
e) користи шумске путеве супротно члану 17 ставовима 1 и 2 овог закона;
f) не постави и не одржава шумске знакове у складу с чланом 17 ставом 3 овог

закона;
g) у року од двије године не изврши радове предвиђене пројектом за извођење и не

води регистар пројеката у складу с чланом 23 ставовима 7 и 12 овог закона;
h) не пријави сјечу надлежном шумарском инспектору у року из члана 24 става 2

овог закона;
i) не изврши пошумљавање сјечина у року од двије године и не уцрта на карти и

обиљежи на терену површине за природну обнову у складу с чланом 33
ставовима 1 и 4 овог закона;

j) не именује комисију за технички пријем радова, не изврши технички пријем
шумско-узгојних   радова у одређеном року, не изврши пријем одјела послије
сјече и не отклони недостатке утврђене записником комисије  у складу с чланом
35 ставовима 2, 4, 5 и 6 овог закона;

k) не изради план обнове у складу с чланом 39 овог закона;
l) помјера дрво, дијелове стабала и гране или ставља у промет дрво које није

жигосано и нумерисано или није снабдјевено отпремним исказом из члана 40
става 1 овог закона;

m) ставља у промет остале шумске производе без одобрења из члана 40 става 3
овог закона;

n) врши промет и прорезује нежигосане и ненумерисане шумске сортименте  и не
води   евиденцију прописану чланом 40 ставовима 5 и 6 овог закона;

o) дозволи сјечу на узурпираном земљишту супротно члану 41 ставу 1 тачки а) овог
закона;

p) ставља дрво у промет супротно члану 42 овог закона;
q) не газдује заштитним шумама и шумама с посебном намјеном сходно одлуци из

члана 43 става 3 овог закона;
r) не обиљежи заштитне  шуме и шуме с посебном намјеном у складу с чланом 43

ставовима 5 и 6 овог закона;
s) дозволи противправну сјечу или  противправно присвоји бруто дрвну масу до 2

м3 (члан 55 став 2 овог закона);
t) не обезбиједи чување шума у складу с чланом 56 ставом 1 овог закона, или за

чувара шума постави лице које не испуњава услове из члана 56 става 3 овог  
закона;

u) ако чувар шума обавља дужност супротно члану 57 ставу 1 овог закона;
v) у одређеном року не поступи по налогу шумарског инспектора (члан 61 овог

закона).
(2) За прекршај из става 1 овог члана  казниће се новчаном казном у висини од 200 КМ до  

1.000 КМ и одговорно лице у правном лицу.

Члан 65
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(Казне од 50 КМ до 1.500 КМ)

            (1) Новчаном казном у износу од 50 до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:
a) дозволи или изврши  крчење, чисту сјечу или пустошење шума супротно  

члановима 5 , 6  и 7 овог закона;
b) врши изградњу  објеката супротно члану 8 ставу 1 овог закона;
c) ложи ватру у шуми или у њеној близини супротно члану 9 ставовима 1, 2 и 3

овог закона;
d) поступи супротно члану 10 ставу 3 овог закона;
e) поступи супротно члану 11 овог закона;
f) врши или дозволи сјечу, искорјењавање или оштећивање стабала ријетких и

вриједносних врста дрвећа прописано чланом 13 ставом 2 овог закона;
g) врши кретање моторним возилом у шуми и шумским земљиштем  супротно

члану  17 овог закона;
h) у шуми врши  радње супротно члану 18 ставу 2 овог закона;
i) врши шумско-узгојне радове без пројекта за извођење из члана 23 става 4 овог

закона;
j) у властитој шуми врши сјечу без рјешења из члана 24 става 5 овог закона;
k) поступи супротно члану 24 ставу 6 овог закона;
l) предузима радње супротно члану 25 ставу 3 овог закона;
m) не уплати средства за просту биолошку репродукцију шума прописаних

чланом 27 ставом 4 овог закона;
n) не изврши пошумљавање у складу с чланом 33 овог закона;
o) не изврши санитарну сјечу у складу с чланом 37 ставом 1 овог закона;
p) не успостави и не одржава шумски ред пописан чланом 38 овог закона;  
q) отпрема из шуме или ставља у промет дрво прије жигосања и без отпремног

исказа супротно члану 40 ставу 1 овог закона или  поступи супротно  члану 40
ставовима 4, 5 и 6 овог закона;                                                                                                                             

r) ставља у промет остале шумске производе супротно члану 40 ставу 3 овог
закона;

s) врши  уништавање  или оштећивање ознака и граничних знакова у шуми из
члана 49 става 4 овог закона;

t) противправно, ради крађе посијече или присвоји једно или више стабала, а
количина  посјеченог или присвојеног дрвета је бруто масе до 2 м3 (члан 55
став 2 овог закона);

u) на захтјев чувара шума не покаже исправе из члана  57 става 2 овог закона;                                                            
v) не поступи по налогу шумарског инспектора  (члан 61 овог закона);

               (2) За прекршај из тачака (c), (d), (e), (f), (j), (k), (p), (r), (s) и (t) става 1 овог члана, које
изврши малољетник, казниће се родитељ, односно старатељ казном из става 1 овог члана.

ДЕВЕТИ ДИО – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
    

Члан 66
(Престанак важења прописа)

Ступањем на снагу овог закона престаје се примјењивати Закон о  шумама („Службене
новине Тузланског кантона“ број 10/99).
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Члан 67
(Рок за доношење прописа)

Подзаконски акти који се доносе на основу овог закона донијеће се у року од једне
године од дана ступања на снагу овог закона, уколико овим законом није другачије
прописано.

                 

Члан 68
(Примјена прописа у прелазном периоду)

До доношења подзаконских аката из члана 67 овог закона примјењују се подзаконски
акти који су важили до ступања на снагу овог закона, уколико нису у супротности са
овим законом.

                                                                       Члан 69
(Ступање на снагу закона)

Овај закон ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02 -202/10 
Брчко, 17. марта 2010. године                                                                                                                           

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

             
                                                                                          Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p.
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