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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона”,
бр. 7/97, 3/99 и “Службене новине Тузланског кантон”,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 18.7.2012. године, доноси

ЗАКОН
О ШУМАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет Закона)

Овим законом уређује се очување и заштита шума и
шумског земљишта, јачање њихових функција, планирање
у шумарству и управљање шумама и шумским земљиштем,
економске функције, финансирање биолошке обнове шума
на територији Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон),
надзор над примјеном овог закона, казнене одредбе као и
друга питања од значаја за шуме и шумско земљиште.
Члан 2.
(Дефиниција шума и шумских земљишта)
(1) Под шумом, у смислу овог закона, подразумијева се
земљиште обрасло шумским врстама дрвећа и грмља чија
површина прелази 1.000 м2, а ширина најмање 20 метара и
њихове крошње покривају више од 30% земљишта. Шумом
се сматрају и шумски расадници, плантаже шумског дрвећа,
чистине за трасе далековода и другу јавну инфраструктуру у
шуми, површинске воде и мочваре унутар шума и састојине
шумског дрвећа и жбуња које су израсле на пољопривредном
земљишту ако су старије од 30 година и ако њихове крошње
покривају више од 30% земљишта.
(2) Шумско земљиште, поред земљишта обраслог
шумом, обухвата и необрађено, неискоришћено или неплодно
земљиште изван шуме у оном омјеру у којем обезбјеђује или
потпомаже функције сусједне шуме. Шумско земљиште
такођер сачињавају подручја са смањеним шумским
покривачем, крш, чистине и ливаде унутар шума.
(3) У случају сумње или спора да ли се неко земљиште
сматра шумом или шумским земљиштем, одлуку доноси
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: министар), уз прибављено мишљење Кантоналне
управе за шумарство (у даљем тексту: Кантонална управа).
Члан 3.
(Дефиниција појмова)
Појмови који се користе у овом закону имају сљедећа
значења:

1. Биолошка обнова шума подразумијева припрему
земљишта за природно подмлађивање, пошумљавање
необраслог шумског земљишта, попуњавање, његу и
чишћење шумских култура, прорјеђивање састојина,
санацију пожаришта, превођење деградираних
састојина у виши узгојни облик, дознаку стабала
за сјечу, реконструкцију и конверзију изданачких
шума, макија, шикара и шибљака, заштиту шума,
пројектовање, изградњу, реконструкцију и одржавање
шумске инфраструктуре.
2. Чиста сјеча значи сјечу свог или практично свог
дрвећа у састојини, излажући тај дио земљишта
еколошким условима голети чиме ствара озбиљне
потешкоће за станиште или сусједне састојине.
Чистом сјечом не сматра се уклањање старих
састојина уколико је њихова репродукција
обезбјеђена на одговарајући начин.
3. Директна конверзија је превођење шума у виши
узгојни облик.
4. Дознака стабала подразумијева одабирање,
обиљежавање и евидентирање стабала за сјечу.
5. Функције шума су:
a) еколошке: биодиверзитет – заштита станишта,
заштита земљишта, заштита вода, климатска –
укључујући улогу шума код везивања угљика из
зрака;
b) економске: приход од производње дрвета и
секундарних шумских производа;
c) социјалне: рекреација, туризам, образовање,
истраживање, одбрана, заштита објеката и
инфраструктуре.
6. Господарење шумама обухвата планирање,
узгајање, заштиту и коришћење шума и шумског
земљишта у складу са одредбама шумскопривредне основе;
7. Господарска јединица је подручје шуме у коме се
обезбјеђује трајност господарења.
8. Извођач радова у шумарству је физичко или
правно лице које је регистровано за извођење
радова у шумарству.
9. Корисник државних шума је шумско-привредно
друштво које, на основу уговора закљученог у
складу са одредбама овог закона и других закона,
обавља послове господарења државним шумама.
10. Коришћење шуме обухвата сјечу и транспорт
дрвета, коришћење секундарних
шумских
производа као и продају шумских дрвних
сортимената и секундарних шумских производа.
11. Крчење шуме, у смислу овог закона, је промјена
намјене шумског земљишта. Изградња објеката
у шуми и на шумском земљишту потребних за
господарење шумама као и за прехрану и узгој
дивљачи не сматра се крчењем.
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12. Отворена ватра је свака ватра изван затвореног
објекта који је под кровом и затвореним огњиштем.
13. Паљике су опожарене површине настале послије
пожара.
14. Пашарење је пуштање стоке на испашу, жирење и
брст, кресање грана и лисника за прехрану стоке.
15. Површинске воде су стални и повремени водени
токови, те стајаће воде.
16. Правно лице регистровано за обављање послова у
шумарству је привредно друштво регистровано код
надлежног суда за послове шумарства које у сталном
радном односу има упосленог најмање једног
дипломираног инжењера шумарства (VII степен
стручне спреме), односно магистра дипломираног
инжењера шумарства (Болоњски систем студирања)
са најмање двије године радног искуства у струци.
17. Привремени годишњи план господарења државним
и приватним шумама је план господарења
државним и приватним шумама којег за државне
шуме израђује корисник државних шума, а за
приватне шуме Кантонална управа или правно лице
регистровано за обављање послова у шумарству, и
то по истеку шумско-привредне основе. Истим се не
може господарити дуже од годину дана, а поступак
доношења је исти као и за шумско-привредне основе.
18. Пустошење шума подразумијева подбјељивање
стабала, оштећивање стабала и њихових дијелова,
уништавање и оштећивање подмлатка, као и свака
друга радња којом се слаби приносна снага шуме
и шумског земљишта, угрожава опстанак шума и
њихове еколошке функције.
19. Санитарна сјеча значи сјечу заражених, инсектима
нападнутих, веома оштећених или изваљених
стабала.
20. Шумска инфраструктура су шумски путеви,
сталне влаке, сталне жичаре и друге шумске
комуникације, објекти и капацитети у шумама који
су намијењени за господарење шумама.
21. Шумски производи су сви производи шума и шумског
земљишта, укључујући, али не ограничавајући се на:
a) шумско дрвеће и жбуње и сви њихови дијелови;
b) сјеме, коштуњичаво воће, бобичасти плодови,
кора дрвета, коријен, шишарке и плодови друге
вегетације унутар шуме;
c) маховина, папрат, трава, трска, цвијеће, љековито,
ароматско и јестиво биље и друге биљке;
c) гљиве;
e) биљни сок или смола;
f) мед;
g) листинац;
h) дивљач и остале животиње које живе у шуми;
i) травнати или пашњачки прекривач;
j) тресет, земља, пијесак, шљунак, камен (у даљем
тексту: минералне сировине).
Производи из алинеја б) - ј) ове тачке представљају
секундарне шумске производе.
22. Шумско-привредно подручје представља у
станишном, биолошком, географском, прометном,
еколошком и економском погледу једну заокружену
цјелину у оквиру које се обезбјеђује трајност
господарења шумама и шумским земљиштима.
23. Шумски путеви су путеви изграђени на шумском
земљишту, са пратећом инфраструктуром, а који
су намјењени за превоз шумских производа те
сав саобраћај везан за господарење шумама и
за спајање са системом јавних путева. Влаке
нису шумски путеви, осим ако не задовољавају
минималне стандарде одређене за шумске путеве.
24. Шумски репродукциони материјал је:
a) сјеме: шишарке, плодови и сјеме намијењено за
производњу биљака;

25.

26.

27.
28.
29.

30.
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b) дијелови биљака: гранчице и снопови резаних
грана намијењени за производњу биљака;
c) младе биљке: биљке узгојене из сјемена или
дијелова биљке, укључујући и младе биљке из
природног подмлатка.
Шумско узгојне мјере су све мјере које доприносе
оснивању нових састојина у шуми и побољшању
њихове стабилности, разноликости или квалитета.
Шумско узгојне мјере укључују:
a) мјере за обнову шума, односно за стварање
нових састојина;
b) његу младих развојних фаза шума, укључујући
прорјеђивање млађих састојина;
c) специјалну његу младих фаза у преборним
шумама и другим разноликим шумама,
изданачким шумама, као и рубова шума;
d) реконструкцију и конверзију изданачких шума
и шикара.
Трајност господарења шумама подразумијева
коришћење производа шума и употребу шума и
шумских земљишта на начин и са интензитетом који
ће очувати њихов биодиверзитет, производност,
способност обнављања, виталност те повећати
њихов потенцијал да сада и у будућности обављају
значајне еколошке, економске и социјалне функције
на локалном и глобалном нивоу, а да се при том не
угрози функционисање других екосистема.
Управљање шумама и шумским земљиштима
обухвата подршку и контролу економских функција
и коришћење шума и шумског земљишта.
Уређајни период је плански период за који се
израђује и доноси шумско-привредна основа.
Власници приватних шума су правна и физичка
лица која су на законит начин стекла право
власништва над шумом или шумским земљиштем,
што се доказује изводом из земљишних књига, или
за које Кантонална управа у управном поступку
утврди да су власници.
Заштита шума је скуп мјера и активности које
су дужни предузимати власници и корисници
који господаре шумама ради заштите шума од
пожара, других елементарних непогода, штетних
организама и штетних антропогених утицаја.

II ПЛАНИРАЊЕ У ШУМАРСТВУ
Члан 4.
(Шумско-привредна основа)
(1) Шумама на одређеном подручју се господари у
складу са шумско-привредном основом, привременим
годишњим планом господарења, годишњим планом
господарења и пројектом за извођење радова у шумарству.
Шумско-привредна основа за државне шуме доноси се за
шуме у границама једног шумско-привредног подручја, а за
приватне шуме доноси се јединствена основа за све шуме на
подручју једне општине. Шумско-привредна основа израђује
се за период од десет година и њене одредбе су обавезне.
(2) Изузев од одредаба става (1) овог члана, ако не
постоје објективне могућности правовремене израде нове
шумско-привредне основе, државним и приватним шумама
може се господарити најдуже годину дана на основу
привременог годишњег плана господарења за који је поступак
доношења исти као и за шумско-привредне основе. Одредбе
привременог годишњег плана господарења су обавезне.
Година извршења привременог годишњег плана господарења
сматра се годином извршења нове шумско-привредне основе.
(3) Укупан обим сјеча предвиђен шумско-привредном
основом за уређајни период, по врстама дрвећа и газдинским
класама, не смије се прекорачити. Од укупно планиране
количине сјече за плански период за високе шуме са
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природном обновом, у оквиру шумско-привредног подручја
годишње се реализује просјечна годишња количина.
(4) Шумско-привредна основа, просторни план, план
управљања водама, ловно привредна основа, евиденције
које се воде у Заводу за заштиту културно историјског и
природног наслијеђа и планови коришћења минералних
сировина морају бити међусобно усклађени.
(5) Влада Тузланског кантона (у даљем тексту:
Влада Кантона) је власник свих података и докумената
у електронској и другој форми израђених током израде
шумско-привредне основе за све шуме.
(6) Шумско-привредну основу може израђивати правно
лице регистровано за обављање послова у шумарству, које
у сталном радном односу има најмање четири дипломирана
инжењера шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистра дипломирана инжењера шумарства (Болоњски
систем студирања) за узгој и заштиту шума, уређивање,
искоришћавање шума и економику у шумарству, са радним
искуством од најмање пет година на наведеним пословима
и положеним стручним шумарским испитом.
(7) Надзор над прикупљањем података и израдом
шумско-привредних основа је обавезан и може га вршити
правно лице које испуњава услове из става (6) овог члана
или физичко лице, дипломирани инжењер шумарства (VII
степен стручне спреме), односно магистар дипломирани
инжењер шумарства (Болоњски систем студирања) са
радним искуством од најмање пет година на пословима
уређивања шума и положеним стручним шумарским
испитом.
(8) Шумско-привредну основу за државне шуме
доноси Кантонално шумско-привредно друштво (у даљем
тексту: корисник државних шума) уз претходно прибављену
сагласност Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде Кантона (у даљем тексту: Министарство),
која се издаје на основу приједлога стручне комисије и
мишљења општине. Шумско-привредна основа за државне
шуме не може се примјењивати прије него што на њу
Министарство да сагласност.
(9) Шумско-привредну основу за приватне шуме, на
основу приједлога стручне комисије, доноси Министарство.
(10) Послове израде шумско-привредне основе за
државне шуме финансира корисник државних шума и
одговоран је за њену правовремену израду. Корисник
државних шума је дужан најмање 120 дана прије истека
рока важности шумско-привредне основе, доставити два
примјерка новоизрађене основе Министарству.
(11) Надзор над прикупљањем података и израдом
шумско-привредних основа врши Министарство путем
Кантоналне управе.
(12) Састав, рад и трошкове стручне комисије из
ставова (8) и (9) овог члана, одређује министар.
(13) Ако постоје објективни разлози за одступање
од шумско-привредне основе, нарочито због природних
непогода или битно промијењених привредних услова,
обавезно је извршити њену ревизију. Ревизију одобрава и
на извршену ревизију даје сагласност Министарство и један
примјерак се доставља кантоналном шумарском инспектору
(у даљем тексту: шумарски инспектор).
(14) Министар доноси правилник о садржају и
поступку израде шумско-привредних основа за државне
шуме и приватне шуме, као и ревизији истих.
Члан 5.
(Годишњи план господарења за реализацију
шумско-привредне основе)
(1) Шумско-привредна основа се реализује годишњим
плановима који садрже просјечно једну десетину свих
планираних радова по шумско-привредној основи.
(2) Сагласност на годишњи план господарења
државним шумама, који је корисник државних шума
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дужан доставити најкасније до 30.11. текуће за наредну
годину, даје Кантонална управа у року од 30 дана од дана
пријема годишњег плана господарења, а радови предвиђени
годишњим планом господарења не могу се започети без
сагласности Кантоналне управе.
(3) Усвојени годишњи план господарења корисник
државних шума је дужан у року од 15 дана од дана усвајања
доставити Кантоналној управи за инспекцијске послове шумарској инспекцији и општини на чијем подручју ће се
изводити радови предвиђени годишњим планом господарења.
Члан 6.
(Пројекат за извођење радова у шумарству)
(1) Пројекат за извођење радова у шумарству се
израђује за одјел за државне шуме и катастарску парцелу/
парцеле за приватне шуме. Радови предвиђени пројектом за
извођење су обавезни.
(2) Пројекат за извођење радова у шумарству важи
двије године и мора садржавати: радове узгоја, заштите и
коришћења шума по обиму, мјесту и времену извођења,
прегледну карту, процјену утицаја радова на околиш и
економску анализу.
(3) Пројекат за извођење радова у шумарству могу
израђивати дипломирани инжењери шумарства (VII степен
стручне спреме), односно магистри дипломирани инжењери
шумарства (Болоњски систем студирања), са најмање двије
године радног искуства у струци. Корисник државних шума,
односно власник приватне шуме, одређује лице за израду
пројекта за извођење радова у шумарству.
(4) Пројекат за извођење радова у шумарству доноси
корисник државних шума за државне шуме, а за приватне
шуме Кантонална управа или правно лице регистровано за
обављање послова у шумарству.
(5) Изузетно од става (1) овог члана, пројекат за
извођење радова у шумарству може се израђивати за више
одјела у једном сливу ако сјеча и израда санитарних ужитака
не прелази више од 100 м3 по једном одјелу.
(6) За приватне шуме израђују се пројекти за шумскоузгојне радове као и за сјечу ако је годишњи обим сјеча већи
од 100м3 по к.ч.
(7) Корисник државних шума и Кантонална управа или
правно лице регистровано за обављање послова у шумарству
за приватне шуме дужни су да воде регистар израђених
и донесених пројеката за извођење радова у шумарству
и да све извршене радове по пројекту евидентирају у
одговарајуће евиденције које ће прописати министар.
III ПРИВРЕЂИВАЊЕ У ШУМАРСТВУ
Члан 7.
(Сјеча шума)
(1) Стабла у шуми могу се сјећи тек послије њиховог
одабирања и обиљежавања у складу са смјерницама
шумско-привредне основе.
(2) Прије сјече у државним шумама, редовне или
санитарне, корисник државних шума пријавиће сјечу
надлежном шумарском инспектору. Пријава ће бити
послана најмање 14 дана и највише 60 дана прије почетка
сјече дозначених стабала и садржаваће:
a) број одјела из шумско-привредне основе, одлуку
о доношењу пројекта и разлог за сјечу у случају
санитарне или друге случајне 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 ће се
спровести након сјече;
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f) начин извлачења шумских дрвних сортимента
са скицом постојећих и нових влака;
g) идентификацију лица које је извршило дознаку
и израдилo пројекат за извођење.
(3) Штета која се нанесе земљишту мора бити
поправљена одмах након завршетка извлачења. Министар ће
прописати начин, облик и садржај обрасца о пријави сјече.
(4) Уколико постоји оправдан разлог за сумњу
да је планирана или започета сјеча, или друге радње у
супротности са шумско-привредном основом, овим законом
или прописима који су донесени на основу овог закона,
надлежни шумарски инспектор може забранити планирану
сјечу док се не отклоне утврђене неправилности. У оваквом
случају надлежни шумарски инспектор може тражити
мишљење Кантоналне управе.
(5) Корисник државних шума дужан је, прије сјече, о
сјечи обавијестити Кантоналну управу и општину на чијем
се подручју врши сјеча.
(6) Правна и физичка лица која нанесу штету шумама
и шумском земљишту по било којем основу, дужни су
кориснику државне шуме, односно власнику приватне шуме
надокнадити штету према одштетном цјеновнику који ће
прописати министар.
Члан 8.
(Дознака стабала за сјечу)
(1) Дознака стабала за сјечу врши се обиљежавањем
стабала или обиљежавањем површина обраслих дрвећем.
Обиљежавање површина за сјечу може се вршити само
у изданачким шумама у сврху индиректне и директне
конверзије шума.
(2) Дознаку стабала за сјечу може вршити дипломирани
инжењер шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистар дипломирани инжењер шумарства (Болоњски
систем студирања), са најмање двије године радног искуства
у струци којег одреди корисник државних шума за државне
шуме, а за приватне шуме Кантонална управа, односно
правно лице регистровано за обављање послова у шумарству.
(3) Изузетно од става (2) овог члана, дознаку стабала
у шумама које су предвиђене за директну конверзију и
санитарну сјечу, а у приватним шумама и за снабдијевање
огревним дрветом може вршити бакалауреат шумарства
или шумарски техничар са десет година радног искуства у
струци, уз контролу дипломираног инжењера шумарства (VII
степен стручне спреме), односно магистра дипломираног
инжењера шумарства (Болоњски систем студирања).
(4) Дознака и сјеча стабала не може се вршити у
шумама за које имовинско-правни односи нису ријешени,
границе утврђене и на терену видно и на прописани начин
обиљежене.
(5) Дознака стабала за сјечу и обим шумско-узгојних
радова у приватним шумама врши се у складу са шумскопривредном основом, на основу рјешења Кантоналне управе.
(6) Дознака и сјеча стабала, односно површина за сјечу,
може се одобрити само лицу које достави доказ о праву
власништва, или за које Кантонална управа у управном
поступку утврди да су власници.
(7) Против рјешења из става (5) овог члана може се
изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана
пријема истог.
(8) Стабла у шуми могу се сјећи тек послије извршене
дознаке, израде пројекта за извођење радова у шумарству,
и обавјештавања Кантоналне управе и општине на чијем се
подручју врши сјеча.
Члан 9.
(Биолошка обнова шума)
Корисник државних шума и власник/представник
власника приватне шуме дужни су извршавати послове
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биолошке обнове шума минимално у обиму који је
предвиђен шумско-привредном основом.
Члан 10.
(Технички пријем радова)
(1) Технички пријем радова изведених по пројекту за
извођење радова у шумарству врши Комисија за технички
пријем радова, коју за државне шуме формира корисник
државних шума, а за приватне шуме Кантонална управа
или правно лице регистровано за обављање послова у
шумарству.
(2) Комисија из става (1) овог члана састоји се од три
члана. У састав Комисије обавезно улази дипломирани
инжењер шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистар дипломирани инжењер шумарства (Болоњски
систем студирања) који је израдио пројекат за извођење
радова у шумарству, дипломирани инжењер шумарства (VII
степен стручне спреме), односно магистар дипломирани
инжењер шумарства (Болоњски систем студирања)
представник Кантоналне управе, а трећи члан може бити
дипломирани биолог или дипломирани инжењер заштите
околине. Технички пријем радова пошумљавања врши се
послије двије године од завршетка њиховог извођења.
(3) Примјерак записника Комисије доставља се у
року од осам дана од дана завршетка прегледа Кантоналној
управи за инспекцијске послове - шумарском инспектору.
Члан 11.
(Извођење радова у шумарству)
(1) Радове у шуми могу изводити само лица која су
квалификована или обучена за извођење одговарајућих
послова. Правна лица регистрована за обављање послова
у шумарству обавезна су обезбиједити техничку и
специјализовану обуку запослених.
(2) Кантонална управа, у сарадњи са образовним
установама, организује обуке из става (1) овог члана за
запосленике правних лица регистрованих за обављање
послова у шумарству, који немају увјерење о завршеној
шумарској обуци, као и за власнике приватних шума, о чему
је дужна прибавити увјерење установе која је извршила обуку.
Члан 12.
(Забрана чистих сјеча и других облика пустошења
шума)
(1) Нису дозвољене чисте сјече и други облици
пустошења шума изузев припреме шумско узгојних мјера
с циљем унапређења шумских састојина у обиму који је
планиран шумско-привредном основом, из санитарних
разлога или провођења превентивних заштитних мјера.
(2) Све површине настале чистом сјечом и паљике
морају бити пошумљене у року од двије године након
сјече или шумског пожара, природном обновом или путем
пошумљавања.

IV ЗАШТИТА ОД БИОТИЧКИХ И НЕБИОТИЧКИХ
АГЕНСА
Члан 13.
(Превентивне мјере заштите шума)
(1) Превентивне мјере заштите од биотичких и
небиотичких агенса, који би могли угрозити стабилност
шума и њихове функције, заснивају се на господарењу
шумама, које уважава природне процесе, као и на одржавању
и одговарајућем унапређењу биодиверзитета у шуми.
(2) Корисник државних шума и власници приватних
шума дужни су да проводе или обезбјеђују провођење
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шумског реда, санитарне сјече и друге превентивне мјере
прије него што би се шуме могле угрозити прекомјерним
размножавањем инсеката, ширењем узрочника биљних
болести или других штетних организама.
(3) Кантонална управа прикупља податке у вези са
заштитом шума, које корисник државних шума и власници
приватних шума достављају у року који одреди Кантонална
управа, обезбјеђује информације о појави биљних болести
и штеточина; савјетује о питањима која се тичу интегралне
заштите шума.
(4) Министар наређује додатне мјере за заштиту
шуме уколико Кантонална управа установи да је биолошка
равнотежа поремећена или уколико постоји опасност од
другог великог оштећења шуме.
Члан 14.
(Обнова шума након непогоде)
(1) У случају непогоде у шуми узроковане било којим
биотичким или небиотичким агенсом, корисник државних
шума за државне шуме, а Кантонална управа за приватне
шуме, дужни су да припреме план за обнову оштећених и
уништених шума и шумског земљишта, који садржи опис
непогоде, степен оштећења шуме, мјере које се требају
провести и трошкове санације и обнове.
(2) Ако трошкови из става (1) овог члана прелазе
финансијске могућности корисника државних шума,
односно власника приватних шума, Влада Кантона ће
обезбиједити недостајућа средства у циљу примјене плана.

V ПРОМЕТ ДРВЕТА И НЕДРВНИХ ШУМСКИХ
ПРОИЗВОДА
Члан 15.
(Промет дрвета и недрвних шумских производа)
(1) Забрањено је дрво, дијелове стабала и гране
посјечене у шуми и изван шуме (на пољопривредном
земљишту, међама, појединачна стабла и сл.), помјерати
од пања док се не обиљежи шумским чекићем (жигоше),
обројчи, премјери и стављати у промет док се не изда
отпремни исказ.
(2) Жигосање, обројчавање, премјеравање и издавање
отпремног исказа за дрво које потиче из државне шуме
врши корисник државних шума, а за дрво из приватних
шума и са других површина Кантонална управа или правно
лице регистровано за обављање послова у шумарству.
(3) Забрањено је недрвне шумске производе стављати
у промет без одобрења корисника државних шума или
власника шуме.
(4) Под прометом дрвета и недрвних шумских
производа, у смислу овог закона, подразумијева се превоз
саобраћајницама, куповина, продаја, поклон, складиштење,
као и примање дрвета у пилане у којима се врши резање
дрвета.
(5) Не може се дозволити или извршити сјеча шуме
на узурпираном државном земљишту на коме имовинскоправни односи нису расправљени или извршити сјечa без
претходне дознаке и дрво ставити у промет прије жигосања,
обројчавања и снабдијевања дрвета са отпремним исказом
или ставити у промет недрвне шумске производе у
супротности са одредбама овог члана.
(6) Привремено одузимање дрвета и недрвних шумских
производа који су стављени у промет у супротности са
одредбама овог члана врше чувари шума, припадници полиције
и кантонални шумарски инспектори, а привремено одузимање
средстава којима је извршена незаконита радња припадници
полиције, у складу са важећим прописима који се односе на
кривичну, односно прекршајну одговорност. Привремено
одузете шумске производе, на мјесту привременог одузимања,
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преузима Кантонална управа, која организује утовар, превоз и
складишти их на мјесту које сама одреди. У случају да постоји
могућност да се у току похрањивања шумским производима
или средствима умањи вриједност или да њихово похрањивање
изискује несразмјерне трошкове, привремено одузета роба ће
се продати лицитацијом, а финансијска средства депоновати
на прелазни рачун Буџета Тузланског кантона (у даљем тексту:
Буџет Кантона).
(7) Лица из става (6) овог члана имају право
легитимисати сва лица која се крећу на подручју шуме
коју чувају, односно над којом врше надзор, као и лица која
прометују шумским производима.
(8) У периоду вегетације, од 1. априла до 1. новембра,
дрво четинара и бријеста не може се са кором стављати у
промет и ускладиштавати, изузев ако период од сјече до
отпреме траје краће од циклуса развоја инсекта, а најдуже
до 21 дан.
(9) Начин жигосања, обројчавања, премјеравања,
садржај и начин издавања отпремног исказа за дрво
прописаће министар.
VI ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ С ПОСЕБНИМ
РЕЖИМОМ ГОСПОДАРЕЊА
Члан 16.
(Проглашење заштитних шума, шума с посебном
намјеном и шума од виталног интереса)
(1) Да би се обезбиједила заштита или специјални
режим господарења, одређене шуме могу бити проглашене
заштитним шумама или шумама с посебном намјеном.
Процјена шумских функција у овим шумама утврђује се
стручним шумарским елаборатом са подацима о стању
шума и принципима и методама господарења шумама у
циљу очувања шума и остваривања намјене проглашења
подручја, извршиоца прописаног режима као и правног
лица које је одговорно за обезбјеђење средстава за покриће
трошкова у вези са посебним режимом господарења.
(2) Стручни шумарски елаборат из става (1) може
израдити правно лице из члана 4. став (6) овог закона.
(3) Корисник државних шума, односно власници
приватних шума, имају право на накнаду за ограничено
коришћење или повећане трошкове заштите. Накнаду
сноси правно лице на чији је захтјев проглашење извршено.
Висина накнаде се утврђује споразумно, а ако се споразум
не постигне накнада се утврђује код надлежног суда.
(4) Министарство, на основу података које му доставља
Кантонална управа, води евиденцију заштитних шума и
шума са посебном намјеном.
Члан 17.
(Заштитне шуме и шуме од виталног интереса)
(1) Заштитне шуме служе за заштиту земљишта
на стрмим теренима и земљишта подложних ерозијама,
бујицама, клизиштима, заштиту насеља, привредних и
других објеката, изворишта, водотока и акумулација и шуме
које су подигнуте као заштитни појасеви.
(2) Влада Кантона проглашава шуме и шумско
земљиште заштитним шумама на приједлог Министарства,
сачињен уз претходно прибављено мишљење Кантоналне
управе и општине на чијем се подручју налазе шуме и шумско
земљиште које треба прогласити заштитним шумама.
(3) Влада Кантона проглашава шуме и шумско
земљиште шумама од виталног интереса за трајно
господарење шумама на приједлог Министарства, сачињен
уз претходно прибављено мишљење Кантоналне управе
и општине на чијем се подручју налазе шуме и шумско
земљиште које треба прогласити шумама од виталног
интереса за трајно господарење шумама.
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(4) Примјерак акта о проглашењу заштитних шума,
као и акта о проглашењу шума од виталног интереса за
трајно господарење шумама доставља се Министарству,
надлежној институцији за заштиту културно-историјског
и природног наслијеђа, Кантоналној управи и општини на
чијем се подручју налазе шуме и шумско земљиште које
је проглашено заштитним шумама, односно шумама од
виталног интереса за трајно господарење шумама.

(3) Корисник државних шума у сарадњи са
Министарством, Кантоналном управом и органом
надлежним за послове цивилне заштите Кантона, израђује
и проводи планове за заштиту шума од пожара и редовно
извјештава Владу Кантона.

Члан 18.
(Шуме с посебном намјеном)

(1) Није дозвољена употреба хемијских средстава,
одлагање отпада, смећа или загађујућих твари у шуми и на
шумском земљишту.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, уз дозволу
Министарства, цертификoвана хемијска средства, под
условом да не угрожавају биолошку равнотежу, могу бити
коришћена у шумским расадницима и у шумама за заштиту
биљака од дивљачи и од корова у циљу смањења прекомјерне
популације инсеката чији број не може бити смањен ни на
који други начин, те за гашење шумских пожара.

(1) Шуме или њени дијелови које имају посебан
културни, историјски, еколошки и природни значај,
укључујући и шуме намијењене за излетишта, одмор,
опште образовање, рекреацију, туризам, климатска и
друга љечилишта, проглашавају се шумама са посебном
намјеном у складу са одредбама Закона о заштити природе
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:
33/03) и Закона о заштити природе („Службене новине
Тузланског кантона“ број: 10/04) или другим прописом који
такођер прописује посебан режим господарења за шуме.
(2) Шуме с посебном намјеном су и шуме од посебног
значаја за одбрану и потребе Оружаних снага Босне и
Херцеговине, као и шуме или њени дијелови регистровани
као сјеменске састојине и сјеменски објекти, у складу са
одредбама Закона о сјемену и садном материјалу шумских
и хортикултурних врста дрвећа и грмља („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 71/05 и 8/10).
(3) Захтјев са елаборатом за проглашење шума са
посебном намјеном који подноси заинтересовано правно
лице обавезно садржи: циљ и разлоге за проглашење;
попис катастарских парцела као и назив шумско-привредне
јединице; број одјела и ознаку одсјека; карту најмање
размјере 1:10.000 са уцртаним парцелама; стручни
шумарски елаборат из члана 16. овог закона; процјену
околишног утицаја; предложена ограничења у господарењу;
предложене накнаде са извором финансирања; сагласност
општине и одговарајуће административне мјере укључујући
јавне обавијести и расправе.
(4) Примјерак акта о проглашењу шума с посебном
намјеном доставља се Министарству, Министарству
просторног уређења и заштите околице, надлежној
институцији за заштиту културно-историјског и природног
наслијеђа, Кантоналној управи и општини на чијем
се подручју налази шума и шумско земљиште које је
проглашено шумом с посебном намјеном.
Члан 19.
(Шуме на кршу)
Шуме на кршу битно смањене продуктивности и
шумска земљишта на кршу, због својих специфичности
(посебности) класификују се као подручја са посебним
режимом господарења, те уживају подршку Кантона и
општина и класификују се као подручја велике опасности
од шумских пожара.
VII ЗАШТИТА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОД ШТЕТА
Члан 20.
(Забрана ложења ватре у шуми и заштита
шума од пожара)
(1) У шумама и на шумском земљишту, као и на другом
земљишту на удаљености мањој од 150 м од шуме, није
дозвољено ложење отворене ватре.
(2) Забрањена је изградња и рад фабрика и других
објеката који раде са отвореним пламеном на удаљености
мањој од 300 м од границе шуме.

Члан 21.
(Употреба хемијских средстава у шуми)

Члан 22.
(Пашарење)
Паша, жирење, брст, кресање грана и лисника (у
даљњем тексту: пашарење) у шумама није дозвољено без
писаног одобрења корисника државних шума или власника
приватних шума, на површинама које су одређене шумскопривредном основом.
Члан 23.
(Праћење здравственог стања шума)
Кантонална управа и корисник државних шума дужни
су да прате здравствено стање шума и обим штета у шумама,
подузимају адекватне превентивне мјере за спречавање
појава које могу проузроковати штете на шуми, те о томе
извјештавају Министарство.
VIII НЕДРВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗАШТИТА
УГРОЖЕНИХ ВРСТА
Члан 24.
(Искоришћавање недрвних шумских производа)
(1) Корисник државних шума и власници приватних
шума могу узгајати и искоришћавати недрвне шумске
производе или одобрити другим правним и физичким
лицима њихово искоришћавање у обиму и на мјестима која
су одређена у шумско-привредној основи.
(2) Корисник државних шума може за властите потребе
користити минералне сировине на површинским коповима позајмиштима предвиђеним шумско-привредном основом у сврху
изградње и одржавања шумске транспортне инфраструктуре.
Члан 25.
(Заштита угрожених врста)
Није дозвољена сјеча, искорјењивање или било какво
оштећивање стабала панчићеве оморике (Picea omorika
(Pan~i}) Purk), тисе (Taxus baccata L.), мечје лијеске (Corylus
colurna L.), планинског јавора (Acer heldreichii Orph.),
планинског бора (Pinus mugo Tuna), зелене јохе (Alnus
viridis (Chaix) Lam. & DC.), мунике (Pinus heldreichii Christ.)
и зановијети (Fetteria ramentacea (Sieber) Presi), осим ако је
потребно провести узгојне и санитарне сјече.
IX САОБРАЋАЈ У ШУМАМА
Члан 26.
(Градња шумске инфраструктуре)
(1) Планирање и изградња шумских путева мора се
прилагодити природном околишу те уважавати потребе
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општине, као и протупожарне, туристичке и рекреативне
потребе.
(2) Транспортна шумска инфраструктура мора бити
изграђена, одржавана и коришћена на начин да искључује
нарушавање осталих функција шума и шумских земљишта.
(3) Изградња и реконструкција шумских путева изводи
са на основу пројектне документације и прибављених аката
од органа надлежног за послове грађења.
Члан 27.
(Кретање моторних возила у шуми)
(1) Није дозвољено кретање моторних возила у шумама
и на шумским путевима осим у сврху господарења шумама и
надзора, спашавања, полицијских истрага, војних маневара,
мјера за заштиту од природних катастрофа, туризма, те
приступа власника, корисника и појединаца земљишту за
које су одговорни, као и локалног становништва.
(2) Корисник државних шума и власници приватних
шума могу дозволити кретање шумским путем трећем лицу.
За организовање бициклистичких и мото трка шумским
путем потребно је прибавити дозволу Министарства која
може укључивати одређену накнаду.
Члан 28.
(Приступ шумама)
Сва лица имају право кретања кроз шуму или шумским
земљиштем на властиту одговорност, ако није другачије
одређено овим законом или шумско-привредном основом.
Корисник државне шуме, односно власници приватних
шума нису обвезни предузимати посебне мјере опреза, нити
ће се сматрати одговорним за било какве штете или озљеде
које претрпе таква лица.
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(4) Послове обиљежавања, одржавања и обнове
граница државних шума и граничних знакова врши
корисник државних шума.
Члан 32.
(Приватне шуме)
(1) Приватне шуме, у смислу овог закона, су све шуме и
шумско земљиште за које физичко или правно лице изводом
из земљишних књига докаже власништво.
(2) Власник приватне шуме управља својом шумом и
уговором уз накнаду, преноси обављање стручних послова
у складу са овим законом, Кантоналној управи или правном
лицу регистрованом за обављање послова у шумарству.
(3) Под стручним пословима из става (2) овог члана
подразумијевају се дознака, израда изведбеног пројекта,
примање и премјеравање дрвне масе, издавање отпремног
исказа, планирање шумско-узгојних радова и заштита шума
и вођење евиденција о извршеним пословима.
(4) Накнада из става (2) овог члана износи највише
10% од цијене на пању шумских дрвних сортимената по
цјеновнику корисника државних шума.
XI ЕКОНОМСКЕ ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ
Члан 33.
(Преношење послова господарења државним шумама)

(1) Влада Кантона, Министарство и Кантонална управа
проводе права и обавезе из области шумарства на подручју
Кантона у складу са одредбама овог закона и прописа
донесених на основу овог закона.
(2) Забрањено је свако неовлашћено упуштање, као и
заузимање државне шуме. Неовлашћено заузету државну
шуму бесправни корисник дужан је напустити одмах по
пријему рјешења шумарског инспектора или налога чувара
шума.

(1) На подручју Кантона послује Кантонално шумскопривредно друштво (корисник државних шума).
(2) Скупштина Тузланског кантона, на приједлог
Владе Кантона, уз претходно прибављено мишљење
Министарства, а на иницијативу општине/општина, може
донијети одлуку о оснивању више кантоналних шумскопривредних друштава.
(3) Општина/општине уз иницијативу из става (2)
овог члана, прилаже стручни елаборат о оправданости
формирања више кантоналних шумско-привредних
друштава, који мора израдити високо-школска или научноистраживачка установа из области шумарства.
(4) Минимална територија којом може господарити
једно шумско-привредно друштво је шумско-привредно
подручје.
(5) Министарство уговором преноси послове
господарења државним шумама кориснику државних
шума, а посебно: израду шумско-привредних основа,
израду привремених годишњих планова господарења,
израду годишњих планова господарења, израду пројеката
за извођење радова у шумарству и њихову реализацију,
пројектовање, изградњу, реконструкцију и одржавања шумске
инфраструктуре, промета шумских дрвних сортимената
и недрвних шумских производа, извршавање програма и
планова биолошке обнове шума, провођење мјера заштите
шума, производње и промета шумског сјемена, шумског и
украсног садног материјала, извршавање планова коришћења
недрвних шумских производа, реализацију планова развоја
шумарства и мјера рационализације у шумарству, остале
послове, задатке и одговорности у складу са уговором.
(6) Корисник државних шума обавезан је шумске дрвне
сортименте продавати по тржишним условима и цијенама.

Члан 31.
(Промет шума)

Члан 34.
(Вођење евиденција о извршеним радовима)

(1) Забрањен је промет државних шума изузев у сврху
арондације и комасације.
(2) Државне шуме не могу бити предметом
приватизације.
(3) Границе државних шума морају на терену бити
обиљежене видним и трајним знаковима.

Корисник државних шума за државне шуме, а правно
лице регистровано за обављање послова у шумарству за
приватне шуме, дужни су водити евиденцију о извршеним
радовима и проведеним мјерама предвиђеним шумскоразвојним
планом,
шумско-привредном
основом,
привременим годишњим планом господарења, годишњим
планом господарења и пројектом за извођење радова у

X УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА
Члан 29.
(Управљање шумама)
(1) Шуме и шумско земљиште су у државном
власништву (у даљем тексту: државне шуме) и у приватном
власништву (у даљем тексту: приватне шуме).
(2) Државним шумама управља Влада Кантона путем
Министарства, под условима утврђеним овим законом.
(3) Право власништва над државним шумама не може
се стећи њиховим коришћењем или заузимањем без обзира
на период трајања истог, односно досјелошћу.
Члан 30.
(Забрана заузимања шума)
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шумарству. Подаци се евидентирају за протеклу годину и
достављају Кантоналној управи најкасније до 28. фебруара
текуће године за претходну годину.
Члан 35.
(Накнада за коришћење државних шума)
Корисник државних шума дужан је плаћати накнаду
у висини од 7% оствареног прихода од дрвета рачунајући
цијену дрвета на пању и прихода оствареног од недрвних
шумских производа, у складу са одредбама члана 48. овог
закона.
Члан 36.
(Достава катастра шума)
Кантонална управа је дужна Федералној управи за
шумарство доставити катастар државних и приватних шума
најдаље до 31. марта текуће године за претходну годину, са
евидентираним свим промјенама у току године.
Члан 37.
(Коришћење парцела трећих лица)
Корисник државних шума, односно власник приватне
шуме, дужан је да уз накнаду дозволи привремени превоз
(принудни пут) или смјештај шумских производа са
сусједних парцела на шуми и шумском земљишту, ако то
није могуће извршити на други начин или ако би други
начин био несразмјерно скупљи.
Члан 38.
(Стручни шумарски испит)
(1) За обављање стручних послова у шумарству полаже
се стручни шумарски испит и могу га полагати дипломирани
инжењери шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистри дипломирани инжењери шумарства (Болоњски
систем студирања), са најмање двије године радног искуства
у струци након стицања звања дипломираног инжењера
шумарства (VII степен стручне спреме), односно магистра
дипломираног инжењера шумарства (Болоњски систем
студирања), пред надлежним федералним органом.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, полагања
стручног шумарског испита ослобођени су дипломирани
инжењери шумарства (VII степен стручне спреме) са више
од десет година радног искуства у струци након стицања
звања дипломираног инжењера шумарства, специјалисти,
магистри и доктори шумарских наука.
XII ПРОМЈЕНА НАМЈЕНЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
И ГРАДЊА У ШУМИ
Члан 39.
(Издвајање шума из шумско-привредног подручја)
(1) Влада Кантона, на приједлог Министарства,
а на захтјев Оружаних снага Босне и Херцеговине и
полицијских структура, може поједине дијелове државних
шума издвојити из шумско-привредног подручја.
(2) Влада Кантона може, на захтјев општине уз
елаборат и претходно прибављено мишљење Кантоналне
управе, на приједлог Министарства, дијелове државних
шумских земљишта неподесних за пошумљавање, издвојити
из шумско-привредног подручја и пренијети општини на
коришћење у друге сврхе које дају већу трајну корист.
(3) Подносилац захтјева из ставова (1) и (2) овог члана
мора платити накнаду у висини која се одређује у складу
са одредбама Закона о експропријацији („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 7/07, 36/10 и 25/12).
Наплаћена средства су намјенски приход Буџета Кантона.
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Члан 40.
(Крчење шума)
(1) Забрањено је крчење шума изузев ако се ради о
изградњи објеката планираних важећим планом просторног
уређења у случајевима када се тиме постижу веће трајне
користи и ако неће бити штетних посљедица за околиш.
(2) Дозволу за крчење шума издаје Министарство.
(3) Захтјев за крчење шума може поднијети власник
приватне шуме, концесионар и друго овлашћено лице, у
складу са одредбама овог закона и подноси се Министарству,
уз сљедећу документацију: извадак из важећег плана
просторног уређења, извадак из земљишних књига и
копију катастарског плана, концесиони уговор ако се ради
о концесији, околинску дозволу у складу са прописима о
заштити околиша, сагласност органа надлежног за заштиту
историјског и природног наслијеђа, акт органа надлежног за
водопривреду и мишљење Кантоналне управе.
(4) Дозвола за крчење шума важи двије године од дана
издавања.
(5) Ако се у року од двије године од дана издавања
дозволе искрчено земљиште не приведе намјени ради које је
крчење извршено, корисник искрченог земљишта дужан је
извршити његово пошумљавање.
(6) Подносилац захтјева за крчење шума обавезан
је прије започињања радова уплатити накнаду чија се
вриједност одређује у висини трошкова подизања и
одржавања нових шума на површини која не може бити
мања од површине за коју је дата дозвола за крчење шума
и тржишној вриједности дрвета која се добије сјечом.
Накнада се уплаћује као намјенски приход Буџета Кантона,
и иста се може користити само у сврху подизања нових
шума и куповину шума у складу са одредбама овог закона.
Контролу уплате накнаде врши Кантонална управа и
Кантонална управа за инспекцијске послове.
Члан 41.
(Градња у шуми)
(1) У шуми и на шумском земљишту може се
градити само шумска инфраструктура, објекти потребни
за господарење шумама, у складу са важећом шумскопривредном основом и ловно узгојни и ловно технички
објекти, у складу са важећом ловно-привредном основом.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, у шуми и на
шумском земљишту могу се градити објекти предвиђени
важећим планом просторног уређења.
(3) Општина или инвеститор је обавезан прије
отпочињања радова на изградњи објеката предвиђених планом
просторног уређења прибавити дозволу за крчење шума из
члана 40. овог закона, осим за објекте из става (1) овог члана.
(4) Имовинско-правни односи за објекте из става (2)
овог члана, рјешавају се у складу са одредбама Закона о
експропријацији („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“ бр. 7/07, 36/10 и 25/12), осим за објекте комуналне
и прометне инфраструктуре чији је инвеститор општина која је
ослобођена плаћања накнаде за експропријацију.
Члан 42.
(Давање државних шума у закуп)
(1) Забрањено је давање у закуп државних шума.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, Министарство
може поједине државне шуме уговором давати у закуп,
ради постављања привремених објеката чија је градња
предвиђена уговором о концесији, за потребе GSM базних
станица, узгоја дивљачи и подизања вишегодишњих насада,
уколико се тиме не нарушавају функције шуме.
(3) Прије склапања уговора из става (2) овог
члана, потребно је прибавити мишљење Кантоналног
правобранилаштва.
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(4) Накнада која се остварује по основу уговора из
става (2) овог члана, уплаћује се у корист Буџета Кантона.
(5) Уколико се државним шумама мијења намјена,
подносилац захтјева за закуп обавезан је уплатити накнаду
за крчење шума из члана 40. став (6) овог закона без
провођења процедуре за крчење шума.
(6) Влада Кантона, на приједлог Министарства, доноси
правилник о условима и начину давања државних шума у
закуп и успостави права служности.
Члан 43.
(Успостава права служности)
(1) У државним шумама се може успоставити право
служности у сврху изградње водовода, канализације,
плиновода, електричних водова, као и за друге намјене, ако
је проглашен јавни интерес у складу са одредбама Закона
о експропријацији („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“ бр. 7/07, 36/10 и 25/12).
(2) Уговор којим се успоставља право служности
закључује се између корисника служности и Министарства.
(3) Накнада која се остварује по основу права служности
уплаћује се у корист Буџета Кантона.
(4) Корисник служности обавезан је уплатити накнаду из
члана 40. став (6) овог закона, без провођења процедуре за крчење
шуме.
XIII ШУМАРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Члан 44.
(Кантонална управа за шумарство)
(1) Кантонална управа за шумарство је управа у
саставу Министарства.
(2) Сједиште Кантоналне управе је у Тузли.
Члан 45.
(Послови Кантоналне управе за шумарство)
(1) Кантонална управа обавља управне, стручне и
друге послове:
a) oбезбјеђује непосредну заштиту државних
шума путем чуварске службе;
b) прикупља податке и води базу података о стању
и развоју свих шума и води катастар шума
и шумског земљишта на подручју Кантона
и доставља их Федералном министарству
пољопривреде, водопривреде и шумарства и
Федералној управи за шумарство;
c) припрема кантонални шумско-развојни план и
подноси га Министарству;
d) израђује елаборат за формирање шумскопривредних подручја;
e) врши надзор над прикупљањем података и израдом
шумско-привредних основа за приватне шуме
и надзор над прикупљањем података за израду
шумско-привредних основа за државне шуме;
f) прати реализацију шумско-привредних основа
путем годишњих планова господарења шумама;
g) води евиденцију објеката за производњу и
дораду шумског сјемена и произвођача шумског
и украсног дрвећа и грмља;
h) обавља послове дијагнозно прогнозне службе
и прати стање и степен оштећености шума и о
томе обавјештава Министарство;
i) прати извршење свих уговорних обавеза који се
односе на државне шуме;
j) прати реализацију програма заштите шума;
k) усаглашава шумско-привредне основе са
просторним плановима, планом управљања
водама,
ловно
привредним
основама,
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евиденцијама које се воде у Заводу за заштиту
културно историјског и природног наслијеђа и
плановима управљања минералним сировинама;
l) прати и анализира економско стање у области
шумарства на подручју Кантона и податке
доставља Министарству;
m) припрема и израђује програме из области
шумарства, који се финансирају или суфинансирају
из намјенских средстава Буџета Кантона;
n) припрема и даје мишљење за проглашење
заштитних шума и шума са посебном намјеном
на начин прописан овим законом;
o) организује савјетовања и пружа стручну помоћ
кориснику државних шума и власницима
приватних шума;
p) израђује планове за изградњу и одржавање
шумских путних комуникација који се финансирају
из Буџета Кантона, уз сагласност Министарства;
r) упознаје јавност са стањем шума и издаје
одговарајуће стручно-популарне публикације о
стању шума и њиховом значају;
s) израђује годишњи план рада, финансијски
план и годишњи извјештај и исте доставља
Министарству;
{) обавља и друге послове и задатке који произлазе
из овог закона, Закона о министарствима и
другим органима управе Тузланског кантона,
као и по захтјеву Министарства.
(2) Кантонална управа доставља Министарству све
тражене податке у циљу сагледавања стања шумарства на
подручју Кантона.
Члан 46.
(Чување шума)
(1) Чуварска служба формира се унутар Кантоналне
управе.
(2) Чувари шума могу били лица која су завршила
средњу шумарску школу III или IV степена, која испуњавају
услове за ношење оружја и друге услове за обављање јавне
службе.
(3) Чувари шума су овлашћене службене особе и имају
овлашћења у складу са овим законом.
(4) Чувари шума службу обављају у униформи,
морају бити наоружани и морају посједовати документ
- легитимацију чувара шума чији облик и садржај
прописује министар, а којом потврђују статус чувара
шума. Легитимацију имају и друга стручна лица која имају
овлашћење за послове заштите шума.
(5) Дужности чувара шума су да:
a) чува шуму од шумских пожара на начин како
је утврђено овим законом и плановима заштите
шума од пожара;
b) чува шуму од бесправног заузимања и
коришћења, од бесправних сјеча, спречава
бесправну изградњу у шуми и на шумским
земљиштима;
c) евидентира бесправно посјечена стабла у
прописане обрасце и обиљежава их;
d) прати појаве и кретање биљних болести и
штеточина и штете нанесене шуми од дивљачи:
e) прати стање дивљачи;
f) прати одржавање шумског реда;
g) спречава незаконито покретање дрвета из шуме,
убирање и сакупљање недрвних производа и
стављање истих у промет;
h) зауставља превозна средства и прегледа пратећу
документацију за превоз шумских сортимената;
i) прегледа поријекло дрвета на пиланама и на
свим другим мјестима гдје се дрво држи;
j) прегледа транспорт на шумским путевима;
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k) спречава одлагање смећа и другог отпада у
шуму и уништавање граничних знакова;
l) сачињава записник о противправној радњи;
m) легитимише сва лица затечена у вршењу
прекршајних радњи по овом закону и кривичних
дјела која се односе на шуме или за која постоји
основана сумња да су извршила таква дјела;
n) обавјештава Кантоналну управу, полицијску
станицу и Кантоналну управу за инспекцијске
послове о свим запаженим неправилностима.
(6) Чувар шума обавезан је, у складу са својим
дужностима из става (5) овог члана, за све бесправне
активности, без одлагања сачинити записник, на основу којег
Кантонална управа покреће поступак код надлежног органа.
(7) На захтјев чувара шума, свако лице је дужно
показати личне исправе којим се утврђују његов идентитет
и документацију за дрво и остале шумске производе у
превозу или који су ускладиштени.
XIV ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 47.
(Извори намјенских средстава)
(1) Ради остваривања општег интереса и дугорочних
циљева одрживог господарења шумама утврђених шумскопривредним основама, прикупљају се финансијска средства
за заштиту и унапређење стања постојећих и подизања
нових шума и рурални развој.
(2) Средства из става (1) овог члана, обезбјеђују се из
накнада:
a) за обављање стручних послова у приватним
шумама из члана 32. став (2) овог закона;
b) за коришћење државних шума из члана 35. овог
закона;
c) за издвајање шума из шумско-привредног
подручја из члана 39. став (3) овог закона;
d) за крчење шуме из члана 40. став 6. овог закона;
e) од закупа државних шума из члана 42. став (2)
овог закона;
f) по основу права служности из члана 43. став (3)
овог закона;
g) за општекорисне функције шума из члана 49.
овог закона;
h) осталих извора у складу са овим законом и
других извора.
(3) Средства из става (2) овог члана, представљају
намјенска средства и уплаћују се у Буџет Кантона, изузев
средстава утврђених чланом 48. став (1) тачка б).
(4) Министар, уз претходно прибављено мишљење
федералног министра финансија, доноси Упутство о начину
обрачунавања, роковима и поступку плаћања накнада
прописаних овим законом, и уплатним рачунима на које се
усмјеравају средства, као и о облику и садржају обрасца за
обрачун накнада из става (2) тачке б) и г) овог члана.
(5) Министар, на приједлог Кантоналне управе, доноси
одлуку о износу накнаде из става (2) тачка а) овог члана.
Члан 48.
(Уплата накнаде за коришћење државних шума)
(1) Накнада за коришћење државних шума из члана 35.
овог закона обрачунава се од прихода од дрвета рачунајући
цијену дрвета на пању и прихода оствареног од недрвних
шумских производа и уплаћује се:
a) 2,0% на рачун Буџета Кантона.
b) 5,0% на намјенски рачун општине на чијој
територији се остварује приход.
(2) Накнада из става (1) овог члана уплаћује се по
оствареном приходу, тромјесечно и по завршном годишњем
рачуноводственом извјештају.
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(3) Контролу обрачуна и уплате накнаде из става (1)
овог члана врши шумарски инспектор.
(4) Ако обвезник плаћања накнаде не обрачуна или не
уплати накнаду из става (1) овог члана на начин прописан
у ставу (1) овог члана, шумарски инспектор који је
извршио контролу уплате средстава, по правоснажности и
извршности рјешења о уплати средстава које је испоставио
обвезнику, подноси надлежном суду приједлог за принудно
извршење ове новчане обавезе,
Члан 49.
(Накнада за општекорисне функције шума)
(1) Накнаду за општекорисне функције шума у висини
од 0,05% укупно оствареног прихода, плаћају сва правна
лица која су регистрована за обављање дјелатности и имају
сједиште на територији Кантона, као и дјелови правних
лица чије је сједиште ван Кантона, а обављају дјелатност на
територији Кантона.
(2) Накнада из става (1) овог члана уплаћује се
тромјесечно и по завршном годишњем рачуноводственом
извјештају у корист рачуна Буџета Кантона.
(3) Од обавезе плаћања накнаде из става (1) овог члана
изузимају се: корисник државних шума, јавне институције,
хуманитарне организације, удружења и фондације, изузев
оних који обављају дјелатност ради стицања добити.
(4) Контролу обрачуна и уплате накнаде из става (1)
овог члана врши пореска управа и шумарски инспектори на
начин предвиђен у члану 48. став (4) овог закона.
Члан 50.
(Коришћење намјенских средстава која су приход
Кантона)
(1) Из намјенских средстава Буџета Кантона
прикупљених по основу члана 47. став (2) овог закона,
финансирају се сљедећи послови:
a) рад чуварске службе;
b) израда и ревизија кантоналног шумско-развојног
плана;
c) израда шумско-привредних основа за приватне
шуме и надзор над прикупљањем података за
израду шумско-привредних основа за државне
и приватне шуме;
d) биолошка обнова шума у обиму већем од
предвиђеног шумско-привредном основом;
e) обнова шума од посљедица елементарних непогода,
пренамножења инсеката, пожара и слично;
f) унапређење производње шумског репродуктивног
материјала;
g) господарење шумама које су од виталног интереса
у складу са чланом 17. став (3) овог закона;
h) организовање специјалистичких курсева из
области шумарства;
i) очување и унапређење биоразноликости шумских
екосистема;
j) очување и унапређење генофонда, ријетких и
угрожених врста шумског дрвећа;
k) научна истраживања и стручне анализе;
l) изградња и одржавање шумских путева;
m) друге намјене за унапређење шума.
(2) Средства из става (1) овог члана троше се по Програму
утрошка средстава, који на приједлог Кантоналне управе
доноси министар, а на који сагласност даје Влада Кантона.
Члан 51.
(Коришћење намјенских средстава која су приход
општина)
(1) Намјенска средства из члана 48. овог закона општине
могу користити искључиво за изградњу, реконструкцију и
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одржавање инфраструктуре на подручју општине. Средства
се могу користити након усвајањa плана утрошка средстава
који доноси општинско вијеће.
(2) Надзор над утрошком средстава из става (1) овог
члана врши Министарство путем Кантоналне управе.
XV НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА
Члан 52.
(Управни надзор)
(1) Министарство врши управни надзор над примјеном
овог закона и прописа донесених на основу овог закона.
(2) Министарство путем Кантоналне управе врши
увид и контролу поступања, преглед аката и документације
коју доносе институције и управне организације у вршењу
јавних овлашћења, даје инструкције и смјернице за
извршавање послова и тражи податке и обавјештења о
извршавању послова у вршењу јавних овлашћења.
Члан 53.
(Инспекцијски надзор)
(1) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и
прописа донесених на основу овог закона врши Кантонална
управа за инспекцијске послове путем шумарске инспекције.
(2) Инспекцијски надзор се врши у складу са Законом
о организацији органа управе у Федерацији Босне и
Херцеговине и Законом о инспекцијама Тузланског кантона.
Члан 54.
(Овлашћења шумарских инспектора)
(1) Поред овлашћења и дужности одређених посебним
законом, шумарски инспектор је овлашћен и дужан да:
a) прегледа шумско-привредне основе, годишње
планове господарења, шумско-развојне планове
и програме, изведбене пројекте, планове просте
и проширене биолошке репродукције шума
и планове заштите шума, њихово извршење,
пословне књиге и осталу документацију;
b) тражи да му се стави на располагање и прегледа
сву документацију и информације потребне за
инспекцијски преглед;
c) прегледа све шумске радове, објекте, уређаје,
пилане, као и сва мјеста гдје се дрво сјече, смјешта,
прерађује, извози из шуме или ставља у промет;
d) контролише и прати примјену стандарда из
области шумарства;
e) привремено обустави сјече и све друге радње
које нису у складу са одредбама овог закона
и других прописа из области шумарства до
коначне одлуке надлежног органа;
f) прегледа одабирање и дознаку стабала за сјечу;
g) зауставља превозна средства и прегледа пратећу
документацију за превоз шумских сортимената;
h) прегледа извршење свих радова који су
предвиђени шумско-привредним основама,
шумским плановима и програмима и пројектима
за извођење;
i) у хитним случајевима у којима би наступила штета
по јавни интерес, на лицу мјеста и рјешењем
наређује обуставу рада и спровођење мјера за
спречавање штета;
j) привремено одузима бесправно посјечено дрво
и незаконито стављено у промет дрво и недрвне
шумске производе, као и предмете којима су
извршене незаконите радње;
k) прегледа како се проводи утврђивање
здравственог стања шума и мјера за сузбијање
биљних болести и штеточина и нареди

отклањање недостатака и провођење мјера,
ако се утврди да се корисник државних шума и
власници шума не придржавају прописа и мјера
здравствене заштите;
l) прегледа планове заштите шума од пожара
и спровођење предвиђених мјера и нареди
отклањање недостатака;
m) прегледа спровођење мјера на заштити шума
и шумских земљишта од противправног
присвајања и коришћења и бесправне изградње
објеката;
n) врши надзор над спровођењем прописа о
производњи и промету шумског сјемена и
шумског садног материјала;
o) врши надзор спровођења других мјера за
заштиту шума и прописног успостављања и
одржавања шумског реда и вршења непосредног
чувања шума;
p) 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 као и по захтјеву свих
правних и физичких лица и да о констатованом
стању и подузетим мјерама писмено обавијести
подносиоца захтјева;
s) упознаје јавност са констатованим стањем
шума и о предузетим мјерама на отклањању
недостатака;
{) сарађује са инспекцијским органима из других
области, правосудним органима и органима
полиције;
t) предузима и друге мјере и радње за које је
овлашћен овим законом и другим прописима;
(2) Шумарски инспектори су, поред наведеног, дужни
да у одређеним роковима и на прописан начин достављају
извјештаје и потребне податке Министарству.
Члан 55.
(Управне мјере)
(1) Ако шумарски инспектор приликом вршења
инспекцијског надзора установи да пропис није примијењен
или да је неправилно примијењен донијеће рјешење којим
ће забранити рад због непоштивања одредби члана 54.
став (1) тачке б), ц), д), ф), х), и), м) и н) овог закона или
наложити отклањање утврђених неправилности и одредити
рок у коме се оне морају отклонити.
(2) Против рјешења шумарског инспектора може се
изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана
пријема рјешења.
(3) Рјешење о жалби из става (2) овог члана је коначно и
против њега није допуштена жалба, али се може покренути
управни спор.
(4) Жалба на рјешење из става (2) овог члана не
одлаже извршење рјешења.
(5) Шумарски инспектор који је донио рјешење и орган
коме је жалба изјављена могу, на образложење жалиоца,
одложити извршење наложених мјера, ако жалилац учини
вјероватним да би усљед извршења тих мјера били угрожени
животи и здравље људи, наступила знатна материјална
штета која се на други начин не може отклонити, а одлагање
се не противи општем интересу.
XVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
(1) Новчаном казном од 5.000 до 15.000 КМ кажњава
се корисник државних шума или друго правно лице ако:
a) господари шумама без шумско-привредне
основе,
привременог
годишњег
плана
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господарења, годишњег плана господарења и
пројекта за извођење радова у шумарству (члан
4. став (1));
b) прекорачи укупан обим сјеча у високим шумама
са природном обновом предвиђен шумскопривредном основом за плански период (члан 4.
став (3));
c) правовремено не осигура и изради и у року
не достави новоизрађену шумско-привредну
основу (члан 4. став (10));
d) изради пројекат за извођење радова у шумарству
супротно одредбама члана 6. ставови (1) и (2);
e) не изради и не донесе пројекат за извођење
радова у шумарству (члан 6. ставови (4) и (5));
f) врши сјечу шуме прије одабирања и дознаке
стабала за сјечу (члан 7. став (1));
g) не обавља послове биолошке обнове шума
(члан 9.);
h) дозволи или изврши сјечу шума на узурпираном
државном земљишту супротно одредби члана
15. став (5);
i) ако не поступа у складу са чланом 20. став (3);
j) у шуми и на шумском земљишту врши употребу
хемијских средстава, одлагање отпада, смећа
или загађујућих твари (члан 21.);
k) врши или одобрава искоришћавање недрвних
шумских производа супротно одредбама члана
24. став (1);
l) ако не продаје шумске дрвне сортименте по
тржишним условима и цијенама (члан 33. став
(6));
m) ако поступа супротно одредбама члана 40.;
n) у шуми или на шумском земљишту отпочне
радове на изградњи објеката или гради објекте
супротно одредбама члана 41.
(2) За прекршај из става (1) овог члана кажњава се
новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ и одговорно
лице у правном лицу.
(3) За прекршај из става (1) тачке ф) и х), изрећи ће се
и заштитна мјера одузимања дрвета и недрвних шумских
производа који су настали почињењем прекршаја и
средстава којима је почињен прекршај.
(4) За прекршај из става (1) тачка н) кажњава се
новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ одговорно
лице у општини.
Члан 57.
(1) Новчаном казном од 4.000 до 12.000 КМ кажњава
се за прекршај корисник државних шума или друго правно
лице ако:
a) не пријави сјечу надлежном шумарском
инспектору и у одређеном року не отклони
штете на земљишту у складу са одредбама члана
7. ставови (2) и (3);
b) прије сјече о сјечи не обавијести Кантоналну
управу и општину на чијем се подручју врши
сјеча (члан 7. став (5));
c) врши дознаку и сјечу стабала у шумама за
које имовинско-правни односи нису рјешени
и границе утврђене и на терену видно и на
прописан начин обиљежене (члан 8. став (4));
d) ангажује запосленике супротно одредбама
члана 11. став (1);
e) дозволи или врши чисту сјечу или друге облике
пустошења шума (члан 12. став (1));
f) ако не поступа у складу са одредбама члана 13.
став (2);
g) ложи или дозволи ложење ватре супротно
одредби члана 20. став (1);
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h) ако поступи супротно одредби члана 20. став
(2);
i) ако не поступа у складу са одредбом члана 23.;
j) изгради шумску инфраструктуру супротно
одредбама члана 26.;
k) врши промет шума и шумског земљишта
супротно одредбама члана 31. ставови (1) и (2);
l) не извршава послове у складу са чланом 31.
став (4);
m) не изврши обавезу из члана 48. ставови (1) и (2);
n) не изврши обавезу из члана 49. ставови (1) и (2);
o) не поступи по рјешењу шумарског инспектора
у року и начин који је инспектор одредио (члан
55. став (1)),
(2) За прекршај из става (1) овог члана кажњава се
новчаном казном у износу од 800 до 2.500 КМ и одговорно
лице у правном лицу.
Члан 58.
(1) Новчаном казном у износу од 3.000 до 9.000 КМ
кажњава се за прекршај корисник шуме или друго правно
лице ако:
a) врши радове без сагласности Kантоналне
управе (члан 5. став (2));
b) не достави годишњи план господарења у складу
са чланом 5. став (3));
c) не изводи радове у складу са пројектом (члан 6.
став (1));
d) у року од двије године не изврши радове
предвиђене пројектом за извођење радова у
шумарству или не води регистар пројеката за
извођење радова у шумарству (члан 6. ставови
(2) и (7));
e) одреди лице за израду пројекта за извођење
радова у шумарству у супротности са одредбом
члана 6. став (3);
f) дознаку стабала за сјечу врши лице које не
испуњава услове из члана 8. ставови (2) и (3);
g) не изврши технички пријем радова и остале
обавезе у складу са одредбама члана 10.;
h) не изврши пошумљавање сјечина у року од
двије године (члан 12. став (2));
i) не изради план у складу са чланом 14. став (1);
j) покреће дрво, дијелове стабала и гране или ставља
у промет дрво које није жигосано и снабдјевено
отпремним исказом (члан 15. став (1));
k) ставља у промет недрвне шумске производе без
одобрења (члан 15. став (3));
l) у периоду вегетације од 01. априла до 01.
новембра, дрво четинара и бријеста ускладиштава
и ставља у промет супротно члану 15. став (8);
m) врши или дозвољава пашу, жирење, брст,
кресање грана и лисника у супротности са
чланом 22.;
n) врши или дозволи сјечу панчићеве оморике,
тисе, мечије лијеске, планинског јавора,
планинског бора, зелене јохе, мунике и зановјети
супротно одредбама члана 25.;
o) одобри коришћење шумских путева супротно
одредбама члана 27. став (2);
p) почини или дозволи неовлашћено заузимање
шума или шумског земљишта (члан 30. став
(2));
r) не води евиденције о извршеним радовима и
проведеним мјерама предвиђеним шумскоразвојним плановима, шумско-привредном основом,
привременим планом господарења, годишњим
планом господарења и пројектима за извођење
радова у шумарству или евидентиране податке не
достави у предвиђеном року (члан 34.);
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s) у року од двије године земљиште не приведе
намјени ради које је крчење извршено или не
изврши његово пошумљавање (члан 40. став
(5));
{) не врши уплату средстава у Буџет Кантона у
складу са одредбама члана 47.;
(2) За прекршај из става (1) овог члана кажњава се
новчаном казном у висини од 500 до 1.500 КМ и одговорно
лице у правном лицу.
(3) За прекршај из става (1) тачка ј) изрећи ће се и
заштитна мјера одузимања предмета са којима је почињен
прекршај или који су настали почињењем прекршаја.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
(Преузимање послова)
(1) Кантонална управа ће послове успоставе чуварске
службе преузети у року од најдуже 12 мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона.
(2) До преузимања послова из става (1) овог члана,
послове чуварске службе ће обављати корисник државних
шума у складу са споразумом који ће се закључити између
Министарства и корисника државних шума.
Члан 61.
(Прилагођавање послова)

Члан 59.
(1) Новчаном казном у износу од 500 - 1.500 КМ
кажњава се за прекршај физичко лице ако:
a) врши шумско-узгојне радове и сјечу шуме
супротно одредбама члана 6. став (6);
b) врши сјечу без претходно издатог рјешења и
дознаке (члан 8. став (5));
c) не изврши пошумљавање сјечина у року од
двије године (члан 12. став (2));
d) не изврши санитарну сјечу и не успостави и
одржава шумски ред (члан 13. став (2));
e) покреће дрво, дијелове стабала и гране или
ставља у промет дрво без жигосања и отпремног
исказа (члан 15. став (1));
f) ставља у промет недрвне шумске производе без
одобрења (члан 15. став (3));
g) посијече (или дозволи) или присвоји (или
дозволи) противправно дрвну масу супротно
одредбама члана 15. став (5);
h) на захтјев лица наведених у члану 15. став 6. не
покаже личне исправе или исправе за шумске
производе (члан 15. став (7));
i) ложи ватру супротно одредбама члана 20. став
(1);
j) у шуми употребљава хемијска средства, одлаже
отпад, смеће и загађујуће твари (члан 21. став
(1);
k) поступа у супротности са чланом 22.;
l) врши или дозволи сјечу панчићеве оморике, тисе,
лијеске мечије, планинског јавора, планинског
бора, зелене јохе, мунике и зановијети супротно
одредбама члана 25.;
m) врши кретање моторним возилима у шумама и
на шумским земљиштима супротно одредбама
члана 27.;
n) почини неовлашћено заузимање државних
шума или шумскога земљишта (члан 30. став
(2));
o) изврши крчење шуме прије него се изда дозвола
за крчење из члана 40.;
p) врши изградњу зграда и других објеката
супротно одредбама члана 41. ставови (1) и (3);
r) на захтјев чувара шума не покаже личне исправе
или исправе за шумске производе (члан 46. став
(7));
s) не поступи по рјешењу шумарског инспектора у
року и на начин који је инспектор наредио (члан
55. став (1)).
(2) За прекршај из става (1) тачке е) и г) изрећи ће се
и заштитна мјера одузимања дрвета и недрвних шумских
производа који су настали почињењем прекршаја и
средстава којима је почињен прекршај.
(3) За прекршај из става (1) тачка п) кажњава се
новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ одговорно
лице у општини које дозволи подизање објекта супротно
одредбама члана 41. став (3).

Јавно предузеће ‘’Шуме Тузланског кантона’’ д.д.
Кладањ, као корисник државних шума, дужно је своје
пословање ускладити са одредбама овог закона.
Члан 62.
(Започети поступци)
Поступци започети до дана престанка примјене Уредбе
о шумама (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 83/09,
26/10, 38/10 и 60/11), рјешаваће се у складу са одредбама
те Уредбе.
Члан 63.
(Подзаконски прописи)
Подзаконски прописи предвиђени овим законом
донијеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
закона.
Члан 64.
(Примјена Закона)
Овај закон ће се примјењивати до ступања на снагу,
односно почетка примјене Закона о шумама који ће донијети
Парламент Федерације Босне и Херцеговине, а најдуже 18
мјесеци од дана доношења овог закона.
Члан 65.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон
Скупштина
Број:01-02-325/12
Тузла, 18.7.2012. године

Предсједник Скупштине
Слађан Илић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона”,
бр. 7/97 и 3/99 и “Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 13/99,10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 18.7.2012. године, д о н о с и

З А К О Н

о преузимању дијела оснивачких права и обавеза над
Центром за рехабилитацију овисника о психоактивним
супстанцама Смолућа

