ЗАКОН
о измјенама и допунама Закона о шумама
Члан 1.
У Закону о шумама - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 66/03) у члану 4. иза
става 1. додаје се нови став 2 и гласи;
"Управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем који су у власиштву Републике Српске
дјелатност је од општег интереса"
Досадашњи ст. 2,3 и 4. постају ств. 3,4 и 5.
Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
"Државним шумама и шумским земљиштем обухваћеним шумскопривредним подручјима у Републици
Српској управља и газдује Јавно предузеће шумарства, које ће се организовати као друштво капитала акционарско друштво, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о предузећима.
Одлуку о организовању Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српке" као акционарског друштва
донијеће Влада Републике Српске, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Закона.
Јавно предузеће шумарства послује под фирмом: Јавно предузеће шумарства "Шуме Републике Српске",
акционарско друштво - Соколац.
Скраћена ознака фирме је: ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац.
Сједиште Јавног предузећа шумарства је у Сокоцу.
Управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем Јавно предузеће шумарства обавља преко
организационих дијелова, које оно оснива и који су у његовом стаству"
Члан 3.
Члан 12. мјења се и гласи:
"Имовина Јавног предузеће шумарства је у власнитшву Републике Српске".
Шуме и шумско земљиште не улазе у имовину Јавног предузећа шумарства и не могу бити предмет
приватизације"
Члан 4.
Чланови 14, 15, 16, 17, 18 и 19. бришу се.
Члан 5.
Члан 20. мијења се и гласи:
"Влада Републике Српске контролише остваривање општег интереса кроз дјелатност Јавног предузећа
шумарства, рационалност његовог пословања, намјенског трошења средстава и његов укупан пословни
успјех".

Члан 6.
У члану 37. став 3. брише се.
Члан 7.
У члану 44. став 1. мијења се и гласи:
"Управљачи државних шума обавезни су да издвајају 10 % финансијских средстава од вриједности
продатих шумских дрвних сортимената утврђене по цијенама у шуми на пању у Цјеновнику Јавног
предузећа шумарства, за развој општине са које потичу продати сортименти".
Члан 8.
Члан 51. брише се.
Члан 9.
Члан 97. мијења се и гласи.
"Јавно предузеће шумарства у новом организационом облику почиње с радом даном уписа у судски
регистар.
До уписа у судски регистар Јавно предузеће шумарства настављ пословање у досадашњем
организационом облику"
Члан 10.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".
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