На основу члана 6. став 3. и члана 107. став 3. тачка а) Закона о шумама
(“Службени гласник Републике Српске”, број 75/08), члана 69. став 1. и 2. и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПРОГЛАШАВАЊА, ОБИЉЕЖАВАЊА, ФИНАНСИРАЊА,
НАЧИНУ ГАЗДОВАЊА ЗАШТИТНИМ ШУМАМА
И ШУМАМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ
Члан1.
Овим правилником прописује се начин проглашавања, обиљежавања,
финансирања и начин газдовања заштитним шумама и шумама посебне намјене.
Члан 2.
(1) Заштитне шуме су шуме које првенствено служе заштити земљишта и
вода, насеља инфраструктурних и других објеката и остале имовине.
(2) Шуме посебних намјена су шуме којима се обезбјеђује:
а) заштита биолошке разноврсности и осталих природних вриједности
шума,
б) заштита генофонда, производња шумског сјемена и садног материјала,
в) образовна, научноистраживачка, културно-историјска и естетска
функција и
г) здравствено-рекреативна и туристичка функција.
(3) Заштитне шуме и шуме посебне намјене су шуме високе заштитне
вриједности у складу са принципима FSC стандарда, које се у зависности од
степена заштите и циљева који се желе постићи сврставају у одговарајућу IUCN
категоризацију.
Члан 3.
(1) Приједлог за покретање поступка израде елабората за проглашавање
заштитних шума и шума посебне намјене може поднијети власник, корисник шума
и шумског земљишта, oбразовно-научна установа, локална заједница, привредна
друштва и друге организације.
(2) Приједлог из става 1. овог члана подноси се Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде ( у даљем тексту: Министарство).
(3) Уз приједлог из става 1. овог члана доставља се образложење степена
заштите и циљева који се желе постићи.
Члан 4.
Приједлог са образложењем из члана 3. разматра Министарство, које у
случају позитивног мишљења, даје сагласност за израду елабората за
проглашавање заштитних шума и шума посебне намјене.

Члан 5.
(1) Елаборат за проглашавање заштитних шума и шума посебне намјене (у
даљем тексту: елаборат) садржи:
a) циљ и разлоге због којих се предлаже проглашавање заштитних шума и
шума посебне намјене,
б) податке о власништву, тренутном кориснику, просторној структури
предметне локације, назив шумскопривредног подручја, назив привредне јединице,
број одјела, ознаку одсјека, а за приватне шуме назив катастарске општине и број
катастарске парцеле, начин обиљежавања и др.,
в) дигитализовану карту размјере 1:10.000 (за мања подручја размјера
1:5.000) са уцртаним парцелама и детаљним описом граница,
г) стање површина по врсти дрвећа, грмља и приземне вегетације, дрвне
масе, годишњи запремински прираст и једногодишњи етат,
д) дигитализовану локацију, обим и структуру врста ријетке, угрожене и
ендемичне флоре и фауне,
ђ) биолошка разноврсност флоре и фауне шумског екосистема који се
предлаже за заштитну зону,
е) генофонд сјеменских стабала и састојина,
ж) утицај заштитне шуме на заштиту и побољшања квалитета земљишта и
вода, насеља, инфтастуктурних и других објеката и друге имовине,
з) здравствено-рекреациона и туристичка функција предметних шума,
и) намјена заштитних шума или шума посебне намјене за образовне, научноистраживачке сврхе, заштиту културно-историјских, вјерских, естетских и других
добара која се желе заштитити,
ј) приједлог начина управљања, газдовања и финансирања шума високе
заштитне вриједности,
к) предложена ограничења у газдовању,
л) предложене накнаде и
љ) одговарајуће административне мјере укључујући јавна обавјештења и
расправе,
м) усаглашеност предложених мјера и активности са захтјевима FSC
стандарда, прецизније са принципом број девет,
н) приједлог IUCN категорије заштитних шума и шума посебне намјене,
Члан 6.
(1) Елаборат из члана 5. разматра стручна комисија, коју рјешењем именује
министар.
(2) Комисија из става 1. овог члана сачињава извјештај, те у случају
позитивног мишљења предлаже министру доношење акта о проглашењу заштитне
шуме или шуме посебне намјене.
(3) Министар доноси акт из става 2. овог члана, одређујући при томе IUCN
категорију, начин и носиоца газдовања, којој ове шуме високе заштитне
вриједности припадају

Члан 7.
Обиљежавање заштитних шума и шума посебне намјене врши се на начин
предвиђен стандардима за шумске знакове.
Члан 8.
(1) Финансирање израде елабората за заштитне шуме и шуме посебне
намјене обезбјеђује предлагач из члана 3. став 1.
(2) Финансирање управљања и газдовања заштитним шумама и шумама
посебне намјене врши се из средстава посебних намјена за шуме, а уз сагласност
министарства из других извора заинтересованих страна.
Члан 9.
(1) Шуме и шумска земљишта које су проглашене за заштитне или за шуме
са посебном намјеном, газдује се тако да се обезбједи остваривање намјена због
којих су шуме проглашене.
(2) Газдовање заштитним шумама и шумама посебне намјене врши се у
складу са FSC принципима, посебно принципом девет.
(4) У заштитним шумама и шумама посебне намјене дозвољена је сјеча
стабала за узгојне и санитарне сврхе, а људска активност је дозвољене у мјери која
не угрожава основне елементе заштите шумског екосистема.
(5) Стручно-техничке послове у заштитним шумама и шумама посебне
намјене врши Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац
на основу склопљеног уговора.
(6) За заштитне шуме и шуме посебне намјене израђују се посебни планови
газдовања, које је обавезан донијети носиоц газдовања.
(7) Планови из става 6. овог члана за шуме у својини Републике саставни су
дио шумскопривредне основе.
Члан 10.
Министарство води евиденцију заштитних шума и шума посебне намјене.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику Републике Српске“.
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