
 

 

НАЦРТ 
 

 
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ШУМАМА  

 
 

Члан 1. 
У Закону о шумама („Службени гласник РС”, број 30/10), у члану  82. став 1. тачка 

2) брише се.  
 

Члан 2. 
У члану 84. став 1. тачка 2) брише се.  
 

Члан 3. 
Наслов изнад члана и члан 86. бришу се. 
 

Члан 4. 
 Члан 87. мења се и гласи: 
 ,,У погледу контроле плаћања, принудне наплате накнаде из члана 85. овог закона, 
застарелости, наплате камате и других питања око наплате те накнаде која нису уређена 
овим законом, примењују се посебни прописи којим се уређују порески поступак и 
пореска администрација.” 

 
Члан 5. 

У члану 108. у тачки 13) речи: ,,и накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање 
општекорисних функција шума” бришу се. 

 
Члан 6. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4827012.0087.26.doc/1



 

 

 
 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ШУМАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 
 

Члан 82. 
Средства Буџетског фонда обезбеђују се из: 
1) дела накнаде за коришћење шума и шумског земљишта; 
2) накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума; 
3) 2) буџета Републике Србије; 
4) 3) фондова намењених руралном развоју, заштити животне средине, заштити 

вода, регионалном развоју и других фондова;  
5) 4) других извора у складу са законом. 
Извори финансирања Буџетског фонда су и други приходи, и то: 
1) новчане казне изречене за:  
- кривично дело којим је нанета штета шуми, 
- привредни преступ или прекршај прописан овим законом и законом којим се 

уређује обезбеђивање репродуктивног материјала шумског дрвећа, 
- привредни преступ или прекршај прописан другим законом, ако је кажњивим 

делом нанета штета шуми; 
2) одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета у 

поступцима за утврђивање одговорности за кажњива дела из става 2. тачка 1) овог члана; 
3) средства остварена променом намене шума; 
4) средства остварена отуђењем шума и шумског земљишта у државној својини; 
5) средства остварена од донација. 
Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у висини 

од 70% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 30% приход су буџета јединице 
локалне самоуправе. 

Накнаде из ст. 1. и 2. овог члана приход су буџета Републике Србије и користе се 
наменски преко Буџетског фонда. 
 

Члан 84. 
Средства Буџетског покрајинског фонда обезбеђују се из: 
1) дела накнаде за коришћење шума и шумског земљишта која се остварује на 

територији аутономне покрајине; 
2) накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума 

која се остварује на територији аутономне покрајине; 
3) 2) буџета аутономне покрајине; 
4) 3) фондова намењених руралном развоју, заштити животне средине, заштити 

вода, регионалном развоју и других фондова за аутономну покрајину;  
5) 4) других извора у складу са законом; 
Накнаде из става 1. овог члана, као и накнаде из члана 82. став 2. овог закона које се 

остварују на територији аутономне покрајине приход су буџета аутономне покрајине и 
користе се наменски преко Буџетског покрајинског фонда. 

Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта која се 
остварује на територији аутономне покрајине у висини од 70% приход су буџета 
аутономне покрајине, а у висини од 30% приход су буџета јединице локалне самоуправе, 
која се налази на територији аутономне покрајине. 
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Накнада за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума 
Члан 86. 

Накнаду за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума 
плаћају правна лица, осим правних лица из члана 70. ст. 1. до 3. овог закона.  
Обрачун и уплату накнаде из става 1. овог члана, врши правно лице до 15. у месецу за 
претходни месец.  

Основица за обрачун накнаде из става 1. овог члана чини укупан годишњи приход 
правног лица.  

На основицу из става 3. овог члана примењује се стопа од 0,025 %.  
 

Члан 87. 
У погледу контроле плаћања, принудне наплате накнада из чл. 85. и 86. ЧЛАНА 85. 

овог закона, застарелости, наплате камате и других питања око наплате тих накнада које 
нису уређене овим законом, примењују се посебни прописи којим се уређују порески 
поступак и пореска администрација.  
 У ПОГЛЕДУ КОНТРОЛЕ ПЛАЋАЊА, ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ИЗ 
ЧЛАНА 85. ОВОГ ЗАКОНА, ЗАСТАРЕЛОСТИ, НАПЛАТЕ КАМАТЕ И ДРУГИХ 
ПИТАЊА ОКО НАПЛАТЕ ТЕ НАКНАДЕ КОЈЕ НИСУ УРЕЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ, 
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПОСЕБНИ ПРОПИСИ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК 
И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА. 
 

Члан 108. 
У вршењу послова шумарске инспекције шумарски инспектор има право и дужност 

да утврђује и проверава:  
1) спровођење планова газдовања шумама; 
2) извођачке пројекте чијом се реализацијом остварују квалитетни дрвни 

сортименти (техничка обловина); 
3) да ли се на постројењима за примарну прераду дрвета прерађује жигосано дрво; 
4) да ли се шумом која је просторним или урбанистичким планом (без обзира на то 

да ли је утврђен општи интерес) одређена да буде грађевинско земљиште газдује до њеног 
привођења планираној намени у складу са овим законом; 

5) да ли се опасне и штетне материје испуштају и одлажу у шуми и на шумском 
земљишту; 

6) да ли се шумско земљиште дато у закуп користи у складу са одредбама овог 
закона до привођења намени; 

7) да ли се сеча шума врши у складу са одредбама члана 59. овог закона; 
8) да ли корисник минералних сировина на шумском земљишту поседује неопходну 

документацију за коришћење минералних сировина; 
9) да ли се промена намене шума врши у складу са одредбама овог закона и 

посебним прописом којим се уређује промена намене шуме и шумског земљишта; 
10) пословне књиге и осталу документацију ради контроле примене овог закона; 
11) одржавање и успостављање шумског реда; 
12) спровођење средњорочног плана заштите шума од биљних болести и 

штеточина; 
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13) да ли се средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта и накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција 
шума користе у складу са овим законом; 

14) спровођење мера које се финансирају средствима Буџетског фонда, односно 
Буџетског покрајинског фонда; 

15) да ли се спроводе и друге одредбе прописане овим законом.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


