
29.5.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 50 37
826

На основу члана 73. став 3. Закона о шумама (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ШУМСКОМ РЕДУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјере којима се обе-

збјеђује одржавање и успостављање шумског реда у шума-
ма и шумском земљишту на територији Републике Српске, 
без обзира на облик својине.

Члан 2.
Шумским редом сматра се спровођење превентив-

них мјера заштите шума током сјече, израде, примицања, 
привлачења и ускладиштења шумских дрвних сортимена-
та, заштите водотока и инфраструктуре, као и у шумским 
састојинама од времена њиховог оснивања и даље, ради 
спречавања појаве пожара, штетних посљедица које могу 
настати негативним дјеловањем других фактора абиотичке 
природе и појаве градација и епифитоција штетних врста 
инсеката и гљива.

Члан 3.
(1) Власници шума, односно корисник шума и шумског 

земљишта у својини Републике Српске (у даљем тексту: ко-
рисник шума) дужни су да све радове у газдовању шумама 
организују и извршавају у вријеме и на начин којим се обе-
збјеђује одржавање и успостављање шумског реда.

(2) Ако се успостављени шумски ред промијени, ко-
рисник шума дужан је да на прописан начин успостави 
шумски ред најкасније у року од 30 дана од дана када је 
шумски ред промијењен.

Члан 4.
(1) У оквиру заштите и његе шумских састојина, без 

обзира на то у којем се развојном стадијуму налазе, сва 
стабла нападнута од биљних болести и штеточина, суво-
врха, изваљена, преломљена, као и трула стабла која не-
мају техничке вриједности, морају се посјећи и израдити у 
састојинама гдје се врше редовне сјече, али и у састојинама 
гдје се врше прореди и сјече случајних ужитака.

(2) Случајним ужитком сматрају се извале и преломи 
стабала настали под утицајем елементарних непогода, 
жива стабла која је напао поткорњак и која као таква пред-
стављају извор заразе, стабла која због утицаја биљних бо-
лести и других штетних фактора не показују физиолошке 
знаке живота, жива стабла која имају осутост крошње већу 
од 80%, стабла четинара код којих је одумирањем захваћен 
врх стабла, а код лишћара 2/3 крошње од врха, стабла на 
којима се појављују карактеристични симптоми болести и 
штеточина на кори или испод коре (нпр. карактеристичне 
тамне пјеге на кори дебла, мицелије разних гљива, пиљеви-
на од дрвенара и слично).

(3) Приликом обиљежавања стабала за сјечу случајних 
ужитака вршиће се и њихово обројчавање.

(4) Након извршене дознаке стабала случајних ужи-
така, корисник шума дужан је да о томе обавијести Репу-
бличку управу за инспекцијске послове (у даљем тексту: 
Инспекторат) и Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство) најкасније 
15 дана прије почетка сјече.

(5) Дозначена стабла случајних ужитака морају се реа-
лизовати у текућој години, а уколико је дознака извршена 
крајем године и због временских прилика реализација није 
извршена у текућој години, реализација се мора извршити 
до 1. априла наредне године, о чему корисник шума оба-
вјештава Инспекторат и Министарство.

(6) Израда из става 1. овог члана подразумијева кресање 
грана, гуљење коре код четинара и бријеста, а код трулих 
стабала пререзивање ради убрзавања процеса труљења.

(7) Ради одржавања здравственог стања шума, ко-
рисник шума најмање једном годишње врши преглед шуме 
у којој се не обавља редовна сјеча у току године, те ако се 
уоче случајни ужици, врши се дознака и сјеча, осим ако је 
другачије предвиђено шумскопривредним основом ради 
заштите биолошке разноликости (гнијежђења птица и дру-
го), односно очувања еко-система.

Члан 5.
(1) У млађим четинарским састојинама, осим уобичаје-

них мјера заштите и његе у виду чишћења и прорјеђивања, 
врши се кресање приземних грана и њихово извлачење 
изван културе, као и одстрањивање заразних језгара.

(2) Приликом одстрањивања заразних језгара, поред 
сјече и израде стабала, обавезно је гуљење коре. 

Члан 6.
(1) Сјеча стабала, израда, извоз, изношење и привла-

чење дрвета и други начини помјерања дрвета са мјеста 
сјече врше се у вријеме и на начин којим се обезбјеђује нај-
мање оштећење околних стабала, подмлатка, земљишног 
покривача, остале флоре, фауне и објеката, као и спреча-
вање загађивања земљишта органским горивима и мотор-
ним уљем.

(2) Ради заштите људи и средстава, сјеча стабала врши 
се након обиљежавања локације на којој ће се вршити сјеча 
лако уочљивим знацима (информативним таблама, упозо-
рењима и др.).

(3) Висина пања са горње стране стабла не може бити 
већа од једне трећине пречника пања.

(4) Након обарања стабла, обавезно се са пања одсије-
цају преостала искинута влакна, а на посјеченом стаблу се 
врши обрада жилишта.

(5) Са пања четинара и бријеста обавезно је гуљење 
коре.

(6) Отпаци од обрађених стабала од којих се не могу 
израдити шумски дрвни сортименти пререзују се на неко-
лико мјеста и осигуравају од помјерања, а код четинара и 
бријеста обавезно се врши и скидање коре.

Члан 7.
(1) Са свих оборених стабала четинара и бријеста од 

1. aприла до 1. октобра обавезно је гуљење коре (корање), 
осим стубова за водове, уз обавезну реализацију у року од 
21 дан.

(2) Ако се оборена стабла четинара и бријеста могу 
израдити и извести из шуме и са шумског стоваришта у 
року од 21 дан, корисник шума може одлучити да не врши 
корање.

(3) Одредбе става 2. овог члана не односе се на оборена 
стабла из члана 4. ст. 1. и 2. овог правилника, осим стабала 
случајних ужитака која не показују физиолошке знаке жи-
вота (мртва стабла).

(4) Корисник шума, односно извршилац стручно-
техничких послова у шумама у приватној својини дужан је 
да Инспекторату и Министарству мјесечно доставља спи-
сак одјела за свако шумскопривредно подручје гдје се не 
врши корање оборених стабала четинара и бријеста.

Члан 8.
(1) Истовремено са сјечом и израдом шумских дрвних 

сортимената све гране и вршни дијелови стабала четина-
ра и бријеста који остају у шуми неискоришћени морају се 
сложити у гомиле пречника базе до два метра.

(2) Гране се слажу на мјестима гдје нема подмлатка, у 
гомиле приближног облика купе, тако да су дебљи крајеви 
грана окренути према средини круга (купе).

(3) Код сјече и израде лишћара, осим бријеста, гране 
које остају у шуми неискоришћене пресијецају се на сит-
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није комаде дужине до једног метра, водећи притом рачуна 
да не ометају раст подмлатка.

(4) Шумски дрвни отпадак може се користити уколико 
је планиран извођачким пројектом и годишњим планом га-
здовања шумама у својини Републике.

(5) Просјеци, извозни путеви, мостови, пропусти, 
противпожарни просјеци, шумске цесте, одводни канали, 
извори питке воде и заштитне ограде за спречавање штете 
од дивљачи морају се одржавати у функцији и у току оба-
вљања сјече, израде, односно извоза дрвних сортимената.

Члан 9.
(1) Није дозвољено слагање шумских дрвних сортиме-

ната и грана уз жива стабла, везање и учвршћивање жича-
ног ужета и других направа за жива стабла док се претход-
но не заштите од оштећења.

(2) Извоз шумских дрвних сортимената врши се правци-
ма који су предвиђени извођачким пројектима и који су на 
терену видно обиљежени. 

(3) Извоз шумских дрвних сортимената не врши се во-
дотоцима, а на мјестима гдје извозна влака прелази водоток 
потребно га је премостити тако да се заштити водоток.

(4) Приликом сјече и израде шумских дрвних сортиме-
ната моторним пилама дозвољена је употреба само еколош-
ки прихватљивих, биоразградљивих уља и мазива.

Члан 10.
Примање (жигосање, премјеравање и обројчавање) 

шумских дрвних сортимената врши се по успостављеном 
шумском реду.

Члан 11.
Праћење здравственог стања шума, извјештавање и 

предлагање мјера заштите врши ЈПШ “Шуме Републике 
Српске” а. д. Соколац (Извјештајно-прогнозна служба), о 
чему обавјештава Министарство и јавност.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о шумском реду (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 13/09, 81/09, 40/15, 49/15 и 93/16).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-540/17
19. маја 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

827
Министар просвјете и културе Републике Српске, на 

основу члана 35. став 7, а у вези са чланом 38. став 1. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, број 44/16), у поступку разрје-
шења чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека 
“Иво Андрић” Челинац, 19. маја 2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ИВО АНДРИЋ” ЧЕЛИНАЦ

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора ЈУ Народ-
на библиотека “Иво Андрић” Челинац са 30. априлом 2017. 
године, због истека мандата, у сљедећем саставу:

1) Момчило Спасојевић,
2) Драшко Малићевић и
3) Радомир Тривић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/052-880-7/17
19. маја 2017. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

828
Министар просвјете и културе Републике Српске, на 

основу члана 35. став 7. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 44/16), у поступку именовања чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Иво Андрић” Челинац, 19. 
маја 2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ИВО АНДРИЋ” ЧЕЛИНАЦ

1. За чланове Управног одбора ЈУ Народна библиотека 
“Иво Андрић” Челинац, почевши од 1. маја 2017. године, на 
период од четири године, именују се:

1) Момчило Спасојевић,
2) Жељко Ђурђевић и 
3) Дијана Маријановић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 07.06/052-880-8/17
19. маја 2017. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Републичкa управa за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и 
члана 31а. Закона о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), 
помоћник директора за оснивање и одржавање катастра 
непокретности Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, 
дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 
15.4.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕТРИЋЕВАЦ 1, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Петрићевац 1, град Бања Лука, и то 
за катастарске парцеле бр. 164/1, 164/2, 164/6, 165/1, 165/2, 
165/3, 165/5, 165/9, 165/13, 165/15 и 166, укупне површи-
не 13679 м², основан у складу са Законом о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Петрићевац 1, град Бања Лука, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљи-
шта у к.о. Петрићевац 1, град Бања Лука, за катастар-
ске парцеле бр. 164/1, 164/2, 164/6, 165/1, 165/2, 165/3, 
165/5, 165/9, 165/13, 165/15 и 166, уписане у посједовни 
лист број 22, као и земљишна књига за парцеле бр. 559/3, 
559/7, 559/18, 559/20, 559/14, 559/15, 559/22, 559/23, 
559/24, 559/25, уписане у зк. ул. број 117 к.о. Петриће-
вац, и за парцелу број: 561/33, уписану у зк. ул. број 420 
к.о. Петрићевац.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-279/16 за оснивање и одржавање
17. маја 2017. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.




