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Имплементација Плана деминирања
а. У свом дугорочном опредјељењу Републичка управа 

цивилне заштите планира задржати постојећу структуру 
Сектора за деминирање, уз постепено смањење исте одла-
ском запослених у редовну или инвалидску пензију.

б. Неминовно је да ће се у наредном периоду указати 
потреба за набавком и занављањем дотрајале опреме и мо-
торних возила, као и за набавком нових машина за демини-
рање, што ће наметнути обавезу обезбјеђења већих финан-
сијских средстава.

в. Ангажовањем машинског тима, тимова за при-
купљање, уклањање и уништавање НУС-а, као и машина 
за припрему терена за деминирање, код општина и дру-
гих субјеката обезбиједити додатна средства за покривање 
дијела трошкова.

г. Имајући у виду економску ситуацију Републике Срп-
ске, неопходно је радити на изналажењу донација и других 
извора финансирања мимо буџета Владе Републике Срп-
ске.

II
О извршењу овог плана стараће се Републичка управа 

цивилне заштите.

III
План деминирања за 2014. годину - Фаза XVI ће се обја-

вити у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-384/14 Предсједница
6. марта 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 107. став 2. тачка ж) Закона о шумама 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) 
и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБАВЉАЊУ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА У 

ШУМАМА У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и поступак 

вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној 
својини, начин закључивања и садржина уговора о оба-
вљању стручно-техничких послова у шумама у приватној 
својини.

Члан 2.
Послове из члана 1. овог правилника обавља извршилац 

стручно-техничких послова у шумама у приватној својини 
(у даљем тексту: Јавно предузеће шумарства) путем орга-
низационих дијелова који су у његовом саставу, на основу 
уговора о обављању стручно-техничких послова и у складу 
са одредбама шумскопривредног основа за приватне шуме 
(у даљем тексту: основ).

Члан 3.
Јавно предузеће шумарства обавља сљедеће стручно-

техничке послове у шумама у приватној својини:
а) издаје рјешења за сјечу стабала у складу са одредба-

ма основа,
б) врши дознаку стабала за сјечу, жигосање, обројчавање 

и класирање посјеченог и израђеног дрвета по претходно ус-
постављеном шумском реду и издавање отпремних исказа,

в) врши израду плана газдовања приватним шумама 
(план сјеча, план шумскоузгојних радова и план заштите 
шума),

г) врши израду пројекта за извођење шумскоузгојних 
радова,

д) пружа стручне услуге при извођењу шумскоузгојних 
радова по пројекту за извођење,

ђ) врши технички пријем шумскоузгојних радова,
е) води евиденције извршених радова на коришћењу 

(сјечи) шума, гајењу и заштити шума,
ж) води катастар шума и шумског земљишта,
з) обавља уговорене послове у вези са управним по-

ступком и
и) води годишњи обрачун надокнада за обављање по-

слова од општег интереса у шумама у приватној својини са 
евиденцијом утрошка средстава по намјени.

Члан 4.
Уговор о обављању стручно-техничких послова у 

шумама у приватној својини закључује Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде са Јавним пре-
дузећем шумарства.

Члан 5.
Уговор из члана 4. овог правилника садржи:
а) права и обавезе уговорних страна,
б) стручно-техничке послове које ће обављати Јавно 

предузеће шумарства преко организационих дијелова који 
су у његовом саставу,

в) накнаду за обављање стручно-техничких послова и
г) прелазне и завршне одредбе (вријеме важења, судска 

надлежност и друго).

Члан 6.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде у складу са потребама врши увид у начин и динамику 
обављања стручно-техничких послова у шумама у приват-
ној својини.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о обављању стручно-техничких послова у шу-
мама у приватној својини (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 60/09).

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06-052-1900/14
12. марта 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 97. став 3. Закона o 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 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗАМЈЕНЕ ШУМА И ШУМСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину замјене шума и 

шумског земљишта у својини Републике (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 106/11) у члану 4. послије 
става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

“(3) На достављеним копијама катастарских планова 
обавезна је ознака посједника свих граничних парцела, тј. 
парцела са којима предметна парцела граничи, и то како 




