Правилник o раду у шумама сопственика
У „Службеном гласнику Републике Србије“ број 40 од 27.4.2017. године, објављен је
Правилник за рад и поступање у вршењу стручно-саветодавних послова у шумама
сопственика који је ступио на снагу 5.5.2017. године. Наведени Правилник је донео
Надзорни одбор ЈП „Србијашуме“ на седници 12.4.2017. године, а са његовом израдом се
започело још почетком 2016. године када је Комисија за израду Правилника за рад и
поступање у вршењу стручнио-саветодавних послова у шумама сопственика израдила нацрт
Правилника, усаглашен са важећим одредбама Закона о шумама. Нацрт Правилника је
разрађиван на састанцима са запосленима у неколико шумских газдинстава и прослеђен је
27.7.2016. године свим шумским газдинствима, са позивом за достављање мишљења и
примедби. Аргументоване примедбе су уважене и уврштене у правилник.
После усаглашавања нацрта Правилника за рад и поступање у вршењу стручносаветодавних послова у шумама сопственика са Правилником о облику и садржини
шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања
посеченог дрвета, начину вођења евиденција и начину жигосања, односно обележавања
четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл.гласник РС“ број 93
од 18.11.2016. године), Сектор за шумарство и заштиту животне средине је заједно са
Правним сектором и представницима одређених шумских газдинстава сачинио коначни
текст Правилника.
Основне новине које треба истаћи у односу на досадашњи Правилник су:
- уводи се надокнада за пружање стручно-саветодавних послова сопственицима шума –
правним лицима и правним лицима која поднесу захтев за жигосање;
- приликом подношења захтева за дознаку, потребно је приложити копију листа
непокретности не старијег од 3 године;
- приликом подношења захтева за дознаку код проредне сече, потребна је сагласност
сувласника чији делови заједно чине 2/3 или више површине поседа;
- уводи се надокнада трошкова Јавном предузећу „Србијашуме“ за жигосање посеченог
дрвета и издавање пропратнице за шумско дрвеће које не потиче из шуме;
- пропратнице за просторно дрво се означавају словом А и серијским бројем, а
пропратнице за обло дрво словом Б и серијским бројем;
- у случају бесправне сече у шумама сопственика, сачињава се Записник о извршеној
бесправној сечи који се доставља Министарству унутрашњих послова и сопственику
шуме.

