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I  УВОДНИ ДИО 

 
1.1. Потреба за новом стратегијом шумарства, укључујући сврху 
              

Једна од основних претпоставки привредног напретка и благостања једне земље јесте одрживо 
управљање и коришћење њених природних ресурса, укључујући и шуме. Република Српска тренутно 
нема документовану шумарску политику и стратегију развоја шумарства. Стратегија развоја шумарства 
Републике Српске утврђује основе за вођење политике управљања и газдовања шумама у својини 
Републике Српске и у приватном власништву. Општа сврха Стратегије је одрживо коришћење шума и 
шумарства на најбољи могући начин за добробит цијеле заједнице, како у економском и социјалном, 
тако и у еколошком смислу. Вријеме у којем настаје ова Стратегија карактеришу крупне и системске 
промјене на локалном, републичком, државном, регионалном и глобалном нивоу, међу којима су 
најважније слиједеће: 
 

- Стабилизација и придруживање  Босне и Херцеговине/Републике Српске у Европску Унију;  
- Процес   усаглашавања  домаћег и међународног законодавства/стандарда у области шумарства, 

ловства и повезаних дјелатности; 
- Интегрално планирање еколошке, економске и социјалне функције шумског система на основама  

Друге инвентуре шума на великим површинама у Босни и Херцеговини/Републици Српској; 
- Примјена  FSC стандарда за одрживо управљање шумама и цертификацију шума у Босни и 

Херцеговини, ISSO стандарда и PEFC стандарда; 
- Политика и планирање управљања и коришћења шума и шумског земљишта  уређена је Законом 

о шумама (Сл.гл.РС,бр.75/08) ; 
- Институционално-правна  и својинска трансформација у области шумарства  и повезаних 

дјелатности у складу са домаћим законодавством и добром праксом из прошлости; 
- Изражена потреба  повећања производности, интегралне заштите, одрживог коришћења и 

побољшања квалитета ресурса  шумских екосистема; 
- Усаглашавање обима, структуре и кавалиета обима сјеча са производним капацитетима прераде  

расположиве дрвне сировине и других ресурса из шуме и са шумског земљишта; 
- Системске промјене у образовању кадрова у шумарству (Болоњски процес), знатно веће потребе 

научно-истраживачког рада, примјене савремене технологије, ефикасних начина привређивања и 
инвестиционих улагања у развој шумарске и повезаних дјелатности; 

- Сарадња са свјетским научним институцијама у циљу освајања нових технологија и поступака  у 
повећавању производности шума и шумског земљишта, примјени савремених метода у  
производњи дрвне сировине, дрвних сортимената и других производа шумских екосистема, 
освајања нових тржишта и равноправног укључивања са производима од дрвета у међународној 
подјели рада; 

- Донешен је нови Закон о шумама, чиме је између осталог промијењен дотадашњи начин 
формирања и расподјеле средстава за финансирање шума и уведена категорија "средстава 
посебних намјена за шуме", ради остваривања дугорочних циљева заснованих на принципима 
одрживог газдовања шумама, који се директно или индиректно дотичу сектора шумарства; 

- Основана је Агенција за шуме, управна организација у саставу Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, са задатком да обавља стручно – техничке и контролне послове од 
општег интереса, који се односе на управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем; 

- Извршена је организациона трансформација Јавног предузећа "Шуме Републике Српске", чиме је 
оно постало акционарско друштво у власништву Републике Српске, а организационе јединице 
(шумска газдинства) су изгубила својство правног лица и постала организациони дијелови, а број 
шумскопривредних подручја се са 42 смањио на 23;  

- Појачавају се захтјеви за сировином од стране дрвопрерађивача, капацитети пилана су знатно 
већи од расположивог етата, а услови на тржишту дрвета значајно се и брзо мјењају;  

- Повећава се и потражња из иностранства за огревним дрветом у свим појавним 
облицима – као просторно дрво, у виду сјечке (ивера), брикета и пелета; 

- Појачава се интеракција између сектора шумарства и других сектора по различитим питањима, 
па тако и на нивоу стратешког планирања - донешене су стратегије руралног развоја, развоја 
пољопривреде, заштите природе, ваздуха, финансијске одрживости за управљање шумама и 
заштићеним подручјима;    
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- Повећава се број обавеза које је неопходно испунити у сектору шумарства, а које произилазе из 

европских интеграција и међународних споразума; 
- Глобалне пријетње домаћем и европском сектору шумарства у виду пада тражње због глобалне 

економске кризе и појаве на свјетском тржишту генетски модификованог дрвећа са супериорним 
прирасно - приносним карактеристикама.  

 
Стратешки приступ је потребан за узгој и очување здравља шума, како би се оне дугорочно 

припремиле за улогу ублаживача климатских промјена. Захваљујући релативно високом степену 
прекривености своје територије шумама и шумским дрвећем, Република Српска може значајно да 
допринесе стабилизацији CO2 у атмосфери, те смањењу глобаног загијавања и загађивања штетним 
гасовима. Дакле, у вријеме нарастајуће економске кризе са неизвјесним трендом развоја и временом 
трајања, потребно је дугорочно трасирати правац кретања сектора шумарства Републике Српске, при 
томе поштујући законе и прописе, поштујући принципе одрживог газдовања и очувања билошке 
разноликости, а при томе не угрожавајући економску стабилност и пословну ефикасност самог система. 

 
Полазни циљеви Стратегије унапријед су задани пројектним задатком (поглавље III). Поред њих 

Стратегија ће узети у обзир и ове циљеве: 
 

- Поштовање и спровођење домаћих и међународних стандарда; 
- Брже укључивање у прекограничну, међурегионалну и транснационалну међународну сарадњу и 

ЕУ интеграционе процесе.  
 
 1.2. Историјски контекст 
 

Шуме од давнина чине једно од главних природних богатстава простора на којем се данас налази 
Република Српска и БиХ. Историјски подаци о њиховом коришћењу датирају још прије нове ере, у доба 
Илира. Илирима је дрво требало за рударство и за израду предмета од жељеза. Њихову традицију 
наставили су Римљани, који су поред жељеза експлоатисали и сребро. Велике количине дрвета из 
Херцеговине употребљаване су и за производњу бродске грађе. У средњем вијеку у наше крајеве стижу 
Саси. За њихов долазак везан је нови замах у развоју рударства и мануфактурне прераде метала. За те 
потребе трошене су велике количине дрвеног угља. Међутим, економска вриједност наших шума долази 
до изражаја тек почетком 19. вијека, када почиње масовно искоришћавање букових и храстових шума за 
производњу поташе (пепељике). Средином 19. вијека долази до престанка ове производње, а негдје у 
исто вријеме започиње масовно искоришћавање храстових шума за израду дуге. 

За вријеме Отоманске државе на просторима БиХ (1463 до 1878) имовинско правни односи 
почивали су на законодавству те државе. Са доласком Аустро-Угарске настају крупне промјене, како у 
власничкој структури, тако у начину и организацији производње. Између осталог, уређује се катастар, 
уводи се више категорија власништва над шумама и шумским земљиштем, почиње индустријски начин 
прераде дрвне сировине, формира се шумарска служба. За вријеме четрдесетогодишње управе у БиХ је 
посјечено око 133,3 мил. m³ дрвета, у просјеку 3,3 мил. m³ /год. Од тога је 45 мил. m3 (33,8%) посјечено у 
режији шумарских управа, док је остатак од 88,3 мил. m³  (66,2%) издат бесплатно а од тога 85,8 мил. m³ 
сеоском становништву на ову сервитутног права дрварења, а 2,5 мил. m³ у виду поклона разним 
културним удружењима и приватним лицима. На реализовану дрвну масу у режији шумарских управа, у 
шуму је враћена 1 круна/m³  или преко 33 % у односу на продајну цијену на тржишту. У истом периоду 
уложена су значајна финансијска средства у отварање шума и изградњу шумских саобраћајница. 
Изграђено је преко 1.000 km шумских пруга за механички транспорт и око 255 km гравитационих пруга. 

Након распада Аустро-Угарске монархије, Краљевина Југославија је преузела дугорочне уговоре 
за експлоатацију босанскохерцеговачких шума од стране домаћих и страних компанија. Године 1919. 
формирано је Министарство за шуме и руде, које је функционисало као ресорно Министарство све до 
1965 године. Због недовољно чврсте шумарске политике, клаузуле уговора су често мијењане на штету 
државе, односно њеног шумског богатства. Интензитети сјеча су били веома високи, што је имало за 
посљедицу настајање више хиљада хектара голети. У исто вријеме, недовољно је вођено рачуна о 
шумскоузгојним, заштитним и другим потребама. Средином тридесетих година прошлог вијека долази 
до помака у развоју сектора шумарства. Започиње уређивање шума на савременим основама, 
интензивирају се активности на обнови шума и пошумљавању голети, долази до оснивања већег броја 
дирекција шума и шумских управа. И поред тога годишњи обими сјеча (етати) били су већи од 
годишњег прираста, а реализовани су повећаним интензитетом сјеча (претхватима) у отвореним 
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дијеловима шумских подручја. То је имало негативан утицај на структуру и производне могућности 
шума. У периоду између два свјетска рата просјечни годишњи обим сјеча износио је око 5,7 мил. m³, 
што је за 73% више од просјека из времена аустроугарске окупације. Од те количине, око 2,5 мил. m³ 
(44%) алоцирано је за индустријске и трговачке потребе, док је осталих 3,2 мил. m³ (56%) усмјеравано ка 
сервитутном снабдијевању становништва и за друге потребе. Године 1941 на подручју БиХ било је 
укупно 1.400 km шумских пруга и око 50 km тврдих шумских путева, што значи да за вријеме 
Краљевине Југославије готово ништа није улагано у отварање шума. За вријеме Краљевине Југославије 
шумарство и дрвна индустрија су имали водећи значај за привреду БиХ, како у погледу броја запослених 
радника, тако у погледу величине уложеног капитала. Када је ријеч о асортиману, у укупној производњи 
дрвне индустрије, резана грађа четинара је учествовала са 90%, док је преосталих 10% отпадало на 
различите производе лишћара. 

Послије другог свјетског рата долази до крупних промјена у шумарству БиХ. У производњу 
шумских дрвних сортимената уводи се механизација у свим фазама рада. Почиње озбиљније улагање у 
отварање шума, са основном оријентацијом на камионски транспорт. Значајно се повећава обим и 
проширује структура шумскоузгојних радова. Такође, добри резултати постижу се на плану заштите 
шума, спречавању бесправних сјеча и узурпације шумских земљишта. Међутим, обим сјеча и даље је 
јако велик. У периоду од 1946 до 1975 просјечни годишњи обим сјеча износио је 3,26 мил. m³ нето дрвне 
запремине, од тога је било 1,53 мил. m³ четинара (47%) и 1,73 мил. m³ лишћара (53%). У периоду од 1976 
до 1991, просјечни годишњи обим сјеча износио је 5,57 мил. m³ нето дрвне запремине. Од завршетка 
другог свјетског рата до почетка грађанског рата 1992 године, у БиХ је посјечено око 187 мил. m3 нето 
дрвне запремине или око 3.5 мил. m³/год. Крајем 1988. године, босанскохерцеговчке шуме биле су 
отворене са 10.174 km путева (296 km савремених, 7.830 km тврдих и 2.048 km меких путева). 
Шумарство и дрвна индустрија БиХ пролазили су у овом периоду кроз различите организационе форме, 
да би се након доношења Закона о удруженом раду, створило неколико великих привредних цјелина 
(тзв. сложених организација удруженог рада типа комбината) са интегрисаним шумарством, дрвном 
индустријом и финалном прерадом дрвета. У тзв. доходовним односима између шумарства и прераде 
дрвета нису успостављени реални критеријуми расподјеле заједнички остварених пословних резултата, 
што је неповољно утицало на одрживост и  развој ове дјелатности. Године 1978 донешен је нови Закон о 
шумама, којим се, између осталог, уређује питање репродукције шума. Основицу за издвајање чинила је 
вриједност продатих шумских дрвних сортимената по цијени франко утоварено на камионском путу, у 
износу од 10%  остварене тржишне цијене у континенталном подручју, односно  5% на подручју крша. 
Средства прикупљена по овом основу коришћена су првенствено за биолошку репродукцију шума, уз 
услов да се за сваки посјечени кубни метар бруто запремине морало пошумити најмање 14 m² шумског 
земљишта. Неколико мјесеци након почетка грађанског рата у бившој СР БиХ, Влада Републике Српске 
оснива Јавно предузеће шумарства Републике Српске, које почетком 1993. године мијења назив у Јавно 
предузеће шумарства "Српске шуме" Републике Српске, са сједиштем у Бањој Луци. Идуће године 
Народна Скупштина Републике Српске доноси први Закон о шумама Републике Српске (31.05.1994., 
“Сл. гл.” бр. 13/94). По том Закону државним шумама и шумским земљиштем у Републици Српској  
управља и газдује ЈПШ "Српске шуме", преко шумских газдинстава са својством правног лица. Године 
2000., у доба приватизације, долази до својинске трансформације капитала на стратешки и нестратешки. 
Стратешки капитал није био предмет приватиазције, док је нестратешки капитал којег су чинила 
средства за рад у свим фазама искоришћавања шума, издвојен из ЈПШ "Српске шуме" и постао основа за 
формирање основних државних предузећа (ОДП-ова) за услужне радове у шумарству. Ова предузећа су 
касније приватизована и углавном пререгистровна у друштва са ограниченом одговорношћу. Године 
2005. долази до промјене назива и облика организовања Јавног предузећа. Оно мијења назив у ЈПШ 
"Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, организационе цјелине губе својство правног лица и постају 
организациони дијелови. Убрзо затим Влада РС доноси одлуку о укрупњавању ШПП, чиме је 
дотадашњи број ШПП смањен са 42 на 23. Приватним шумама управљају и газдују њихови власници, а 
омогућено им је удруживање у циљу побољшања организације газдовања шумама. Цертификација 
газдовања шумама у својини Републике Српске  врши се према FSC стандардима. ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“ је добило FSC сертификат за газдовање шумама у својини Републике Српске. 
Индустријске плантаже а.д. Бања Лука и предузеће за израду пројеката у шумарству „Шумаплан“ 
Челинац, посједују ISSO 9001 : 2000 стандард за обављање дјелатности за које су регистровани. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде основало је Савјет за шумарство ради давања 
приједлога о битним питањима из области шумарства Републике Српске.  
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1.3.  Политички и законодавни оквир 
 

Према Уставу БиХ, ентитети су надлежни за сектор шумарства као и за области које се тичу 
заштите природне и животне средине. Устав Републике Српске уређује питања из области шумарства на 
индиректан начин када говори: о праву човјека на здраву животну средину (чл. 35.); о бризи за 
рационалним коришћењем природних богатстава у циљу заштите и побољшања квалитета живота и 
заштите животне средине (чл 64.), о праву запослених да управљају предузећима, фондовима и добрима 
у државној својини (чл. 65.); о обавези Републике да уреди и обезбиједи коришћење простора заштиту 
животне средине; о обавези Владе да предлаже план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун. 
Народна скупштина Републике Српске 1994. године доноси Закон о шумама на основу којег шумама и 
шумским земљиштима у државној својини управљају и газдују ЈПШ ”Српске шуме” и Војска Републике 
Српске, а индустријским плантажама и приватним шумама управљају и газдују њихови власници. 
Предузећа и друга правна лица, која на територији Републике Српске имају своју дјелатност плаћају 
накнаду за коришћење тзв. општекорисних функција шума у висини од 0,1% од укупног прихода, а на 
посебан рачун МШПВ РС. Битна новина у правном оквиру Републике Српске је Закон о концесијама по 
коме се коришћење шума и шумског земљишта, ловство и рибарство одређује  као предмет концесије. 
Поред тога значајан је Закон о стварним правима који је донешен 2008. године, а почео се примјењивати 
01.01.2010. године. Према том Закону све узурпације биће легализоване. Узурпацијом се у прошлости 
могла стицати својина и на стварима у државној својини док то није случај са одржајем који се третира у 
поменутом Закону. Одржај представља оригинални начин стицања права својине на основу 
квалификоване својине која је у континуитету трајала законом одређено вријеме. Основно 
законодавство Републике Српске везано за сектор шумарства чине: Закон о шумама, Закон о 
репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закон о ловству, Закон о рибарству, Закон о добробити 
животиња, Закон о заштити здравља биља, Закон о заштити природе – пречишћени текст (Сл.гл. РС бр. 
113/08), Закон о заштити животне средине – пречишћени текст (Сл.гл. РС бр. 28/07; 41/08 и 29/10), Закон 
о националним парковима (Сл.гл. РС бр. 75/10), са одговарајућим допунама, уредбама, и прописима. До 
почетка 2010. године донешени су сви правилници предвиђени Законом о шумама, којима се поближе 
уређују поједине одредбе овог Закона. Законодавство релевантно и за сектор шумарства чине: Закон о 
јавним набавкама, Закон о концесијама, Закон о биоцидима, Закон о јавним предузећима и Закон о 
привредним друштвима.  На основу изнешених чињеница може се извести општи закључак да законски 
оквир за шумарство у Републици Српској покрива све области и активности и формира један 
комплексан систем.  
 
 1.4.     Националне развојне иницијативе 
 
 1.4.1.  Националне развојне иницијативе до 1992. године 

 
Прву стратегију развоја шумарства у Босни и Херцеговини донијело је Извршно вијеће СР БиХ 

1970 године под насловом "Дугорочни програм развоја шумарства у СР БиХ 1971-2005", на приједлог 
Републичког завода за планирање и економска истраживања. Да би се тадашње шуме довеле у 
"господарски оправдано стање", био је предвиђен период од 35 година, с тим да су засебно посматрани  
периоди 1971-2005 и 1986-2000. Између осталог, у оба периода требало је годишње пошумити око 
16.000 ha, при чему је у првом периоду тежиште дато на регенерацију високих економских шума, а у 
другом периоду на промјену начина газдовања у мање вриједним шумама. Посебно мјесто је дато и 
даљем увођењу механизације у искоришћавање шума и развијању мреже шумских комуникација. Као 
етапни развојни план, 1981. године донешен је “Пројекат унапређења шумарства у СР БиХ, за период 
1981. - 1985.” За његову реализацију била су задужена 53 предузећа (ООУР-а) шумарства, удружена у 
сложене системе “Шипад”, ”Криваја “ и “Инцел”, те друга предузећа и шумске управе на подручју крша. 
Пројекат је  финансиран властитим средствима  и путем кредита Свјетске банке .  

Задњих деценија прошлог вијека БиХ је запљуснуо талас реформских процеса, захваљујући 
којима су, између осталог, снажно афирмисана мултидисциплинарна истраживања, дефинисана као 
"друштвени циљеви" (било их је укупно 15). Средином 1987. године формиран је Конзорцијум за израду 
и финансирање вишегодишњег научноистраживачког пројекта под насловом: "Коришћење 
мултифункционалних вриједности шумских екосистема и чување њихове стабилности – Повећање 
производње дрвета и других производа шума и рационализација њихове прераде – Производња 
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властитих средстава рада и развој домаћих технологија, скраћено названим DC VII: "Шумарство и 
прерада дрвета". Реализацијом овог пројекта планирано је да се обезбиједи: стварање новог научног 
подмлатка способног за најсложенија истраживања и сарадњу са свјетским научним институцијама, 
освајање нових властитих технологија, технлошких поступака и нових производа конкурентиних за 
свјетско тржиште, равноправније укључивање у међународну подјелу рада извозом властитих 
технологија за производе врхунског квалитета у које су уграђена властита знања, повезивање 
продукционих могућности станишта и капацитета прераде дрвета у циљу потпунијег коришћења 
производа шуме, опремање постојећих и формирање нових научноистраживачких лабораторија и 
експерименталних станица, унапређење организације научноистраживачког рада, упознавање  са другим 
производима шума осим дрвета и могућностима њиховог коришћења, заштита постојећег генофонда и 
његово унапређење, стварање нових вискокопродуктивних форми шумског дрвећа за потребе 
репродукције. Са временске дистанце од 20 година, овом концепту се и данас тешко може наћи икаква 
озбиљнија замјерка. 
 
 1.4.2. Национале развојне иницијативе након 1992. године 
 

Развојне иницијативе значајније су покренуте у оквиру PHARE програма земаља средње и 
источне Европе (Multycountri forestry programme for Bosna i Hercegovina, EU), у 1999/2000 години са 
подпројектима о заштити и одрживом развоју биодиверзитета флоре и фауне и заштити четинарских 
шума. Почетком 2000. године покренут је Хитни пројекат развоја шумарства БиХ на основу чијих 
резултата је на Свјетском самиту о одрживом развоју (Јоханесбург, 2002) извршена процјена стања и 
одрживог развоја шумарства Босне и Херцеговине. У оквиру PRSP Босне и Херцеговине (2003 године) 
обрађен је и секторски приоритет из области шумарства. Почетком 2003. ентитетске владе су сачиниле, 
а скупштине усвојиле први међуентитетски "Акциони план заштите околине за Босну и Херцеговину", 
тзв. NEAP (National Environmental Action Plan), са циљем да се обави свеобухватна анализа стања 
околине. Идентификовано је десет тематских области које покривају кључне проблеме околине, међу 
којима су и шуме. Годину дана касније Савјет министара БиХ доноси "Средњорочну развојну стратегију 
БиХ 2004-2007 (PRSP)". Иако је примарни циљ овог документа разрада стратегије за смањене 
сиромаштва у БиХ, у њему се налазе многи елементи државног развојног плана. Као приоритети 
шумарског сектора истакнути су: унапређење система управљања у шумарству, континуирана 
рехабилитација шума, унапређење заштите шума и унапређење капацитета за одрживу експлоатацију 
шума. У току су активности на изради и усвајању нове развојне стратегије БиХ за период 2008-2013. 
Републичка ресорна Министарства 2006. године покренула су пројекат Друге инвентуре шума на 
великим површинама чији резултати ће представљати значајну основу за мониториг и евалуацију 
реализације стратегије развоја шумарства. Свјетска банка преко ентитетских влада, односно ресорних 
министарстава имплементира у БиХ "Пројекат развоја и очувања шума", у оквиру којега је 2007. године 
донешена "Стратегија финансијске одрживости за управљање шумама". Према овом документу, циљеви 
финансијске одрживости за управљање шумама су: побољшање квалитета шума и коришћења шумског 
земљишта, повећање висине прихода и побољшање његове структуре, побољшање ефикасности расхода, 
побољшање ефикасности организације, побољшање ефикасности запосленог особља и побољшање 
профитабилности.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 1.4.3.  Развојне иницијативе на нивоу Републике Српске 
 
На ентитеском нивоу, Влада Републике Српске је 2007. године донијела документ "Развојни програм 
Републике Српске 2007-2010. Визија, циљеви и приоритети". Овај документ треба да послужи као темељ 
за израду свеобухватне Стратегије развоја Републике Српске, а затим и за доношење Развојног плана, 
као обавезујућег документа за земље потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ. У међувремену, при 
изради појединачних инвестиционих и развојних планова појединих сектора или локалних заједница, 
"Развојни програм РС" се респектује као обавезујући оквирни документ. Према наведеном документу, 
планирана улагања у сектор шумарства у периоду 2007-2009 износила су 34,7 мил. KM, од тога из 
буџетских средстава 32,6 мил. KM или 94 %. 

У документу "Економска политика за 2008. годину", Влада РС се залаже за исте оне циљеве који 
су садржани у документу Свјетске банке - "Стратегија финансијске одрживости за управљање шумама". 
Постоји више развојних иницијатива на нивоу Републике Српске које се у мањој или већој мјери дотичу 
сектора шумарства, било да је ријеч о стратегији заштите ваздуха, стратегији заштите природе или 
неким другим стратегијама и сродним документима. Вјероватно највећу инволвираност сектора 
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шумарства у неку другу секторску стратегију налазимо у "Стратешком плану руралног развоја 
Републике Српске 2009-2015", будући да са аспекта значаја развоја руралних подручја Републике 
Српске, шумарство након пољопривреде представља другу по важности примарну дјелатност. Посебан 
друштвено-економски значај  шумарства за рурална подручја огледа се у везивању радне снаге млађе 
старосне доби за родни крај и заустављању даљих миграционих процеса из села у град. Реално, 
наведеним иницијативама, заједно са предметом Стратегије развоја шумарства дефинисаће и у пракси 
спровести стратешки циљеви и смјернице одрживог развоја шумарства, без обзира на природу 
власништва шума и шумског земљишта. 
 

1.5. Значај шумарства 
 

Природне шуме су основа живота на копну. Оне пружају многобројне и разноврсне користи, које 
се огледају у различитим производима шума. Ове користи се, према FАО-у, разврставају се на: 
 
          - производе од дрвета, 
          - недрвне производе шума и 
          - услужне користи од шума. 
 

Дрвни производи су синоним за шумске дрвне сортименте. Они се израђују из дрвне компоненте 
шумске фитомасе. Често пута се називају главни производи, с обзиром на обим и вриједност њихове 
производње, те значај који имају за подмирење различитих људских потреба. Недрвни производи шума 
су бројнији и хетерогенији скуп од претходног. Они обухватају добра биљног и животињског порјекла, 
осим дрвета, која се код нас често називају и споредни шумски производи. Услужне користи од шума 
обухватају спортске, рекреативне, туристичке, ловне, риболовне и друге активности, укључујући 
газдовање заштићеним зонама. Еколошке и социјалне функције шума обухватају утицај шуме на климу, 
ваздух, воду и земљиште; улогу шуме у очувању биолошког насљеђа, те естетске, културне, историјске, 
духовне и научне вриједности шума. 

Шуме пружају основу за развој дјелатности шумарства и искоришћавања шума и услужних 
дјелатности у оквиру шумарства и искоришћавања шума. На основу Закона о класификацији 
дјелатности и регистра пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (Сл.гл. РС, бр. 
74/10), као и Уредбе донесене на основу овог Закона, шумарство се налази у подручју „А“, са 
пољопривредом и риболовом. Посебна област Шумарство и сјеча дрвета (02) обухвата гране: гајење 
шума и остале сличне дјелатности у шумарству, сјечу дрвета, прикупљање некултивисаних шумских 
плодова и производа, осим шумских сортимената и помоћне услужне дјелатности у шумарству. У 
оквиру узгоја и заштите шума обавља се: садња, расађивање, прорјеђивање и заштита шума и шумских 
појасева, узгој врба за производњу прућа и брзорастућих врста дрвећа за производњу целулозног дрвета, 
расадничка производња, узгој божићног и украсног дрвећа. У оквиру гране сјеча дрвета обавља се: 
производња трупаца за потребе индустрије која се заснива на шумарству, производњу трупаца који се 
користе у необрађеном облику, сјеча и израда, примицање, привлачење и утовар шумских дрвних 
сортимената, прикупљање и производња дрвета за потребе производње енергије, производња дрвеног 
угља у шуми и прикупљање и производња шумских отпадака насталих након рушења дрвећа за потребе 
производње енергије. Разред прикупљање некултивисаних шумских плодова и производа обухвата 
сакупљање љековитог биља, шумских плодова и других некултивисаних производа попут смоле, коре, 
плута и др. Помоћне услужне дјелатности у шумарству обухватају услуге инвентуре шума, савјетовања 
везаних за управљање шумама, процјене шумског фонда, заштите од пожара, превоз шумских 
сортимената и др., као и услуге у искоришћавању шума (изнајмљивање машина, односно механизације 
без послуге или са послугом). У складу са претходном класификацијом дјелатности, Републички завод 
за статистику Републике Српске, израђује и објављује годишњи „Статистички билтен за шумарство“ у 
коме се детаљно износе подаци о запосленим и инфраструктури предузећа шумарства и стању шумског 
фонда.  

Поред главних, у шумама и на шумским земљиштима обављају се и неке друге дјелатности, као 
што су: гајење и сакупљање печурака, лов, хватање и расплод дивљачи, укључујући и припадајуће 
услуге, улов и узгој рибе на ријекама и језерима у ареалу шума, вађење руда и камена1, пружање 
угоститељских услуга у хотелима, мотелима, ресторанима, планинарским домовима и кућама, те 
камповима који се налазе у ареалу шума. Шуме и шумска земљишта су једини или важан извор 

1 Према важећем Закону о шумама РС, МПШВ РС нема надлежности за коришћење камена, шљунка и руда као осталих шумских производа. 
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сировине за већи број хетерогених дјелатности  у оквиру прерађивачке индустрије. Оне су такође један 
од извора прихода од туризма (прије свега планинског, авантуристичког, ловно-риболовног, еко и 
камперског туризма). Шуме и шумска земљишта пружају могућност развоја и других дјелатности које се 
према критеријумима FAO у IUFRO подводе под «Аграрно шумарство», а огледају се у: узгоју говеда за 
производњу млијека, узгоју оваца и коза, узгоју пчела, производњи меда и пчелињег воска, гајењу 
биљака за фарамцеутске сврхе и производњу инсектицида, фунгицида и сл., гајењу усјева и засада који 
нису на другом мјесту класификовани (на пр. лаванда), гајењу шумског воћа, гајењу зачинског биља, 
узгоју жаба, пужева, глиста и др. О значају шума и дрвета као сировине може се просуђивати и са 
квантитативног аспекта, тј. са аспекта обима производње дрвета код нас и у свијету. Шумарство и 
прерада дрвета вежу за себе око 6,5 % (2,6 + 3,9) запосленог становништва Републике Српске и са истим 
процентом учествују у БНД. Годишње се у шумама Републике Српске произведе око 1.958.000 m³ 
различитих дрвних сортимената (Статистички годишњак РС, 2009). Према подацима FAO-а, у свијету је 
1960. године произведено 1.661 мил. m³ различитих дрвних сортимената, 1995. године 3.411 мил. m³,  а 
2005. године 3.417 мил. m³,  што значи да глобално постоји стабилна производња дрвних сортимената. 
Вриједност производње дрвних сортимената у свијету процјењује се на око 3 % вриједнсоти свјетске 
робне размјене (FAO, 2006). 
     

1.6.  Разноврсност интересних група 
 

Сви појединци, групе људи, институције или фирме које могу имати одређени однос са шумарством 
дефинишу се као заинтересоване стране. Заинтересоване стране за израду Стратегије развоја шумарства 
су: 

- Власници шума и шумског земљишта у својини Републике Српске (Република Српска коју 
заступа Влада Републике Српске као правно лице према чл. 3 Закона о Влади РС, сл. гл. РС бр. 
118/08); 

- Власници приватних шума; 
- Корисници шума у својини Републике Српске (ЈПШ "Шуме РС", Индустријске плантаже, 

Национални паркови); 
- Запослени у сектору шумарства; 
- Повезани сектори, односно министарства: Министарство финансија, Министарство трговине и 

туризма, Министарство индустрије енергетике и рударства, Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију, Министрство саобраћаја и веза, Министарство здраваља и социјалне 
заштите, Министарство просвјете и културе, Министарство науке и технологије, Министарство 
управе и локалне смаоуправе, Министарство омладине, породице и спорта; 

- Шумарске техничке школе и Шумарски факултет; 
- Комора и удружења (Привредна комора РС, Удружења власника приватних шума, Удружења 

дрвопрерађивача, Удружења извођача радова, Удружење шумарских инжињера и техничара, 
Савјет за шумарство); 

- Локална заједница и становништво, посебно у руралним подручјима; 
- Грађани; 
- Произвођачи и прерађивачи шумских производа (дрвна индустрија и индустрија целулозе, 

предузећа за извођење радова у шумарству, мала предузећа за производњу и промет шумских 
дрвних сортимента, предузећа за производњу и промет шумског репродукционог материјала,  
предузећа или појединци за сакупљање, производњу и промет недрвних (осталих) шумских 
производа, предузећа за експлоатацију камена, пијеска и шљунка, произвођачи еколошки здраве 
хране, пољопривредни произвођачи, сакупљачи осталих шумских производа и др.); 

- Корисници здравствених и рекреационих функција шума, туристичке организације; 
- Корисници ловних и рибарских подручја; 
- Пројектне организације у шумарству, деминерске, ватрогасне и друге организације; 
- Невладине организације, као и појединци; 
- Добављачи основих средстава у шумарству; 
- Финансијске институције; 
- Међународне институције и организације; 
- Остале заинтересоване стране. 

 
Свака од заинтересованих страна има свој интерес везан за дефинисање и спровођење 

Стратегије. Њихове потребе се морају експлицитно разумјети и признати у процесу идентификације 
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проблема, постављања циљева и избора стратешких праваца. Анализа заинтересованих страна и анализа 
проблема су уско повезане: без мишљења људи о проблему, ни његова природа, нити њихове потребе, 
нити евентуална рјешења не могу постати јасни. Сарадња на изради и провођењу Стратегије представља 
процес заједничког доношења одлука уз учешће свих заинтересованих страна по принципу подијељене 
одговорности. У том смислу партиципација јесте добровољни процес, гдје учесници размјењују 
информације, износе своја мишљења и артикулишу своје интересе, утичући тако на донесене одлуке али 
и на резултате спроведених мјера. Овакав приступ за шумарство је веома значајан јер се односи на 
сарадњу између сектора, Владе и привреде, републичких и локалних институција, те између јавног, 
приватног сектора и цивилног друштва. 
  

1.7. Процес израде стратегије 
 

Стратегија развоја шумарства Републике Српске за период 2011-2021. дио је Пројекта развоја и 
заштите шума у Босни и Херцеговини, који је започео 2003. године. Пројекат се реализује путем 
јединица  за имплементацију пројеката шумарства у РС и ФБИХ, а финансира се кредитном линијом 
Међународне асоцијације за развој (IDA). Формално процес израде Стратегије започео је другој 
половини 2008. године, када је Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, на приједлог 
Шумарског факултета у Бањој Луци,  именовао Тим експерата за израду стратегије. Садржај Стратегије 
био је унапријед задан од стране главног финансијера. Рад на изради стратегије трајао је од краја 2008. 
до јуна 2010. године, и одвијао се различитим интензитетом, како због кадровских тако и због 
процедуралних промјена које су у међувремену наступиле. У октобру 2009. године формиран је Савјет 
за израду Стратегије, као савјетодавно тијело за праћење рада на изради стратегије и евалуацију 
извјештаја о раду тима експерата. Током израде Стратегије одржани су радионица, Округли сто и 
расправа на којима су учествовале заинтересоване стране, а приједлози за побољшање су уграђени у 
одговарајућа поглавља Стратегије. Оцјењено је да је предметни материјал израђен у складу са 
дефинисаним процесом израде Стратегије и пројектним задатком. На заједничким састанцима Савјета и 
Тима експерата изношене су сугестије и приједлози које је Тим експерата прихватао и уграђивао у 
коначни приједлог нацрта Стратегије.  

 
 
II   ПРИКАЗ СТАЊА ШУМА, ШУМАРСТВА И КЉУЧНИХ ПРОБЛЕМА     
      ШУМАРСКОГ СЕКТОРА 

 
2.1. Стање шума и шумског земљишта у Републици Српској 

 
2.1.1. Структура шума према власништву 

 
Укупна површина шума и шумског земљишта Републике Српске према подацима Катастра шума 

и шумског земљишта (2009) износи 1.282.412 ha или 51,7% од укупне површине Републике Српске 
(Табела 1). Површина шума у својини Републике Српске од шумског фонда износи 982.893 ha (77%), а 
приватних шума без шумског земљишта 281.965 ha (22%). На површине узурпираних шума и шумског 
земљишта отпада 17.554 ha (1%). Према Просторном плану Републике Српске претпоставља се да је 
тренутна шумовитост већа за око 300.000 ha (CORINA програм). Категорија високих шума у укупном 
шумском фонду Републике Српске има највеће учешће (644.511 ha или 50,2%) док категорија 
изданачких шума има учешће 353.454 ha или 27,6%. У оквиру шума у својини Републике Српске 
заступљене су шуме и шумска земљишта два национална парка (20.744 ha), индустријских плантажа 
(7.383 ha). На једног становника Републике Српске отпада око 0,69 ha шумом обраслог шумског 
земљишта.  
 

2.1.2. Стање шума 
 

 Шуме и шумска земљишта у Републици Српској обично се разврставају у следеће шире категорије 
шума: 
 

- високе шуме са природном обновом; 
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- високе деградиране шуме; 
- шумски културе; 
- изданачке шуме; 
- површине подесне за пошумљавање и газдовање; 
- површине неподесне за пошумљавање и газдовање. 

 
У оквиру шума и шумског земљишта у својини Републике Српске налазе се површине 

Националних паркова „Козара“ са 3.530 ha и „Сутјеска“ са 17.214 ha. У оба Национална парка 
доминирају високе шуме са природном обновом са преко 70 % од укупног шумског фонда. 
Индустријске плантаже обухватају површину од 7.383 ha са доминацијом шумских култура и плантажа 
површине 5.581 ha (75,6 %). У оквиру шума у својини Републике Српске налазе се и шуме на територији 
Општина (нпр. Општина Требиње има око 6.000 ha) чије власништво није у потпуности дефинисано 
одговарајућим документима, а површина тих шума није урачуната у укупан  шумски фонд. На основу 
података у табели 1 може се констатовати: 

 
- Високе шуме са природном обновом у својини Републике заузимају око 47 % површине док је 

тих шума око 33 % у приватном власништву. Високе деградиране и изданачке шуме заузимају 
378.906 ha што представља значајан проблем и потребна је њихова реконструкција.  

- Вјештачки подигнуте састојине и шумске културе заузимају 6,4% од укупне површине шума у 
својини Републике Српске. Планиране мјере његе ових шума у досадашњем газдовању ријетко 
су провођене. Веома је мала заступљеност ове категорије у приватним шумама (свега око 1.000 
ha).  

- Површине подесне за пошумљавање и газдовање заузимају 208.152 ha или 21,2% од укупне 
површине шумског фонда Републике Српске. На овим површинама практично и нема економски 
интересантних врста или се ради о шумским голетима, те је потребно извршити одговарајућа 
пошумљавања. Поред тога подручје крша које заузима 174.622 ha  представља знатно мање 
економски вриједан дио шумског фонда са малим производним потенцијалом. 

 
 

Табела 1. Површине шума и шумског земљишта Републике Српске 
(Билтен статистике шумарства РС, 2009)2 

Категорија шума Састав 

Шуме у својини  
Републике Српске  

Приватне шуме 

Површина 
(ha) 

% Површина 
(ha) 

% 

Високе шуме са 
природном обновом 

Букове 173.537 17,7 29.320 10,4 
ЈС и БЈС 215.754 22,0 14.299 5,1 
Борове 34.799 3,5 3.217 1,1 

Храстове 36.888 3,8 30.680 10,9 
Остале 1.727 0,2 15.014 5,3 
Укупно 462.704 47,1 92.530 32,8 

Високе деградиране 
шуме 

Букве 15.301 1,6 1.042 0,4 
ЈС и БЈС 0 0,0 0 0,0 
Борове 0 0,0 0 0,0 

Храстове 7.487 0,8 1.065 0,4 
Остале 323 0,0 234 0,1 
Укупно 23.111 2,4 2.341 0,9 

Шумске културе 

Смрча и јела 24.485 2,5 308 0,1 
Борови 31.258 3,2 432 0,2 

Остали четинари 4.834 0,5 253 0,1 
Храста китњака 404 0,0 1 0,0 

2 Напомена: Опис стања шумског фонда базиран је на табели 1 према извору “Билтена статистика шумарства Републике Српске”. Резултати 
друге инвентуре шума на великим површинама (2006-2009) нису публиковани али ће се користити код евалуације и мониторинга реализације 
Стратегије. 
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Остало 1.768 0,2 82 0,0 
Укупно 62.749 6,4 1.076 0,4 

Укупно високе шуме 548.564 55,8 95.947 34,1 

Изданачке шуме 

Букове 70.119 7,1 36.532 13,0 
Храстове 61.899 6,3 30.159 10,7 

Мјешовите 20.812 2,1 57.148 20,3 
Остале 21.482 2,2 55.304 19,6 

Укупно изданачке шуме 174.311 17,7 179.143 63,6 

Површине подесне за 
пошумљавање и 

газдовање 

Шибљаци 95.502 9,7 4.342 1,4 
Голети 112.650 11,5 2.238 0,8 
Укупно 208.152 21,2 6.580 2,2 

Површине неподесне 
за газдовање 

Високе шуме 12.341 1,3 0 0,0 
Изданачке шуме 10.867 1,1 0 0,0 

Крш и голети 24.281 2,5 64 0,0 
Сталне шумске чистине 944 0,1 25 0,0 

Комуникације 2.053 0,2 30 0,0 
Прос. испод далековода 506 0,1 32 0,0 

Остале 874 0,1 144 0,1 
Укупно 51.866 5,3 295 0,1 

УКУПНО неспорни шумски фонд 982.893 100,0 281.965 100,0 
Одржај - Узурпације 17.554  -  

УКУПНИ ШУМСКИ ФОНД 1.000.447 281.965 
 
 

Табела 2. Упоредни показатељи шумског фонда ентитета БиХ са државама у окружењу 
 Република 

Српска 
Федерација 

БиХ 
Република 
Хрватска 

Република 
Србија 

Шумовитост (%) 52 57 43 29 
Шуме у својини 
Републике Српске (%) 

78 82 81 53 

Приватне шуме (%) 22 18 19 47 
Високе шуме (%) 50 46 60 35 
Ниске шуме (%) 27 21 24 65 
Остало (%) 13 23 18  
Повр. шума/стан. (ha) 0,7 0,6 0,5 0,3 

 
Укупна дрвна залиха шума Републике Српске износи 227.391.300 m³. Укупна залиха у шумама у 

својини Републике Српске процјењује се на око 184.545.000 m³ или 81,2% од укупне залихе шума 
Републике Српске, а у приватним шумама на око 42.846.300 m³ или 18,8% од укупне залихе шума 
Републике Српске. Укупни годишњи запремински прираст у шумама у својини Републике Српске  је око 
5.134.000 m³, а у приватним шумама 1.161.400 m³ (Табела 3). Просјечна залиха за све категорије шума у 
својини Републике Српске  износи 247,4 m³/ha, а у приватним шумама 155,8 m³/ha. Шуме у својини 
Републике Српске шуме у просјеку имају већи текући запремински прираст него приватне шуме за око 
2,7 m³/ha.  
 

На основу података важећих ШПО-а за Шуме у својини Републике Српске шуме може се 
констатовати: 
 

- Код високих шума са природном обновом свеукупна дрвна залиха у просјеку износи 327 m³/ha 
(четинари : лишћари = 42,9% : 57,1%).  

- Просјечно за све категорије шума годишњи етат износи 4,5 m³/ha (око 65% годишњег 
запреминског прираста). Годишњи интезитет сјече остварује се у просјеку са 1,4% у односу на 
просјечну свеукупну дрвну залиху. Оваква реализација етата посљедица је настојања да се стање 
дрвних залиха у цјелини побољша.  

- Планирани годишњи обим сјеча у шумама у својини Републике Српске  у задњих 10 година 
креће се између 70 и 85%, а остварени етат у интервалу између 2.500.000 до 3.000.000 m³ 
свеукупне дрвне запремине или 49% до 58% од величине запреминског прираста.  
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- Високе деградиране Шуме у својини Републике Српске захватају површину од 23.111 ha, са 

дрвном залихом од 211 m³/ha и запреминским прирастом од 4,6 m³/ha годишње. Већина ових 
шума настала је негативним антропогеним утицајем, а мјестимично негативним дјеловањем 
биотичких и абиотичких фактора. Просјечни годишњи етат по хектару у овим шумама износи 1,3 
m³/ha. Мелиорације високих деградираних шума подразумјевале су углавном пошумљавања 
односно директну конверзију састојина са остварењем плана 20 до 30%. Интезивнији рад на 
мелиорацији високих деградираних шума у обиму 200 - 300 ha/god не би угрозио потрајност 
приноса, јер би мелиорисане састојине давале знатно већи прираст и квалитет приноса.  

- Позитивна сукцесија и природна регенерација шума узрокује промјене и спонтаност повећања 
површина шума у својини Републике Српске  на ваншумском подручју у Републици Српској.  

- Просјечна дрвна залиха код шумских култура и вјештачки подигнутих састојина износи 105 
m³/ha, а текући запремински прираст износи у просјеку 6,9 m³/ha. Просјечно по хектару етат у 
шумским културама износи 2,4 m³/ha. Непровођењем мјера његе у виду прореда годишње остаје 
неискоришћено око 380.000 m³ дрвета. Чињеница је да су знатне површине вјештачки 
подигнутих састојина које се недовољно његују, а један од основних разлога су слаби тренутни 
економски ефекти. Културе четинара су у прошлости подизане на стаништима веома различитих 
производних особина, са различитим врстама дрвећа, разним техникама садње и са различитом 
густином. Већина ових шума је узгојно запуштена, превелика густина у појединим случајевима 
довела је до редукције круна, заостајања у развоју и великог степена виткости стабала, смањена 
је виталност и стабилност састојина, честе су извале, сњеголоми, вјетроломи, напади инсеката и 
др. обољења. Мјерама његе односно проредама у будућности би допринијели поправљању 
стања, посебно квалитета и продуктивности тих шума у претпостављеној динамици на површини 
око 2.000 ha/год. 

- Уз помоћ средстава проширене репродукције шума у периоду 2003-2009. године у оквиру шума 
у својини Републике Српске  пошумљено је 9.086 ha, а од тога у шуми 7.649 ha или 84% а изван 
шуме укупно 1.437 ha или 16%. Индекс повећања пошумљених површина износио је 1,2. Ако би 
се наставило са подизањем нових шума може се очекивати да би у наредних 10 година било 
пошумљено око 20.000 ha разних категорија шумског земљишта у шуми и изван шуме. У 
досадашњем периоду финансирање из фондова за пошумљавање углавном се односило на Шуме 
у својини Републике Српске што треба наставити и у наредном периоду. 

 
Табела 3. Дрвна залиха и запремински прираст (Извор - Статистика шумарства 2009) 

КАТЕГОРИ
ЈА 

ШУМЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

 

ПРИВАТНЕ ШУМЕ 
P (ha) Састав Свеукупна 

запремина 
(m³) 

m³/ha Укупни 
запрем. 
прираст 

( 3) 

m³/ha P (ha) Свеукупна 
запремина 

(m³) 

m³/ha 

Високе шуме 
са природном 

обновом 
462.705 

Четинари 64815.000  1.818.000  

92.530 

3.746.100  

Лишћари 86.452.000  2.081.000  16.156.300  

Укупно 15.1267.000 326,9 3.899.000 8,4 19.902.400 215,1 

Високе 
деградиране 

шуме 
23.111 

Четинари 62.000  4.000  

2.341 

1.100  

Лишћари 4.818.000  103.000  300.600  

Укупно 4.880.000 211,2 107.000 4,6 301.700 128,9 

Шумске 
културе 62.750 

Четинари 5.432.000  382.000  

1.076 

152.400  

Лишћари 1.132.000  49.000  87.900  

Укупно 6.564.000 104,6 430.000 6,9 240.300 223,3 

Изданачке 
шуме 174.310 

Четинари 81.000  8.000  

179.143 

75.600  

Лишћари 18.929.000  593.000  22.326.300  

Укупно 19.010.000 109,1 601.000 3,4 22.401.900 125,1 

Високе шуме 
неподесне за 12.341 Четинари 449.000  13.000  Укупни запремински прираст у 

приватним шумама за све категорије 
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газдовање Лишћари 1.557.000  31.000  заједно износи   1161400 m³ односно 

у просјеку                                           
ив = 4,2 m³/ha 

Укупно 2.006.000 162,5 44.000 3,6 

Изданачке 
шуме 

неподесне за 
газдовање 

10.868 

Четинари 12.000  -  

Лишћари 807.000  52.000  

Укупно 819.000 75,4 52.000 4,8 

УКУПНО 746.084  184.545.000 247,4 5134.000 6,9 275090 42846300 155,8 

 
- “Центар за сјеменско – расадничку производњу'' са сједиштем у Добоју у оквиру ЈПШ ''Шуме 

Републике Српске'' - Соколац, формиран је и почео са радом 01/03/2004.године. Овај Центар 
обједињује расаднике: 
  

- ''Станови''  - Добој из Шумског газдинства ''Добој'' (P = 37 ha) 
- ''Ступине'' - Невесиње из Шумског газдинства ''Ботин'' (P = 27 ha) 
- ''Бишина'' - Шековићи из Шумског газдинства ''Змајевац'' (P = 53 ha) 
- ''Петковача'' - Брчко из Шумског газдинства ''Мајевица'' - Лопаре (P = 10 ha) 
- ''Горња Пухарска'' - Приједор из Шумског газдинства ''Приједор'' (P = 5 ha) 

 
За производњу се користи око 60 ha или 45% од укупне површине 132 ha. У оквиру производње 
шумског сјемена CSRP просјечно годишње се прикупља око 1.000 kg сјемена четинарског и 
лишћарског дрвећа, око 300 kg хортикултурног сјемена и око 2,0 kg сјемена љековитог биља. 
Расадници су углавном лоцирани у повољним условима за производњу лишћарског и 
четинарског садног материјала. У расадницима се произведе током године око 15 милиона 
садница економски вриједних врста четинарског и лишћарског дрвећа, шумских воћкарица као и 
хортикултурног садног материјала. Лишћари се највише производе у расаднику ''Петковача'' - 
Брчко.  Однос садница четинара и лишћара износи 87% : 13% са великим учешћем смрче (33 %). 
Центар располаже модерном опремом (лабораторије, трушница, механизација и др.) за 
производњу сјемена и садног материјала.  Центар располаже и сјеменом за продају око 250 
kg/год. које се односи углавном на воћкарице. Расадници у приватном власништву производе око 
један милион разних садница а расадници у оквиру предузећа „Индустријске плантаже“ – Бања 
Лука производе око 12 милиона садница. Предузеће „Индустријске плантаже“ - Бања Лука има 
регистроване сјеменске објекте на укупној површини од 43,3 ha. Због погоршања климатско-
педолошких услова узрокованих отопљавањем климата неопходан је развој  контејнерске 
производње шумског садног материјала, што ће омогућити рационалније пошумљавање 
(посебно крша) и бржи развој шумских култура. То подразумјева и набавку адекватне опреме у 
виду линије за контејнерску производњу садница, те пластеника, пластеничке опреме и др.  

- Изражено присуство шума вегетативног поријекла у биоеколошком и економском смислу 
условљава: умањену биоеколошку стабилност, краћи животни вијек, лошије здравствено стање 
шума, скромније димензије стабала у доба зрелости, умањену функционалну вриједност, 
посебно угрожену могућност очувања биодиверзитета, умањен принос по квалитету и нижи 
очекивани финансијски ефекат. У изданачким шумама у својини Републике Српске највише су 
провођене мјере директне конверзије са пошумљавањем након чистих сјеча. Та пошумљавања 
унутар категорије изданачких шума су захватала до 50% планираних површина. Ако се узме у 
обзир да 174.311 ha изданачких шума имају просјечну залиху по хектару  109 m3/ha и годишњи 
запремински прираст од 3,4 m³/ha, те остварени етат од свега око 30 % планираног етата, јасна је 
потреба трансформације у високи узгојни облик посебно користећи методе индиректне 
конверзије и реконструкције са динамиком 300 – 400 ha/год.  

- Површине подесне за пошумљавање и газдовање по структури обухватају шибљаке на површини 
од 95.502 ha и шумске голети подесне за пошумљавање на површини од 112.650 ha. Када се ради 
о шибљацима који су примарног поријекла и који су еколошки условљени, онда такав вид шуме 
треба препустити спонтаном развоју, задовољавајући се њеном заштитном функцијом, јер о 
рационалној производњи дрвета овдје се не може говорити. Шибљаци се често карактеришу као 
категорија осталог шумског земљишта, с тим што су шибљаци понекад (нпр. у клисурама и 
кањонима ријека Врбас, Тара, Јањ, Плива, Дрина, Неретва и др.) трајне категорије врло значајне 
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за очување екосистема у претпостављеном амбијенту. У односу на претходне оцјене уочава се 
спор темпо пошумљавања голети и реконструкције деградираних шума, а с обзиром на затечено 
стање шума недовољне су активности на побољшању стања узгојним мјерама. 

- Посебан проблем шумарства представља површина крша (174.662 ha). Само мјестимично је 
успјешно вршено пошумљавање црним бором, а због отежаних услова привређивања данас су 
велике површине препуштене спонтаном развоју и њих обраста аутохтона углавном лишћарска 
вегетација. Опасност за газдовање новооснованим културама представљају пожари. У циљу 
развоја шумарства на подручју крша, као и побољшања стања шумског фонда основана је при 
ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' посебна организациона јединица – ''Центар за газдовање 
кршем''. Рад овог Центра се заснива првенствено на подизању нових култура и максималној 
заштити шумског фонда на кршу. Највеће површине подручја крша 144.061 ha или око 83% 
отпадају на површине подесне за пошумљавање и газдовање. Економски вриједних шума на 
подручју крша има веома мало (око 22.000 ha) нарочито високих приступачних шума (свега 
3.617 ha). Развој шумарства на подручју крша у последњој деценији био је базиран на 
искориштавању осталих (недрвних) шумских производа односно шљунка, пијеска и камена. Због 
постојања великог броја нерегистрованих откупљивача и прерађивача ових сировина јављају се 
значајни проблеми код газдовања кршем. 

- Значајан проблем за шумарствo Републике Српске представљају миниране шуме и шумска 
земљишта. Према подацима Corrine програма процјењује се да је чак око 10 % укупног шумског 
фонда Републике минирано. Проблем деминирања је потребно ријешавати у сарадњи са 
међународним институцијама и организацијама као и надлежним Министарствима.  

 
Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске” је добило FSC цертификат за газдовање 

шумама, што значи да се шумом и шумским земљиштем газдује према строгим еколошким, социјалним 
и економским стандардима. Цертификат је у име FSC вијећа издала овлаштена организација (у случају 
ЈПШ “Шуме РС” то је SGS Словачка). SGS је извршила инспекцију, увид у документацију и стање на 
терену те утврдила степен усклађености са FSC стандардима. FSC цертификат ЈПШ “Шуме Републике 
Српске” је издат за период од пет година, (10.02.2009. - 09.03.2013.) који је подложан годишњим 
мониторинг посјетама. Циљ овог прецеса цертификације је био да се промовишу еколошки одговорни и 
друштвено корисни стандарди одрживог газдовања шумама.  

Приватне шуме су дуго времена биле потиснуте на маргине шумарства у стручном и 
друштвеном погледу. Приватне шуме заузимају 22% површине шума и шумских земљишта у Републици 
Српској или око 11% од укупне површине Републике. Приватне шуме су подијељене на 600.000 
катастарских честица у посједу око 340.000 власника. Приватни шумовласници су удружени у удружење 
„Наша шума” чију скупштину чине представници 24 огранка удружења у Републици Српској. Стање 
приватних шума је незадовољавајуће прије свега у погледу узгојног облика (Табеле 1 и 2). Учешће 
високих шума је око 32,8%, изданачких 63,5%, а значајан проценат се односи на подручје крша и голети. 
Такво стање узгојних облика утиче на изразито неповољну структуру како по показатељима 
производности и квалитета тако и по степену очуваности. Залихе су знатно мање од нормалних, што за 
собом повлачи у просјеку смањење запреминског прираста, а самим тим и приноса дрвне запремине. 
Однос државе у ранијем периоду према приватним шумама, узроковао је изостанак едукативне и 
савјетодавне функције у газдовању, недовољно улагање средстава за репродукцију ових шума у дужем 
временском периоду, а сложене друштвене прилике у задњих двадесетак година утицале су на појаву 
озбиљне девастације и крчења приватних шума. Вршење стручних услуга у приватним шумама 
повјеравано је државним односно друштвеним предузећима за газдовање шумама појединих подручја и 
локалним општинским администрацијама у периоду од 1946. године до 1993. године а од 1993. године 
до данас ове послове вршило је друштвено односно државно предузеће за газдовање шумама. Често је 
газдовање приватним шумама представљало проблем и баласт, због прије свега, неријешених имовинско 
– правних односа и мигирационих процеса након грађанског рата у БиХ. Због тога се није у потпуности 
користио потенцијал ових шума, а улагање у развој шума у приватном власништву је било веома 
скромно. Карактеристична је доминација поред изданачких шума и узгојног облика средњих шума, а 
које се у редовним таксационим снимањима не третирају као такве већ су обично сврстане у категорију 
ниских шума. Уређивање приватних шума и израда квалитетних планова газдовања је отежано због 
неријешених имовинско – правних односа, непостојања одговарајућих таблица прираста и приноса, 
проблема бонитирања ниских шума и др.  
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Стање приватних шума карактерише се сљедећим: 
 

- Планирани годишњи обим сјеча у приватним шумама у задњих 10 година износи између 60 и 
70% од величине запреминског прираста или између 600.000 m³ и 780.000 m³. Посјечена бруто 
дрвна запремина у приватним шумама у истом периоду се креће између 290.000 и 385.000 m³ или 
30 до 35% од величине запреминског прираста. То указује да се значајан сировински ресурс из 
приватних шума довољно не користи. 

- Велике површине изданачких и девастираних шума (преко 60% од укупне површине приватних 
шума) које су настале као резултат непланског рада и бесправних сјеча током рата нарочито у 
напуштеним руралним подручјима; 

- Незнатне површине изданачких шума су конверзијом превођене у узгојни облик шума 
генеративног поријекла; 

- Кориштење станишних потенцијала је незадовољавајуће и све више долази до деградације и 
регресије узгојних облика; 

- Неријешени имовинско – правни односи воде даљем уситњавању посједа а проблеми узурпација 
отежавају газдовање; 

- Катастар стања приватних шума није уређен а ажурирање промјена није благовремено; 
- Спонтаност ширења шума у ваншумском простору; 
- Велики број власника (0,8 ha по власнику са просјечном површином катастарске честице 0,45 

ha); 
- Нејасно дефинисане границе парцела и нерашчишћени имовински односи; 
- Нису успостављене јасне границе између шума у својини Републике Српске  и приватних шума; 
- Лоша отвореност приватних шума; 
- Лоша сортиментна структура; 
- Мала улагања у узгојне радове; 
- Лоша организација сјеча, извоза, ускладиштења и продаје; 
- Непоуздана процјена запреминског прираста и др. 

 
Удруживањем приватних шумовласника и јачањем сарадње са свим заинтересованим странама 

може се постићи значајан напредак у развоју газдовања приватним шумама. Такво удруживање је 
извршено и у Републици Српској а један од најважнијих праваца дјеловања је провођење мјера и 
активности на побољшању искоришћености потенцијала шума и шумских земљишта и валоризација 
еколошких и социјалних функција шума.  

Имајући у виду опште стање шума и растуће потребе у погледу захтјева за производима од дрвета 
може се констатовати да се пред шумарством Републике Српске постављају захтјеви за хитним 
провођењем мјера његе, обнове, мелиорација и подизања шума с циљем производње већих количина 
квалитетних сортимената уз очување и развој мултифункционалности шума. Нема сумње да ће 
најављена дефицитарност у дрвету (World,s Forests - FAO, 2009) захтјевати да се ради много брже и 
енергичније на реконструкцији економски мање вриједних шума.  
 

2.2. Потенцијали шума и шумског земљишта у Републици Српској   
 

С обзиром на бројне користи и функције шума као што су производне, заштитне и социјалне, шума 
је постала објекат за вишенамјенско коришћење. Захтјеви од шире друштвене заједнице за трајни и 
одрживи развој шумарства познати су од раније кроз опште прихваћене принципе континуитета 
газдовања шумама. Обезбјеђење оптималног коришћења укупних потенцијала шума и шумског 
земљишта подразумјева успјешно рјешавање сљедећих задатака: 
 

- утврђивање постојећег стања шума и шумског земљишта и услова за газдовање шумама у 
појединим подручјима, 

- одређивање приоритетне функције шумског подручја и њихових појединих дијелова, 
- еколошко – производну подјелу шума и шумског земљишта, 
- одређивање затеченог и могућег (потенцијалног) нивоа продукције дрвне запремине, 
- функционалну подјелу шума према намјени са дефинисаним циљевима и мјерама будућег 

газдовања. 
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За успјешно коришћење потенцијала шумских екосистема потребно је између осталог 

обезбједити уравнотежено управљање шумским фондом нарочито у руралним подручјима и повећати 
енергетску искористивост шумских екосистема. Такође је неопходна јасна одређеност према 
међународним документима који регулишу одрживо управљање биодиверзитетом и одрживим развојем 
шума. Коришћење потенцијала шумских екосистема Републике Српске, треба да одреде два основна 
параметра: економски и еколошки.  

   
Производни потенцијали шума РС нису довољно истражени што је везано за тренутне производне 
ефекте у односу на производни потенцијал типова шума и станишта на којима се оне налазе. О 
производности у нашим шумама најбоље говоре тренутни производни ефекти мјерени просјечном 
запремином (V) и просјечним вриједностима текућег запреминског прираста (iv). Просечна запремина у 
шумама Републике Српске износи 247,4 m³/ha, а просјечан текући запремински прираст је 6,9 m³/ha и 
проценат прираста 2.8%. Производност је различита али истовремено, генерално гледано, нижа од 
производног потенцијала који конкретна  шумска станишта у Републици Српској нуде. Посебно се ово 
односи на највриједнији дио инвентара шума Републике Српске, а то су свакако разнодобне шуме 
јеле/букве, јеле/смрче/букве и јеле/смрче, за које је досадашњим истраживањем установљена 
уравнотежена запремина (Vn) од различитих аутора од 350 (250) до 600 m³/ha. При том треба истаћи да 
најниже вриједности уравнотежене запремине одговарају осредњим стаништима (бонитетима). 
Упоређивањем основних показатеља производности са подацима нормалног или уравнотеженог стања за 
важније категорије и производне типове шума може се закључити да је потенцијал у производном 
смислу искоришћен са једва нешто више од 50% у погледу запремине као показатеља. Због тога је 
реално очекивати, на основу прелиминарних резултата Друге инвентуре шума на великим површинама у 
БиХ, да се запремина у шумама у својини Републике Српске  адекватном примјеном система газдовања 
увећа до 20 m³/ha у зависности од станишних услова и категорије шуме током једног уређајног периода. 
Велико је учешће III узгојно – техничке класе у економски важнијим газдинским класама високих шума 
са природном обновом. Оно се креће између 15 и 30% а у вјештачки подигнутим састојинама чак 40%. 
Производни потенцијал изданачких шума с обзиром на величину запремине од 125 m³/ha и прираст од 
4,0 m³/ha  (приватне шуме) и 109 m3/ha и прираст око 3,4 m³/ha (Шуме у својини Републике Српске) је 
недовољан посебно у погледу квалитета. У овој категорији шума није истражена старосна структура и 
структура шума по квалитету те се не може реално планирати временска и просторна динамика 
коришћења приноса и уопште производног потенцијала.  

 
Табела 4. Производни показатељи и етат по основним категоријама шума 

(Катастар шума и шумског земљишта, ЈПШ "Шуме Републике Српске", 2009) 

Категорија шуме 
Шуме у својини Републике 

  
Приватне шуме 

V iv Pi E V iv Pi Е 
(m³/ha) (m³/ha) (%) (m³/ha/год) (m³/ha) (m³/ha) (%) (m³/ha/год) 

Високе шуме са природном 
обновом 

326,9 8,4 2,6 5,13 215,1 5,5 2,6 3,5 

Високе деградиране шуме 211,2 4,6 2,2 0,93 128,9 4,2 3,3 - 
Шумске културе 104,6 6,9 6,6 0,82 223,3 6,3 2,8 2,5 
Изданачке шуме 109,1 3,4 3,1 0,75 125,1 4,0 3,2 2,4 

 
Комбиноване методе обнављања засноване на примјени пребирног система газдовања 

мјешовитим шумама букве и јеле са смрчом показују добре резултате и у будућности је потребно 
наставити са њиховом досљедном примјеном. Производни потенцијали високих чистих букових и 
храстових шума са природном обновом требају бити оптималније искориштени. Опште стање код 
четинарских чистих и мјешовитих састојина је знатно боље него код чистих и мјешовитих лишћарских 
састојина. Због тога у циљу бољег коришћења производног потенцијала лишћарских шума (нарочито 
букових и храстових) је потребно приступити разради система газдовања по производним типовима 
ових шума односно газдинским класама. Производни потенцијал шума се не користи само кроз дрвну 
запремину, већ су од све већег значаја потенцијали за производњу разних плодова, гљива, љековитог 
биља, дрвеног ћумура,  лов и риболов, затим у коришћењу тресета, камена, пијеска, шљунка итд. У 
шумама Републике Српске процјењује са да у сувом стању има око 1,5 kg/ha квалитетног љековитог 
биља, ароматичног и јестивог биља око 6 kg/ha шумских плодова, око 500 тона/годишње гљива и друге 
биљне сировине (Пројект развоја и очувања шума - Стратегије финансијске одрживости за управљање 
шумама, 2007). Основни карактеристике елемената производности шума манифестују се у: 
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- ниској производној основици (запремини) по јединици површине, а тиме и на укупној површини; 
- сразмерно високом запреминском прирасту као основном производном ефекту; 
- неповољној дебљинској структури; 
- неповољној старосној структури, са локално израженим ненормалним размјером добних разреда 

у једнодобним шумама; 
- неповољним саставом и односом врста дрвећа у смјеси у мјешовитим шумама, посебно јеле, 

смрче и букве; 
- неповољној структури према поријеклу састојина, усљед знатног учешћа шума изданачког 

поријекла; 
- скраћењу трајања производње у изданачким шумама, са свим негативним посљедицама које из 

тога проистичу (умањена биоразноврсност, виталност, производни и еколошки ефекти и др.); 
- недовољна његованост култура и вештачки подигнутих састојина четинара и др. 

 
Еколошки потенцијали се огледају у великој разноликости станишних услова. Највише шума (око 60% 
од укупног шумског фонда РС) се налази у планинској зони (1000 – 1500 m н.в.), нешто мање (око 36% 
од укупног шумског фонда РС) их је у брдској зони (500 – 1000 m н.в.) а најмање (око 4%) у низијској 
зони (ниже од 500 m н.в.).  Од главних врста шумског дрвећа у зони са надморском висином мањом од 
500 m најзаступљеније су шуме храста китњака са око 95% површине, у брдској зони (500 – 1000 m .н.в.) 
шуме букве са 47%  површина, а у планинској зони (1000 – 1500 m н.в.) шуме букве и јеле са смрчом са 
71% површина. Стратегија развоја шумарства, а посебно сегмент дуготрајног планирања, мора се у већој 
мјери базирати на типолошким односно еколошко-производним основама и потенцијалима. 
Класификација шума Републике Српске према намјени није до краја завршена, али је у последњих 
неколико година значајно интензивирана посебно након увођења FSC стандарда за газдовање шумама. 
Еколошки потенцијали шума Републике Српске знатно превазилазе ниво на коме се тренутно налази 
коришћење и употреба тих потенцијала.  
 
Клима Републике Српске садржана је у варирању климатских карактеристика од изражених маритимних 
до континенталних утицаја. Упозоравања на сталне промјене климе (просјечни пораст температуре од 
0,3 до 0,6 степени целзијуса у посљедњој деценији) указују на велики значај шумских екосистема у 
борби против отопљавања климата. Као посљедица утицаја климатских промјена на шуме и слабљење 
њиховог потенцијала истичу се: 

 
- Повећање интензитета и учесталости опасних атмосферских појава и ширење ареала појединих 

штеточина и биљних болести; 
- На умјереним и вишим географским ширинама очекује се повећање дужине вегеационог 

периода; 
- Смањење биолошке могућности за адаптацију и ограничење разноврсности шума; 
- Помјерање граница појединих типова шума у односу на географску ширину и надморску висину; 
- Другачија природна прерасподјела површина типова шума у њиховом међусобном односу;  
- Нестајање појединих биљних заједница; 
- Другачији састав појединих биљних заједница уз нестајање једних и појаву других врста у 

односу на спратовност и социјални положај; 
- Промјена односа појединих врста дрвећа према свјетлости; 
- Повећање степена ризика за очување реликтних, ријетких и угрожених шумских заједница и 

основних врста дрвећа по којима су те заједнице препознатљиве и др. 
 

Кључни проблем је прилагођавање шумских екосистема на климатске промјене и због тога 
управљањем и газдовањем морају се смањити еколошке и друштвено-економске посљедице могућег 
пропадања шума. При том досадашњи концепт вишенаменског система планирања код сваког 
појединачног циља (општег или посебног) и мјера за њихово остваривање мора се посебно анализирати 
у односу на промјене климе као један од основних фактора ризика.  

 
Глобални ток кружења угљеника зависи од шума јер оне акумулирају и ослобађају угљеник, те на тај 
начин представљају значајан фактор климатских промјена. Двострука концентрација CO2 у ваздуху 
доводи до убрзаног раста биљака за 20 – 120%. С обзиром да производни процес у шумарству траје и 
преко 100 година, дискутабилно је како ће шумски екосистеми реаговати на нагло и вишеструко 
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повећање концентрације CO2 у атмосфери. Према препорукама IPCC (2003), за мртво дрво може се 
упоредном процјеном узети максимално 25% од укупне резерве угљеника у надземној биомаси. Овако 
процијењена максимална резерва угљеника у мртвом дрвету износи 2.706.000t или 3.63 t/ha. Одредбама 
Кјото протокола предвиђено је увођење механизама трговине емисијама GHG гасова, чиме је омогућен 
извјестан степен флексибилности за индустријске земље и земље транзицији у погледу испуњавања 
њихових основних обавеза које се односе на квантификовано смањивање емисија гасова који изазивају 
ефекте “стаклене баште”. 

 
Табела 5. Резерва угљеника у шумама РС по категоријама шума и 

нето годишња апсорпција угљеника, 000 т 

Шира категорија шума 
Четинари Лишћари Укупно 

резер. апсор. резер. апсор. резер. апсор. 

Високе шуме са природном обновом 13.080 374 (1.371) 28.699 735 (2.695) 41.779 1.109 
(4.066) 

Високе деградиране шуме 16 1  
(4) 1.743 39  

(143) 1.759 40  
(147) 

Шумске културе и вјештачки подигнуте 
састојине 1.412 93 (341) 481 15  

(55) 1.893 108  
(396) 

Изданачке шуме 17* 3  
(11) 6.592 213  

(781) 6.609 216  
(216) 

Шуме неподесне за газдовање 595 18  
(66) 1.485 39  

(143) 2.080 57  
(209) 

УКУПНО 15.121 490 (17.93) 38.999 1040 
(38.17) 5.4120 1.530 

(56.10) 
   Напомена: У заградама су дате вриједности угљеника претворене у CO2 (Gg)  
 

Флексибилни механизми Кјото протокола су:  

- Међународна трговина емисијама (International Emission Trading – IET)  
- Заједничка примјена (Joint Implementation – JI)  
- Механизам чистог развоја (Clean Development Mechanism – CDM)  

 
Механизми дају могућност државама потписницама Кyото протокола и њиховим овлашћеним 

јавним или приватним компанијама, да остваре смањење емисије ГХГ гасова било гдје у свијету. За 
земље у развоју па тиме и Републику Српску набоље је користити CDM на нивоу малих и нормалних 
CDM пројеката базираних на трансферзибилним дозволама према којим развијене земље дио својих 
обавеза које настају као посљедица емисије штетних GHG гасова (посебно CO2) редукују на тржишном 
функционисању и флексибилности CDM. То подразумјева да развијене земље купе карбон кредите од 
земаља у развоју које имају знатно мању емисију GHG гасова а нарочито CO2.  

Геолошко – педолошки потенцијал шумских екосистема Републике Српске на основу до сада утвђених 
геолошких раритета спада у ред најразноврснијих у Европи. Геолошко-климатски региони У РС су: 
Медитерански, Евросибирско – Бореалноамерички и Алпсконордијски. Динамичан рељеф, правац 
пружања планинских масива, хидрографска мрежа, близина Јадранског мора, различитост педолошких 
фактора условили су широк спектар типова земљишта. Заступљена су земљишта на кречњацима и 
доломитима, перидотитима и серпентинима, флишу, шкриљцима, пјешчарима и глинцима те земљишта 
на равничарским дијеловима РС. На основу потенцијалне продуктивности земљишта и опасности од 
ерозије утврђује се погодност земљишта за шумску производњу. Орографски РС је брдско-планинско 
подручје са свега 5,16% од укупне површине Републике је непродуктивно, а преко 42% су шумска 
земљишта и земљишта прекривена шумом. Ово подручје је значајно због тежњи да се повећа борба 
против загађења и то је један од важних разлога издвајања ланца Динарида као мултидржавног ресурса у 
зону заштићених подручја Европе. Шумски екосистеми РС који се налазе на подручју Динарида имају 
највећи значај с обзиром на површину и очуваност шума у тим и сличним пројектима. 

 
Потенцијал биолошке разноликости шумских на основу постојећих инвентара, јасно указује да је 
богатство биљног и животињског свијета шума Републике Српске изузетно велико. Богатство 
биодиверзитета шума Републике Српске је истакнуто у оквиру реализованог пројекта Стратегије БиХ са 
акционим планом за очување биолошке и пејзажне разноликости (2008-2015) према члану 6а 
Конвенције о биодиверзитету. Основа за доношење Стратегије развоја и очувања биодиверзитета у 
РС је студија биолошке и пејзажне разноврсности под називом "Босна и Херцеговина — Земља 
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диверзитета", која уједно представља и Први извјештај земље према Конвенцији. Од укупно 1.800 врста 
ендемске флоре на Балкану око 30% налази се у БиХ а већина и у РС. Специфичан географски положај на 
линији судара средњоевропских и медитеранских утицаја, бурна геотектонска динамика и разноликост 
геолошких, геоморфолошких, хидролошких, климатских и педолошких одлика, учинили су да 
Република Српска представља подручје изузетног генског, специјског и екосистемског диверзитета. 
Територија  Републике Српске са својих  3.760 врста а у односу на укупну територију (2.461.700 ha) има 
индекс биодиверзитета од 0,0015. У Прегледу биљних заједница из 1976 године може се реконструисати 
да је у Републици Српској регистровано 9 основних група шумске вегетације, 27 подгрупа и 169 
основних типова шума. У "Каталогу највећих стабала Републике Српске" наведена је 171 врста дрвећа 
које укључују и њихове максмалне димензије што је изузетна информација у прилог биоразноврсности 
иако је велики број врста са листе алохтоних. Стратегија развоја шумарства између осталог подразумјева 
да у наредном периоду као општи циљ газдовања на републичком, регионалном нивоу (у шумском 
подручју или округу) и локалном нивоу (газдинска јединица или политичка општина),  истакне заштита 
биодиверзитета као један од приоритета, а полазећи од глобално усвојене дефиниције одрживог 
газдовања шумама у Хелсинкију 1993. Конвенцијом о биодиверзитету као примарни оквир за одрживо 
коришћење и заштиту биолошке разноликости препознат је екосистемски прилаз газдовању. Он 
подразумјева прилагодљиво газдовање које уважава комплексност и динамичност природе шумских 
екосистема, укључује потребе човјека уз очување продуктивности и увећање капацитета за адаптацију 
промјенама. Газдовање шумама на типолошким основама у највећој мјери је усклађено с основним 
начелима екосистемског прилаза газдовању и тиме најадекватније прилагођено захтевима очувања, 
заштите и унапређивања биолошке разноликости. Неопходна активност у односу на претходне 
чињенице, поред осталог, мора бити усмјерена на просторно дефинисање, очување издвојених и 
заштићених површина што представља један од интегралних посебних циљева одрживог управљања а 
који се посебно односи на заштиту биоразноврсности. Поред Пан-европских показатеља за опис и 
процјену биодиверзитета у шумским екосистемима, потребно је израдити кључне структурне, 
композиционе и функционалне факторе заштите и очувања шумског биодиверзитета. Савремени 
принципи анализе потенцијала шумских екосистема подразумјевају примјену и праћење индикатора 
који су у складу са MCPFE стандардима. Ови индикатори промовишу праћење промјена у еколошкој 
компоненти одрживог газдовања шумским екосистемима. 

 
Природност шумских екосистема представља модерни принцип узгоја привредних шума који 
подразумјева усмјерено и правилно убрзавање процеса који се природно одвијају у развоју једне шуме. 
Структура шума у РС у односу на природност указује на снажан антропогени утицај у односу на аспект 
њихове разноврсности у дугим одсјецима времена. У будућности је потребно нарочито у категоријама 
модификованих природних и полуприродних шума примјењивати природи блиско гајење односно 
газдовање шумама. Тај систем подразумјева трајно одрживе и економски оправдане узгојне активности 
ограничене природним процесима, гдје се природни станишни потенцијал настоји оптимално користити 
за очување биодиверзитета, природности, генетске варијабилности, унапређења стања и повећања 
продуктивности шума. Повољним се може оцјенити релативно скромно учешће алохтоних врста дрвећа 
у укупном шумском фонду израженом површином и запремином. Број интродукованих врста је сигурно 
далеко већи ако би се узео у обзир дио инвентара који се односи на паркове и остале ваншумске 
површине у којима ове врсте увећавају естетску вриједност и рекреативну опремљеност конкретних 
локалитета. Неке интродуковане врсте својом агресивношћу (експанзијом) постају озбиљна претња 
природној регенерацији и опстанку домаћих врста дрвећа. 

 
Мртво дрво укључује дрво у лежећем стању, мртво корење и дебла већа или једнака 10 cm у пречнику. 
Процењена биомаса мртвог дрвета у  шумама Републике Српске износи око 16% у односу на биомасу 
живог дрвета (изнад и испод земље) што се са ширег аспекта проблема очувања разноврсности може 
сматрати повољним укључујући микрохабитате ентомофауне и микофлоре које срећемо у шуми и 
шумском земљишту. 

 
Шумски генетички ресурси и репродукциони материјал представљају кључни сегмент за обнављање 
(регенерацију) шума али и још један од значајних структурних показатеља биодиверзитета. Посебна 
обавеза и дужност шумарске науке и струке у Републици Српској је очување (конзервација) генофонда у 
живим архивама: сјеменским објектима (сјеменске састојине, сјеменске културе, сјеменске плантаже, 
групе стабала, појединачна стабла), провинијеничним тестовима, тестовима потомства, клонским 
тестовима, матичњацима, сјемену, полену и банци сјемена. Оплемењивање шумских и хортикултурних 
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врста треба да допринесе повећању продуктивности и побољшавању техничких својстава дрвне масе, 
унапређењу животне средине, отпорности на болести, штеточине, екстремне услове и аерозагађења. 
Издвајање сјеменских објеката, као фенотипски најбољих дијелова популација у циљу сакупљања 
генетички квалитетног сјемена, представља значајан вид очувања генетског богатства и разноликости 
шумских екосистема in situ. У досадашњим активностима, поступком масовне селекције, издвојене су и 
регистроване сјеменске састојине у којима је обухваћено 10 врста дрвећа од којих је 7 четинарских и три 
лишћарске врсте (китњак, буква и горски јавор). Будуће активности потребно је усмјерити у правцу 
издвајања и регистрације сјеменских објеката лишћарских врста дрвећа, у првом реду племенитих 
лишћара (бјели јасен, горски јавор и др.) и воћкарица (дивља трешња, д. крушка, д. јабука, орах, п. 
кестен, брекиња, оскоруша, јаребика и др.), као и осталих лишћара (лужњак, црвени храст, багрем, круп. 
липа, ситнол. липа и др.).  Поред тога, у току је реализација пројекта подизања генеративних сјеменских 
плантажа смрче на четири локалитета у Републици Српској.   
Иницијатива о конзервацији и одрживом коришћењу генетичких ресурса развија се кроз финансијску 
подршку SIDA-е и десетогодишњи регионални пројекат SEEDNet. Једна од основних активности 
SEEDNet пројекта јесте успостављање Програма за заштиту биљних генетичких ресурса. Влада 
Републике Српске од 2005. године издваја намјенска средства за одржавање биљних генетичких ресурса, 
као подршку активностима пројекта и за успостављање Програма за заштиту биљних генетичких 
ресурса Републике Српске. Међутим у овом Програму недовољно је посвећена пажња шуми као основи 
постојања и развоја шумских биљних генетичких ресурса што је у наредном периоду потребно 
побољшати и створити основе за унапређење конзервације шумских генетичких ресурса. Циљ 
управљања генетичким ресурсима јесте унапређење услова за континуирано еволуирање врста, које 
представља одбрамбени механизам организама у борби са промјенама средине. Конзервација шумских 
генетичких ресурса од значаја је за одрживо коришћење вриједности шума, за побољшање здравственог 
стања и виталности шумских екостистема и унапређење и развој њихових заштитних, естетских и 
културних функција. Поред тога неопходно установити регионе провенијенција за шумско дрвеће и 
репродуктивни материјал у РС. Концепција конзервације шумских генетичких ресурса треба да се 
заснива на методама in situ и ex situ конзервације.  

 
Облик предјела шумских екосистема РС дефинисани су природним факторима. Шумске и друге 
екосистеме у шумским подручјима  Републике Српске карактерише разноврсност предјела која је у 
доброј мјери, условљена биоеколошком разноврсношћу. О разноликости облика предјела и 
потенцијалима који произилазе из њихове разноликости у  Републици Српској у довољној мјери говори 
досадашњи број издвојених еколошких јединица и основних типова шума. Разноликост облика предјела 
узрокована је интеракцијом биолошког и геолошког диверзитета те се могу издвојити: Медитерански, 
супра-медитерански, планинско-медитерански, панонски, брежуљкасти и планински облици предјела 
(NEAP БиХ, 2003). Богатство и разноврсност врста које се налазе у шумама најбоље осликава податак да 
шуме садрже преко 50% свјетског биодиверзитета. При том није мањи ни допринос шума у 
хетерогености предјела, формирању земљишта, контроли поплава, ерозије земљишта, задржавању и 
пречишћавању вода, производњи кисеоника, итд. Самим тим посљедице које произилазе из пропадања 
или нестанка (дефорестације) шума односно угрожавања предјела су тако озбиљне да се на 
међународним скуповима очување и одрживо газдовање шумама третирају засебно.  

 
Угрожене шумске врсте према IUCN - категоризацији су критично угрожене ако у скорој будућности 
постоји изузетно висок ризик њиховог нестајања у дивљини. У том смислу неопходно је у циљу развоја 
шумарства планирати реализацију активности на изради црвене листе (IUCN Red List) које се односе на 
заштиту флоре и фауне, њихових станишта и популација, посебно појединих врста дрвећа, које спадају у 
категорију ријетких, реликтних, ендемичних и угрожених врста према TBFRA класификацији. Према 
IUCN категоризацији у БиХ спектар биљака обухвата 3 изумрле врсте, 5 вјероватно изумрлих, 43 врсте 
веома угрожене, 286 веома рањивих и угрожених, 298 ријетких и потенцијало угрожених и 52 
недовољно истраженог степена угрожености. Такође је око 50 % гљива угрожено и значајан број 
ароматичног биља (NEAP, 2003). Опште мјере за заштиту природе, те за заштиту дивљих животиња и 
биљака, као и обавеза израде уредбе о Црвеној књизи заштићених врста и станишта дефинисане су у 
Закону о заштити природе – пречишћени текст (Сл.гл. РС бр. 113/08). Статус угрожених врста мора бити 
утврђен и законским актима којима се у најширем обухвату одређује политика односа према шуми и 
одрживом коришћењу укупних потенцијала шума у шумским подручјима. У Републици Српској 
издвојено је 1.342,80 ha шума у циљу заштитите угрожених врста и станишта. Према чл.47 актуелног 
Закона о шумама забрањено је уништавање ријетких, вриједних шумских биотопа, станишта, хабитата и 
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екосистема. Заштита животне средине постиже се заштитом вегетације и заштитом природних 
вриједности. Према NEAP-у БиХ 15-20% укупне површине Републике Српске треба издвојити и ставити 
под разне нивое заштите. Не доводећи у питање обавезу издвајања и увећања површине заштићених 
природних добара и имајући у виду искуства неких европских држава, може се са прилично сигурности 
констатовати преамбизиозност овог плана поготово дијела који се односи на будуће евентуално 
релативно учешће заштићених подручја према NEAP-у.  

 
Потенцијали шума високе заштитне вриједности нису у потпуности искоришћени. У односу на 
полифункционални приступ планирања газдовања национални паркови покривају 20.744 ha, а још два 
прашумска резервата (Јањ и Лом) око 600 ha. Према Просторном плану Републике Српске (2008. године) 
заштићени шумски екосистеми представљају значајан дио заштићених екосистема Републике посебно у 
оквиру националних паркова, регионалних паркова (паркова природе), пејзажних заштићених предјела и 
природних резервата. Ови екосистеми обухватају око 240 km2 а у I режиму заштите око 40 km2 
површине. Просторним планом је предвиђено до 2015. године издвајање нових заштићених подручја 
природе (око 16,2% од укупне површине Републике Српске) од којих највећи значај имају шумска 
подручја различитог степена заштите. Предвиђено је значајно повећање површина националних и 
регионалних паркова, рекреативних, културних, научних и пејзашних предјела и резервата природе као 
и меморијалних паркова и споменика. Од тих површина под I степеном заштите налазило би се 163 km2 
површине. Имајући у виду потенцијале очуваних природних шума и настојања за повећањем површина 
заштићених шума односно шума посебне намјене у Републици Српској су планиране активности на 
издвајању у наредних 10 година 5-10% површина шумског фонда који би се налазио у разним нивоима 
заштите у зависности од планираних посебних циљева газдовања шумама у оквиру ових објеката. Од 
почетка процеса FSC цертификације газдовања шумама у шумама у својини Републике Српске  је 
издвојено 44.182,7 ha шума високе заштитне вриједности или 4,5% површине укупног шумског фонда. 
Ове шуме обухватају: сјеменских састојина (1.212 ha), шуме у циљу заштите угрожених врста (1.342,8 
ha), затим шуме у циљу заштите подручја (6.103 ha), шуме за заштиту водотока (21.030,1 ha), шуме за 
заштиту земљишта од ерозије (9.164,5 ha), шуме за заштиту од пожара (5,4 ha) и површине шума у циљу 
заштите традиционалних и културних вриједности (5.516,5 ha). Активности на издвајању нових шума 
високе заштитне вриједности потребно је наставити у сарадњи са свим заинтересованим странама и 
институцијама како би остварили жељене ефекте заштите према релевантним Конвенцијама о развоју 
система заштићених простора и екосистема (IUCN/WCPA). Према FSC стандардима активности 
газдовања у шумама високе заштитне вриједности морају одржавати или побољшавати карактеристике 
које их дефинишу. Код стратешког планирања издвајања нових HCVF у складу са процесом 
цертификације шума потребно је да шумски екосистем задовољава једно или више следећих обиљежја:  

 
- Шумска подручја која глобално, регионално или локално имају значајну концентрацију 

биодиверзитет вриједности и/или велику пејзажну вриједност у којима постоје здраве 
популације са скоро свим или свим природно настањеним врстама које се јављају по 
природном узорку дистрибуције и учесталости;  

- Ријетки, рањиви, угрожени шумски екосистеми а посебно микрохабитати; 
- Шуме које обезбјеђују основне еколошке услуге у кризним ситуацијама (нпр. квалитет или 

проток воде, заштиту од ерозије, природних катастрофа као што су циклони или урагани, 
опрашивање);  

- Шуме које представљају основу за обезбјеђивање економских или био-физиолошких 
потреба локалног становништва или су битне за културни идентитет локалних заједница.   

 
Према Просторном плану Републике Српске (2001. - 2015.), планирано је да ће се обезбједити 

заштита: 
- националних паркова 9, 
- регионалних паркова (паркова природе) 14, 
- рекеациони, културни, научни и др. заштићени предјели 102, 
- природни резервати 10, 
- меморијални паркови и споменици 13 

 
До сада није извршено планирано издвајање и заштита планираних површина према Просторном 

плану РС. 
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Вода њен квалитет и количина нарочито питке воде зависе од квалитета и очуваности шумских 
екосистема. Недовољна бригa о социјалном положају становништва утиче на угрожавање шума а тиме и 
смањивање количина питке воде. Слатководни сливови су кључни ресурс у Републици Српској. На 
територији Републике годишње падне око 1.250 l/m²

 
оборина, што, обзиром на површину, даје укупну 

запремину оборинских вода од 32.000 милиона m³ воде. Са територије Републике Српске отјече у 
просјеку око 50% од укупне пале количине воде. Дугорочни план водоснабдјевања РС базиран на плану 
за БиХ из 1988. године указује на велики значај шума за планинска врела и површинске токове. 
Издвајају се врела са протоком 5 l/s до чак преко 600 l/s. Квалитет површинских вода је различит од 
регије до регије што је у будућности потребно детаљно истражити. 
 
 2.3. Стање у погледу еколошких и социјалних функција шуме  
 

Еколошке и социјалне функције шума имају огроман значај за одрживи развој друштва и 
побољшање квалитета живота, како у руралним и планинским подручјима, тако и у урбаним срединама. 
Сви природни ресурси Републике Српске, флора и фауна, природне љепоте које се заједнички користе 
као објекти од посебне културне и историјске вриједности, дефинисани су законом и представљају добра 
од заједничког интереса за Републику Српску те морају да имају посебну заштиту. Улога шума у 
везивању угљеника из атмосфере и спречавању отопљавања климата и социјалних функција шума  мора 
се разматрати у односу на одредбе Кјото протокола и Конференције у Канкуну (2010). Стање шума 
представља резултат различитих фактора: промјене површине под шумом, комерцијалних сеча, шумских 
пожара, временских екстрема и промјене климе, аерозагађења, напада  инсеката, патогених гљива, 
промјена услова земљишта, ерозије земљишта и других. Заштита биодиверзитета, везивање угљеника, 
рекреација и управљање сливовима су међу најзначајнијим еколошким и социјалним функцијама шума.  
 
  2.3.1. Еколошке функције шума 
 
Заштитно – регулаторне функције шума имају посебан друштвени значај. Заштитне функције у 
условима Републике Српске су сљедеће: протвиверозиона заштита, заштита и унапређивање режима 
вода, заштита од нежељеног дејства вјетра, екстремних температура и сунчевог зрачења, регулација 
падавина, заштита од нежељених и штетних имисионих дејстава, те остале заштитне функције (заштита 
пољопривредне производње, саобраћајница, заштита од буке, погледа и лавина итд.). 
Заштита вода  представља значајан сегмент еколошке функције шума. Деградација ресурса земљишта и 
вода је повезана са укупним квалитетом животне средине, а загађење воде и "ефекат стаклене баште" су 
две главне преокупације глобалног значаја. Као резултат присуства деградираних шума и земљишта 
хидролошка функција шума је умањена. Због тога се као императив намеће заштита и очување шумског 
земљишта од ерозије, чиме се у највећој мери побољшава и хидролошка улога шуме. Нерационалне 
сјече са јаким  захватима вишеструко утичу на стварање ерозионог материјала. Посљедице су: 
деструкција хумусно-акумулативног хоризонта земљишта; значајна редукција инфилтрационо-
ретенционог капацитета; интензивирање површинског (поплавног) отицаја и учесталија појава бујичних 
токова. Водозаштитна функција шума и утицај шуме на квалитет и квантитет водних ресурса још није 
адекватно вреднован. Улога корисника/власника шума у очувању овог "сервиса" још није довољно 
санкционисана од стране доносиоца одлука. Имајући у виду да већина квалитетних вода у Републици 
Српској потиче из шума и шумских подручја, неопходно је да се шумарство у будућности укључи као 
равноправан партнер у администрацију и управљање водама. У шумама са приоритетном функцијом 
заштите водотока и изворишта морају се примјењивати посебне мјере газдовања, контрола ерозионих 
процеса и њихово свођење у толерантне оквире. Конзервација земљишта и вода, у овом смислу, је 
значајна у мјери у којој лимитира развој шумарства и треба да представља саставни дио њиховог 
генералног развоја. 
Заштита земљишта подразумјева мноштво кључних станишних, економских, социјалних и културних 
функција, виталних за одржавање живота: 
 

- Продукција хране и друге биомасе; 
- Акумулације, филтера и трансформатора различитих материја;  
- Станиште и резервоар гена; 
- Физичка и културна средина за живот; 
- Извор различитих материјала и др.  
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Земљиште је витални ресурс који је изложен бројним процесима деградације и растућим 

притисцима. У циљу постизања циљева одрживог развоја, неопходна је заштита овог ресурса, у свим 
областима, што је препознато и прихваћено како у регионалним оквирима, тако и на интернационаном 
нивоу. У односу на претходно, стратегија заштите земљишта тематски укључује посебно превенцију од 
ерозије, контаминације загађујућим материјама, смањења садржаја органске материје и процеса 
дезертификације. 
Заштита станишта и биодиверзитета поставља се као примарни еколошки задатак због богатства шума 
Републике Српске биљним врстама, њиховом диверзитету и примарним ген-центрима који су 
јединствени у Европи. Шумски ресурси обухватају 205 аутохтоних врста дрвећа и жбуња (175 
лишћарских и 35 четинарских), са примарним ген-центрима већег броја ендемских и ендемско-
реликтних врста. Актуелни облици очувања бидиверзитета шума у Републици Српској врше се углавном 
in situ конзервацијом, а у будућности је потребно вршити и развијати ex situ конзервацију. Негативни 
утицаји на биодиверзитет рефлектују се у убрзаном губитку врста, што је случај и на глобалном нивоу, и 
деструкцији природних станишта. Овом процесу доприносе, првенствено, повећана загађивања из 
ваздуха, процеси ацидификације и текуће климатске промјене. У оквиру припреме смјерница и плана за 
очување биодиверзитета шума, у складу са MCPFE и другим стратешким документима, потребно је да 
се установи систем (кодекс), који садржи примјену система најбољих мјера у шумама, тј. листу свих 
шумарских операција и "понашања" које треба да осигурају имплементацију стратегије развоја 
шумарства у Републици Српској.   

 
Шуме и промјене климе - регулација климе утицајем шумских екосистема на климу представља основу 
глобалне борбе против отопљавања климата. Шуме Републике Српске, као и шуме читавог региона 
Западног Балкана, су изложене промјенама усљед процеса отопљавања и климатских поремећаја 
широких размјера. Због тога су неопходна нова сазнања о осјетљивости врста и екосистема према 
клими, континуирано праћење различитих климатских режима и развој стратегија управљања 
климатским промјенама. Иницијативе за осигурање здравственог стања шума, одржавање 
биодиверзитета и смањивање фрагментације станишта имају значајну улогу у стварању пуферног ефекта 
према климатским промјенама. У Републици Српској се очекује повећање средње годишње температуре 
за 0,3 до 0,5 °C по декади односно 4-4,5°C  до краја 21. вијека. Ако се оствари ово повећање, суше, 
градације инсеката и појава шумских пожара постају све вјероватније, а постојећи шумски покривач се 
може изгубити. У контексту шума и шумарства Републике Српске, овај утицај промјене климе на 
шумске екосистеме, значајан је у смислу изналажења рјешења адаптације и стратегија за ублажавање 
промјена у погледу: продукције дрвне запремине, везивања угљеника, заштите биодиверзитета, 
количине и квалитета питке воде и других функција са процјеном ризика и друштвено-економским 
посљедицама. С обзиром да шуме добијају све већи значај као средство за везивање угљеника, будући 
системи газдовања шумама вјероватно ће бити између осталог, оцјењивани и са становишта њихове 
ефективности у испуњењу ове функције. Значајнији проблеми еколошких функција шума су: 
 

- Мјестимично присутни процеси водне ерозије и недовољна заштита изворишта и водозахвата; 
- Неизграђен систем мониторинга биодиверзитета шума и врједновања предјела; 
- Непотпун мониториг здравственог стања шума и земљишта; 
- Издвајање заштићених подручја и добара углавном у шумама у својини Републике Српске ; 
- Неизграђен систем мониторинга односа климатских промјена и шума и др. 

 
Угроженост шума  шумским пожарима представља најјачи облик деструкције на шума и шумских 
земљишта. На подручју Републике Српске у периоду 2003-2007. година деструктивним дјеловањем 
шумских пожара захваћено је 26.222 ha, а штетним дјеловањем олујног вјетра 11.457 ha. Према томе, 
деградација шума захваћена само са ова два фактора износи 3,7% површине шума у својини Републике 
Српске  у Републици Српској. Величина опожарених површина код шума у приватном власништву је 
знатно нижа у односу на шуме у својини Републике Српске. Власник шума у својини Републике Српске  
има веома ограничене ресурсе, са обзиром на површину, којим се може одупријети шумским пожарима. 
Према GFRA 2005 у БиХ се на годишњем нивоу пожари јаве на 12.000 ha, а штете од инсеката на 10 .00 
ha. У зависности од климатских прилика по годинама величина опожарених површина на подручју 
Републике Српске се креће у границама између 360 и 18.200 хектара. Потребно је у наредном периоду 
тежити да се број пожара и величина опожарених површина у шумама у својини Републике Српске  
смање примјеном одговарајућих превентивних противпожарних мјера, као јасно дефинисаних 
активности. 
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2.3.2. Социјалне функције шума (рекреација, туризам, спорт)  

 
У групу социјалних функција убрајају се: здравствене, естетско декоративне, туристичко-

рекреативне, васпитне, образовне, научне и др. Из групе социјалних функција посебан значај и функцију 
данас у Републици Српској имају шумски комплекси као што су Национални паркови, природни 
резервати, паркови дивљачи, меморијални комплекси и друго. За савремено планирање газдовања 
шумама са израженом социјалном функцијом потребна је израда одговарајућих еколошких студија и на 
њиховој основи је потребно извршити функционалну подјелу простора као трајног основа за планирање 
и унапређивање коришћења свих ресурса и потенцијала, односно функција шума. Ради рјешавања 
проблематике развоја, коришћења и заштите националних паркова потребно је израдити: 
 

• Програм развоја националног парка; 
• Просторни план подручја националног парка; 
• План заштите и уређења националног парка и 
• Програм коришћења потенцијала и функција парка. 
 

Ови планови су основни планови и програми и сачињавају научно-стручне основе за 
усклађивање развоја националних паркова и рационално коришћење њихових потенцијала и 
вриједности. Израдом ових програма површине шума намјењене за националне паркове треба да 
омогуће задовољавање научних, образовних, културних, туристичких и других потреба. Анализа 
досадашњег газдовања и управљања са националним парковима у Републици указала је на проблеме и 
неке негативне оцјене од којих се могу истаћи:  
 

• Недовољна активност на праћењу и контроли шумских ресурса; 
• Недовољна финансијска улагања, сарадња и координација са републичким институцијама; 
• Недостатак широког информисања и оглашавања; 
• Слаба економска ефикасност  када је у питању кориштење свих функција шума; 
• Недостатак инфраструкуре за рекреацију, и слабе културне и образовне иницијативе; 
• Недовољна заштита културних и историјских знаменитости и др.  

 
Један од основних проблема при управљању националним парковима је у недостатку 

финансијских средстава која су потребна за развој, коришћење природних и других ресурса. Недостатку 
финансијских средстава углавном је допринијела слаба ефикасност и сарадња институционалних  и 
економских структура унутар националног парка, сужена гледања на могућност развоја, затвореност у 
сопствену локалну традицију газдовања, недовољна информисаност и презентација основних 
вриједности националног парка. Из овог произилази: 

• Неопходност активирања оперативних акција и одговорности према заштити шумских 
екосистема који представљају посљедње оазе недирнуте природе, заштити пејзажа као естетске 
вриједности (глечерска језера, водопади, клисуре, културно-историјску споменици и др.), 
заштита предјела који имају мјешовите функције (заштита предјела и контролисано коришћење). 

• Побољшање квалитета институционалних структура са задацима, снагама и могућностима 
пропорционалним  текућим потребама. 

• Предвидити управљачки механизам који омогућава координирану употребу ресурса из других 
сектора као што су туризам, спорт и рекреација, јавни радови и друго, а који би омогућио веће 
економске ефекте. 

• Одредити годишњи финансијски  допринос установама које управљају са овим подручјима од 
стране републичких институција. 
Током посљедњих неколико деценија у многим земљама, управљање природом, еколошким и 

социјалним функцијама шума постаје приоритетан циљ газдовања понекад  надмашујући производну 
као примарну функцију. Социјалне функције шума не укључују само рекреацију, већ квалитет живота у 
много ширим аспектима, тако да постају интегрални дио посебно живота у руралним подручјима. Усљед 
повећаног значаја и комплексности, као и потенцијалних конфликата са другим функцијама, социјалне 
функције шума се морају разматрати много експлицитније  него у прошлости. Основни циљеви су да се 
унапреди квалитет информација доступних доносиоцима одлука и менаџерима у шумарству у односу на 
користи које рекреација, туризам и остале социјалне функције доносе шумарству и на тај  начин се 
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дефинишу трошковно ефикасне методе да се користи од ових функција шума увећају. Основни 
проблеми везани за социјалне функције шума су: 
 

- Изражени притисци за промјеном намјене шума и шумског земљишта; 
- Неизграђен систем врједновања еколошких и социјалних функција шума; 
- Недовољно искориштен туристички и рекреативни потенцијал шума; 
- Уситњеност посједа приватних шума; 
- Неповољан утицај других привредних грана на шуме; 
- Необезбеђени извори финансирања, посебно за заштићене дијелове природе и др. 

 
У оквиру шумарства РС није довољно посвећена пажња развоју урбаног шумарства чије 

тежиште интереса је усмјерено на остваривање добробити у еколошко-социјалном смислу, а његови 
главни задаци су побољшање животног простора (климатски услови, хидрологија, ваздух, бука, естетика 
и др.), осигурање површина у рекреативне и образовне сврхе, рециклажа и збрињавање отпада и 
одређени степен производње дрвне масе. Концепција »урбаног шумарства« је први пут представљена на 
9. конференцији Commonwealth Forestry у New Delhiju (Јоргенсен, 1967.) и побудила је значајан 
међународни интерес унутар шумарских кругова. Урбано шумарство треба омогућити и усмјерити 
уравнотежен развој градских паркова, дрвореда и шумских заједница које су под снажним утицајима 
урбаних средина. Управо су стручњаци из области шумарства најпозванији у рјешавању наведене 
проблематике управљања и газдовања парковима и природним објектима за рекреацију и туризам.  
 
 2.4. Стање газдовања шумама  
 

Газдовање шумама подразумијева обнову, заштиту, његу, подизање нових шума и коришћење 
шума и шумског земљишта, као и друге активности за одржавање и унапређивање функција шума, или 
газдовање јесте скуп усаглашених техничко-технолошких, економских, научних и друштвених 
активности које се у одређеном одсјеку времена морају предузимати у шуми ради њене заштите, 
одржавања и унапређивања. Систем газдовања подразумијева одабрани узгојно-уређајни поступак у 
шуми условљен биоеколошким карактеристикама врста дрвећа, бонитетом станишта и циљем газдовања 
шумама. Систем газдовања је дефинисан одабраним  начином  сјече и обнове, односно његе шума. У 
нашим шумама најчешће се примјењује скупинасто-преборни систем газдовања. Поред овог система 
газдовања, станишни и састојински услови омогућавају примјену и других, нарочито комбинованих 
система газдовања те је потребно у објективним условима вршити њихову имплементацију и разраду по 
производним типовима шума. Када је ријеч о коришћењу шума, потребно је указати на чињеницу да се 
годишње у нашим шумама посјече око 2,94  мил. m³ свеукупне (бруто)  дрвне масе  и из ње изради око 
2,09  мил. m³ различитих дрвних сортимената, од тога у: 
- шумама у својини Републике Српске     1.699.242 m³  или  81,8 % 
- приватним шумама         290.705 m³  или  14,0 % 
- Индустријским плантажама                      35.595 m³  или   1,7 % 
- НП Сутјеска             36.389 m³  или   1,8 % 
- НП Козара              15.455 m³  или   0,7 % 

Табела 6:  Обим сјеча у шумама у својини Републике Српске  по категоријама шума 
(Извор: ЈПШ, Извјештај  о извршењу производно-финансијског плана за период 01.01.- 31.12.2009) 

 
Категорија шуме 

 
Врста сјече 

Свеукупна 
маса 

Маса 
крупног 
дрвета 

Нето дрвна 
маса Индекси 

m³ 5/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 

Високе шуме са природном 
обновом 

Редовне сјече 2.074.289 1.743.548 1.480.069 71 85 
Случајни ужици 149.957 125.270 104.671 70 84 
Укупно 2.224.246 1.868.818 1.584.740 71 85 

Високе деградиране шуме Редовне сјече 17.012 14.215 11.630 68 82 
Случајни ужици 8.171 6.780 5.527 68 82 
Укупно 25.183 20.995 17.157 68 82 

 
Шумске културе 

Редовне сјече 19.600 15.973 13.283 68 83 
Случајни ужици 5.799 4.555 3.641 63 80 
Укупно 25.399 20.528 16.924 67 82 

Изданачке шуме Редовне сјече 102.083 80.751 65.438 64 81 
Случајни ужици 22.445 18.122 14.983 67 83 
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Укупно 124.528 98.873 80.421 64 81 

 
Укупно – све категорије 

 

Редовне сјече 2.212.984 1.854.487 1.570.420 71 85 
Случајни ужици 186.372 154.727 128.822 69 83 
Укупно 2.399.356 2.009.214 1.699.242 71 85 

 
  Најзаступљенији сортимент из шума у својини Републике Српске  су пилански трупци (трупци за 
резање). Они у укупном асортиману учествују са 46,3%. Огревно и целулозно дрво заједно 
партиципирају са 51,2 %., рудно и остало обло дрво са 2 %, фурнирски трупци за резање и љуштење са 
0,4 % и ТТ стубови са 0,1 %. Уочљиво је мало учешће у асортиману најквалитетнијих трупаца (Ф и Л) и 
велико учешће најмање вриједних трупаца (целулозно и огревно дрво). Ако се један дио разлога за 
овакво стање може објаснити диктатом тржишта, које је задњих година гладно за огревним дрветом свих 
облика израде, онда се други дио разлога сигурно мора потражити у објективном квалитету залихе 
високих економских шума. У току првих шест мјесеци 2009. године у приватним шумама Републике 
Српске произведено је  49.211  m³ различитих шумских дрвних сортимената. Најзаступљенији 
сортимент у нашим приватним шумама је огревно дрво, које у укупном асортиману учествује са 53,4 %. 
На другом мјесту налазе се трупци са учешћем од 42,7 %, док на остале сортименте отпада 3,9 % (Табела 
8). У поређењу са шумама у својини Републике Српске , у приватним шумама је мање учешће 
вриједнијих сортимената у производном асортиману. 

Табела 7:  Асортиман производње у шумама у својини Републике Српске 
(Извор: ЈПШ, Извјештај  о извршењу производно-финансијског плана за период 01.01.- 31.12.2009) 

 
Категорија шуме 

Трупци ТТ 
стубови 

Рудно и 
остала обл. 

Целулозно 
дрво 

Огревно 
дрво Укупно 

Ф и Л за 
резање 

m³ 
Високе шуме са природном обновом 6.382 774.218 1.635 31.791 203.745 566.969 1.584.740 
Високе деградиране шуме 0 625 0 8 338 16.196 17.157 
Шумске културе 0 1.968 510 1.714 5.772 6.960 16.924 
Изданачке шуме 0 9.048 77 1.032 2.662 67.602 80.421 

Укупно m³ 6.382 785.849 2.222 34.545 212.517 657.727 1.699.242 
% 0,4 46,3 0,1 2,0 12,5 38,7 100 

 
Табела 8:  Обим и асортиман производње у приватним шумама 

(Извор: ЈПШ, Извјештај о извршењу Плана газдовања шумама у приватној својини за период 01.01. до 30.06.2009. године) 

Врста дрвета 
Трупци ТТ 

стубови 
Рудно д. и 
остала обл. 

Целулозно 
дрво 

Огревно 
дрво Укупно 

(m³) 
Четинари 4.180 98 387 175 - 4.840 
Лишћари 16.852 - 763 513 26.243 44.371 

Укупно m³ 21.032 98 1.150 688 26.243 49.211 
% 42,7 0,2 2,3 1,4 53,4 100 

   
  Питање отворености шума заслужује посебну пажњу, не само када је ријеч о шумама у својини 
Републике Српске  него и о свим другим шумама и шумским земљиштима Републике Српске. Због 
ниске отворености шума, етат се не реализује на цијелој површини шумскопривредних подручја. Ниска 
отвореност шума има за посљедицу повећање транспортних дистанци у фази примицања и привлачења 
израђених дрвних сортимената, те с тим у вези, повећање трошкова транспорта и обима штета изазваних 
примјеном механизације. Због ниске отворености, отежане су мјере заштите шума, посебно од пожара, 
недовољно су валоризоване еколошке и социјалне фунције наших шума, успорен је развој руралних 
подручја.  Просјечна отвореност шума у својини Републике Српске  шумским камионским путевима 
износи 6,0 km/1.000 ha (Табела 9). Најбоље су отворене високе шуме са природном обновом (9,1 
km/1.000 ha) и шумске културе (8,0 km/1.000 ha). Знатно слабије су отворене изданачке шуме (4,8 
km/1.000 ha) и високе деградиране шуме (4,4 km/1.000 ha), док су најслабије отворене површине подесне 
за пошумљавање (1,0 km/1.000 ha) и површине неподесне за пошумљавање (0,6 km/1.000 ha). 
 

Табела 9 :  Отвореност шума у својини Републике Српске  са шумским камионским путевима 
(Извор: Катастар саобраћајница, 2009) 

Категорија шуме Површина 
ha 

Дужина путева 
km 

Отвореност 
km/1.000 ha 

1. Високе шуме са природном обновом 462.431 4.212,97 9,1 
2. Високе деградирне шуме 23.083 101,20 4,4 
3. Шумске културе 60.817 485,34 8,0 
4. Изданачке шуме 177.314 851,70 4,8 
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5. Површине подесне за пошумљавање (шибљаци и голети) 206.696 212,76 1,0 
6. Површине неподесне за пошумљавање 52.127 33,20 0,6 
    Укупно/просјечно 982.468 5.897,17 6,0 

 
  Поређења ради, просјечна отвореност шума камионским путевима у Словенији износи 19,9 
km/1000 ha. Према  њиховим процјенама, оптимална отвореност шума у Словенији требала би да се 
креће између 24 – 25 km/1.000 ha.  Просјечна отвореност комерцијалних шума у Аустрији износила је 
1994. године 45 km/1.000 ha, а заштитних шума 9 km/1000 ha. Ако упоредимо просјечну отвореност 
наших шума са отвореношћу у споменутим земљама средње Европе, долазимо до закључка да су наше 
шуме веома слабо отворене. 
  Ради остваривања дугорочних циљева заснованих на принципима одрживог газдовања шумама, 
формирају се средства посебних намјена за шуме. Сходно релевантним законским одредбама, ова 
средства се воде на посебном рачуну трезора, а будући да се ради о буџетским средствима, иста се у 
цјелости троше за намјене које су предвиђене Законом о шумама. У стварности, од укупно прикупљених 
средстава у шуме се враћа само један мањи дио (у 2009. години у шуме је враћено свега 18 % од буџетом 
предвиђених средстава). Дугорочно гледано, оваква пракса била би погубна за наше шуме, без обзира на 
то ко је њихов власник. Стање газдовања у Републици Српској може се оцијенити са  сљедећим 
основним констатацијама: 

 
- Република Српска је прихватила MCPFE процес јер је БиХ потписница Бечке конвенције  2003. 

године, а тиме и обавезе и принципе које из тога произилазе; 
- Процес FSC цертификације газдовања шумама у Републици Српској је започео  2005. године у 

ШГ "Височник" - Хан Пијесак, а од марта 2009. године Јавно предузеће је добило FSC 
цертификат за газдовање шумама за све шуме у својини Републике Српске; 

- Планирање газдовања шумама засновано је на потреби увећања производне основице 
(запремине) како би се осигурало обезбјеђивање принципа трајности у односу на императив 
континуитета производње-приноса-прихода; 

- Полифункционални приступ коришћењу је на нивоу штурог декларисања али суштински се 
најчешће не обезбијеђује (осим у појединачним случајевима) у процесу планирања 
(недвосмислено утврђеним циљевима и мјерама за њихово остваривање), тиме ни у процесу 
реализовања и контролисања; 

- Унапређивање стања шума превођењем изданачких у високе је недовољно присутно у 
стратешким планским опредељењима по појединим шумским подручјима; 

- Прикупљена средства за унапређење општекорисних функција шума нису у цјелости 
распоређивана у Законом о шумама дефинисане намјене; 

- Не постоје планска опредељења у вези са потребом проширене репродукције шума 
пошумљавањем површина које су биле изван посједа ЈПШ "Шуме Републике Српске", а којих се 
одрекла пољопривреда као слабо продуктивних у оквиру екстензивног коришћења (садашњи 
обим пошумљавања је 800 ha); 

- Заштита биоразноврсности као императив одрживости није у потпуности заживио при 
практичном газдовању шумама; 

- Систем заштите шума (посебно превентивне) није на одговарајућем нивоу посебно у условима 
све већег утицаја и изражености различитих угрожавајућих фактора; 

- Садашња отвореност шума не обезбјеђује равномјерно коришћење, обнову, његу и заштиту по 
површини, што концентрише реализацију радова на мањи, шумским комуникацијама отворени 
простор; 

- Процес цертификације шума у својини Републике Српске  је завршен, што није случај са 
приватним шумама. 
 
2.5. Стање дивљачи и ловства, коришћење недврних производа и услуга 

 
  2.5.1. Стање дивљачи и ловства 
 

Ловство је образовно научна, еколошка, економска и друштвено корисна дјелатност, која је у 
функцији интегралне заштите, узгоја, одрживог коришћења и сталног побољшања квалитета ловне 
фауне, станишта и других ловних ресурса. Ловна привреда се у Републици Српској одвија у оквиру 87 
ловишта, на укупној површини од   2.433.000 ha, од чега је ловна површина 2.207.000 ha, неловна 
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227.000 ha, а под шумом је 1.098.000 ha. У ловној привреди је стално запослено 321 радник од чега, 
шумарских инжењера и техничара 52, ловочувара и лугара 179, радника на узгоју дивљачи 24 и 
административних и осталих радника 67. 

 
Табела 10. Бројно стање дивљачи  (Статистика 2008) 

Јелен 
Ком. 

Срна 
(000 ком.) 

Дивокоза 
Ком. 

Медвјед 
Ком. 

Зец 
(000 ком.) 

Дивља 
свиња (000 

ком.) 

Тетријеб 
велики 

48 29 1 152 580 83 8 814 
Јаребица 
пољска 

(000 ком.) 

Јаребица 
камењарка 
(000 ком.) 

Фазан 
(000 ком.) 

Вук 
Ком. 

Јазавац 
(000 ком.) 

Лисица 
(000 ком.) 

Куна 
(000 ком.) 

7 5 58 1.094 2 12 7 
 
Дивљач се у основи дијели  на заштићену и незаштићену.  У заштићену дивљач из класе сисара 

спадају: јелен, срна, дивокоза, муфлон, медвјед, зец, видра, вјеверица, пух, рис, нутрија, дабар, и мунго. 
У заштићену дивљач из класе птица спадају: шумске коке, пољске коке, дивље патке, дивље гуске, 
шљуке, чапље (осим сиве), роде, лабудови, супови-лешинари, орлови, шкањци, еје, луње, соколови, 
несити, сиви ждралови, дропље, лиске, жаларке, прутке, муљаче, вивак позвиздач, поморница, галебови, 
чигре, голубови, сове, гњурци, пљенори, гавран, галица чолица и галица црвенокљуна. Производни 
потенцијал већине ловишта  у односу на аутохтоне (одговарајуће врсте) је на високом нивоу и са 
високом бонитетном вриједношћу. Недовољно вођење рачуна о очувању и заштити дивљачи узрокује: 
 

- Незадовољавајућу бројност основних врста ловне заштићене посебно високе дивљачи. Бројност 
неких врста је на критичном нивоу (нпр. Тетријеб велики) је таква да би бар тренутно требало 
забранити лов а садашња бројност да се прихвати као основно иницијално матично јато. 

- Незадовољавајући квалитет, полну и старосну структуру што је дијелом условљено и 
недовољном бројношћу. 
 

  2.5.2.  Коришћење осталих (недрвних) производа и услуга 
 

У остале (недрвне) шумске производе према важећем Правилнику спадају производи: 
 

- биљног поријекла: плодови и сјеме,љековито и јестиво биље, индустријско биље, чистинац, 
тресет, смола, трска, лика, шишарке, украсно шибље, гљиве, сокови (из стабала брезе и јавора), 
различити  органи биљака(коријен, кора, лишће, плодови и др.) који се користе у кожарској 
индустрији (танин), шумска паша, ливадска трава и др;  

- животињског поријекла: пчеле и њихови производи, пужеви, пијавице, глисте, производи лова и 
риболова, змије (отров, коже, месо)  и др; 

- производи неживе природе, првенствено из воде и земље: камен, шљнак, пијесак, кречњак, (за 
креч), глина и иловача ( за циглу и цријеп), угаљ, црница, хумус, љековите воде и блата, итд. 
 
Процјењује се да на нашим просторима расте више од 400 врста љековитих и ароматичних 

биљака (Стратегија развоја пољопривреде Републике Српске до 2015). Самоникло љековито биље 
сакупља велики број људи. Процјењује се да се љековитим биљем на разне начине данас бави у 
Републици Српској неколико хиљада људи. У 2004. години у плантажном систему гајења љековитог 
биља у Републици Српској било је око 800 ha, док је прије 4-5 година готово да и није постојала 
плантажна производња. Увођењем подстицајних мјера, ова прозводња почела се брже развијати. Данас у 
свијету све више расте потреба за љековитим биљем, које се користи на разне начине: чајеви, 
фармацеутске сировине за производњу лијекова, етерична уља,индустрија козметичких препарата итд. 
Захтијева се производ са цертификатом и произведен на органски начин. Највеће свјетско тржиште 
љековитим биљем је Европска Унија, иако је она и велики произвођач и заснива производњу на око 
63.000 ha. Бржи развој области љековитог биља тренутно ограничава низ фактора који се перспективно 
морају отклонити, а односи се на сљедеће: 
 

- Тржиште сакупљених и произведених љековитих и ароматичних биљака је  неорганизовано; 
- Законска регулатива није цјеловита, и није усаглашена са регулативом земаља ЕУ, посебно у 

дијелу заштите биодиверзитета; 
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- Површине под плантажним љековитим биљем су мале, а сакупљачка дјелатност се одвија 

спонтано и стихијски, па је тиме и ирационалан приступ коришћењу осталих производа како са 
еколошког тако и са економског аспекта; 

- Сакупљачи и произвођачи нису у довољној мјери едуковани за ову дјелатност по стандардима 
ЕУ; 

- Тренутно је мали број стручњака из ове области који би могли дати добру стручну подршку 
произвођачима на терену; 

- Недовољан је број објеката за прихват, складиштење, дораду и паковање; 
- Није урађена инвентаризација биодиверзитета у циљу заштите корисних али ријетких и 

угрожених врста; 
- Отежан плански приступ, с обзиром на сложену природу шуме и њеног окружења, односно 

сложену природу појединачних јединки флоре и фауне чије скупљање и брање не угрожава 
њихов опстанак и др. 

 
 2.6. Бесправне активности у сектору шумарства 
 

Један од веома значајних проблема у сектору шумарства на подручју Републике Српске јесу 
различити видови бесправних активности. Бесправне активности се односе првенствено на активности 
човјека. То су све оне активности човјека у шуми и сектору шумарства које нису у складу са прописима 
управљања шумским ресурсом. Акциони план за борбу против илегалних активности у шумарству 
покренут је 2005. године. Да би одговорили на нове захтјеве, покренуте су реформе али њих ипак 
карактерише одређени степен нестабилности. Поред низа проблема Влада Републике Српске се 
суочавала са порастом илегалних активности у области шумарства након рата 1992-1995. Наиме 
шумарски сектор није био поштеђен од незаконитих сјеча јер контролни механизми заштите шума од 
крађе нису били још развијени. Слабост правне структуре и низак стандард живота изњедрили су другу 
врсту незаконитости које укључују корупцију. Иако обим илегалних активности у сектору шумарства 
није прецизно познат, консензус међу заинтересованим странама је постигнут са циљем спречавања 
бесправних активности.  То је утицало да се донесе Акциони план за борбу против илегалних 
активности у сектору шумарства и прераде дрвета. Акциони план има за циљ борбу против свих облика 
илегалних активности у сектору шумарства укључујући и крађу и корупцију.  Акциони план састоји се 
од два главна подручја дјеловања:  
 

- унапређење вањске контроле и  
- унутрашњег развоја контроле у јавном предузећу шумарства. 

Бесправно деловање човјека подразумјева поред незаконитих сјеча, бесправна заузећа шумских 
земљишта која су врло честа код нас, незакониту градњу на шумским земљиштима, незаконито 
сакупљање шумских плодова, љекобиља, ријетких и угрожених биљних и животињских врста. Значајну 
улогу у спречавању бесправних активности поред организација које су задужене за газдовање и 
коришћење шума могу имати и локалне заједнице јер посједују податке о границама које се требају 
означити тако да се могу лако идентификовати на терену. У ЈПШ „Шуме Републике Српске“ која газдују 
са шумама у својини Републике Српске  постоје адекватни људски ресурси и ресурси за присмотру у 
сврху контролисања таквих актвности. Приватни шумовласници који имају законска или обичајна права 
власништва или кориштења морају задржати контролу над шумарским активностима до нивоа који је 
потребан да би заштитили своја права и ресурсе. Најзначајније бесправне активности у сектору 
шумарства се односе на: 
 

- Бесправне (илегалне) сјече стабала; 
- Изазивање пожара; 
- Оштећивање дубећих стабала; 
- Крађу ШДС са стоваришта; 
- Одржај - узурпације шума и шумског земљишта; 
- Сјеча стабала у приватним напуштеним шумама; 
- Бесправно коришћење шумских ресурса, изворишта и водних токова; 
- Илигелни промет ШДС и др. 
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Штете настале бесправним активностима према шумарској статистици су подјељене на два 

дијела: бесправна штета и остала оштећења од човјека. Према статистичким подацима у посљедњих 
неколико година људски фактор у шумама у својини Републике Српске  узрокује бесправне сјече на 
површини око 600 ha. Посљедице су дегардација састојина у погледу квалитета и смањивање залиха 
састојина те нарушавање стабилности и закоровљавање. Овим сјечама највише су захваћене састојине 
букве због потреба за огревом и то на површини у 2007 години на око 150 ha. Међутим значајно је да се 
бесправно посјечена дрвна запремина смањује и да је за скоро 50 % мања у 2008 години у односу на 
2003. годину. Овај тренд смањивања бесправних сјеча у будућности је потребно наставити у просјеку за 
1500 - 2000 m³/год. У 2007 години пожари су захватили површину на око 4000 ha а сматра се да је преко 
50 % изазвао људски фактор намјерним подметањем пожара. Највише су захваћене чисте састојине 
четинара док су у подручју крша захваћене лишћарске природне састојине и  борове културе. 
Незаконите сјече обично су  узроковане сиромаштвом или повезане са комерцијалном експлоатацијом 
дрвета. Могу настати и због општег неуспјеха управљања и појаве корупције, укључујући и нејасна, 
контроверзна правила или једноставно дјеловање против закона који деффинише коришћење шумских 
ресурса, затим због слабе институционалне структуре и др. Важан проблем је повезаност интересних 
група које имају тенденцију користи од statusa quo и настоје да се такво стање што дуже задржи. 
Бесправне активности се одвијају када се врши сјеча стабала, превозе и продају ШДС уз кршење Закона. 
Остале штете настале дјеловањем човјека показују знатно нижу вриједност и варијабилност у односу на 
бесправне штете и крећу се између 500 и 1000 m³ (Статистика шумарства, 2009). Обавеза институција и 
предузећа која су задужена за управљање и газдовање требају активирати мјере надзора, 
идентификовања и контроле бесправних сјеча и других недозвољених активности. Информације и 
обавјештења за недозвољене активности од стране власника, управљача и корисника шума требају 
имати превентивну улогу нпр. знакови, капије, патроле итд. Сви извјештаји о проблематичним 
активностима упућују се одговорним институцијама и инспекцијским службама. У сектору шумарства 
Републике Српске постоје адекватни људски ресурси и ресурси за присмотру у сврху контролисања 
таквих актвности. Приватни шумовласници морају задржати контролу над шумарским активностима до 
нивоа који је потребан да би заштитили своја права и ресурсе.  

 
2.7. Организација и подршка сектору шумарства 

 
Народна скупштина Републике Српске, као централна институција парламентарног уређења 

Републике Српске, остварује уставотворну и законодавну власт. Везано за сектор шумарства, Народна 
скупштина доноси Законе, друге прописе и опште акте, затим план развоја, просторни план и буџет. 
Народна скупштина доноси Стратегију развоја шумарства која представља основу за израду Шумарског 
програма Републике. У оквиру Народне скупштине постоји 19 сталних одбора, од којих се два 
најдиректније баве разматрањем, предлагањем и ријешавањем питања из области шумарства, и то: 
Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Одбор за заштиту животне средине.  

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду, између осталог, разматра стратегију развоја 
и експлоатацију шума, прати стање у области узгоја дивљачи и риба, прати стање пољопривредног 
земљишта, шумског земљишта, вода, водотока и обале, прати заштиту биљака и животиња од болести и 
штеточина. Одбор за заштиту животне средине, између осталог,  разматра питања из области жаштите и 
унапређења животне средине, очувања, развоја и рационалног коришћења природних ресурса, питања из 
области шума и шумског земљишта, вода и водотока,  дивљачи и риба и других природних ресурса. 
Такођер се бави питањима отклањања загађивања природних ресурса, као и другим начинима и 
изворима угрожавања животне средине. Шуме и шумско земљиште на територији Републике су у 
својини Републике и других правних и физичких лица. Шумама и шумским земљиштем у својини 
Републике управља и газдује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, док шумама и 
шумским земљиштем у приватној својини, те индустријским и другим шумским плантажама  управљају 
и газдују њихови власници. Минстарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС има слиједеће 
ресоре:  

 
- Ресор за пољопривреду и рурални развој,  
- Ресор за прехрамбену индустрији, индустрију сточне хране и индустрију пића, 
- Ресор за ветеринарство, 
- Ресор за шумарство и ловство, 
- Ресор за водопривреду и 
- Ресор за развој и координацију пројеката. 
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У надлежности Ресора за шумарство и ловство налазе се сљедећи послови: 
 

- нормативно-правни послови; 
- студијско-аналитички послови; 
- управно-надзорни послови; 
- послови стручног надзора,  а који се односе на:  
- праћење стања у области шумарства и ловства;     
- предлагање и утврђивање политике и доношење прописа и општих аката из области шумарства и 

ловства; 
- старање о одрживом газдовању шумама а нарочито у погледу заштите, чувања и искоришћавања 

шума; 
- старање о спровођењу закона и других прописа и општих аката из области шумарства и  ловства. 

 
Агенција за шуме је основана за обављање одређених стручно-техничких и контролних послова од 
општег интереса који се односе на управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем у складу 
ЗОШ РС и подзаконским акатима. Она врши стручно-техничке послове, контролу и праћење извршења 
радова корисника шума и прави годишњу анализу активности, са оцјеном рада и приједлогом мјера у 
погледу даљег коришћења шума и шумског земљишта у својини Републике, укључујући и обавезу 
одржавања. За обављање послова из свог дјелокруга Агенција, изван сједишта у Бањој Луци, формира 
подручне јединице.  

 
Јединица за имплементацију пројеката у шумарству обавља имплементацију, координацију и праћење 
међународних пројеката у сектору шумарства. PIU јединица је организована у саставу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. Ова јединица има тенденцију да остане у оквиру ресорног 
Министарства иако постојећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста то није регулисано.  

 
Републичка шумарска инспекција која се налази у оквиру Републичке управе за инспекцијске послове 
врши надзор над спровођењем прописа из области шумарства и ловства. Општине, према Закону о 
локалној самоуправи, немају директних надлежности у области шума и шумарства, али Закон генерално 
прописује да су општине одговорне за заштиту животне средине, уређење простора, комуналне услуге, 
развој туризма, спортско-рекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма.  

 
Јавно предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" а.д., врши коришћење шума и шумског 
земљишта у својини Републике, укључујући и обавезу одржавања, а послове обавља на основу посебног 
Уговора који закључује са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз претходну 
сагласност Владе РС. Јавно предузеће шумарства организовано је као акционарско друштво (друштво 
капитала) у складу са Законом о јавним предузећима. Имовина Јавног предузећа шумарства је у својини 
Републике. У саставу Јавног предузећа налазе се слиједећи органзациони дијелови:  Шумска газдинства: 
"Бања Лука"- Бања Лука, "Бирач"- Власеница, "Борја" – Теслић, "Ботин"-  Невесиње, "Чемерница"- 
Кнежево, "Добој"- Добој, "Дрина"- Сребреница,   "Горица"- Шипово, "Градишка"- Градишка, 
"Јахорина"- Пале, "Лисина"- Мркоњић Град, "Маглић"- Фоча,  "Мајевица" – Лопаре, "Оштрељ"- Дринић, 
"Панос"- Вишеград, "Приједор"- Приједор, "Рибник"- Рибник, "Сјемеч"- Рогатица, "Романија"- Соколац, 
"Височник"- Хан Пијесак, "Врбања" - Котор Варош, "Вучевица"-  Чајниће, "Зеленгора" – Калиновик; 
"Центар за газдовање кршом", Требиње; "Истраживачко-развојни и пројектни центар" Бања Лука; 
Сјеменско-расаднички центар "Добој", Добој; Генерална дирекција, Соколац. Послове извођења радова 
у шумарству Јавно предузеће може повјерити трећим лицима, односно предузећима и другим правним 
лицима која су регистрована за послове искоришћавања шума и услужне дјелатности у шумарству и која 
посједују лиценцу о испуњености услова издату од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Јавно предузеће је регистровано за обављање стручно-техничких послова у приватним 
шумама, које обавља на основу Уговора са Агенцијом за шуме. Јавно предузеће шумарства "Шуме 
Републике Српске" послује у отежаним околностима узрокованим економском кризом, већим 
издвајањима у односу на окружење и нестабилном тржишту. Послове заштите и коришћења шума у 
приватној својини обављају њихови власници. Акционарско друштво "Индустријске плантаже" Бања 
Лука, је корисник шума и обавља послове извођења радова и стручно-техничке послове у својој режији.  
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Са шумама су повезане и друге невладине организације које заступају различите аспекте 

друштвеног живота, као што су: Привредна комора Републике Српске, удружења љубитеља природе, 
огранизације за заштиту животне средине, ловачка удружења, удружења гљивара и сл. Привредна 
комора Републике Српске је самостална, невладина, неполитичка, непрофитна, стручно-пословна и 
јавно-правна асоцијација привредних субјеката (правних и физичких лица) и привредних асоцијација. 
Комора окупља 13 гранских удружења, међу којим су: Удружење шумарства и Удружење прераде 
дрвета. Институционални и организациони оквир шумарског сектора Републике Српске практично је 
комплетиран и он одговара сличним моделима у Европи. У односу на задатке и обавезе које јој по 
закону припадају,  администрација нема довољно људских ресурса.  

Министарство нема развијену регионалну структуру организације ресору шумарства и ловства. 
Преко подручних јединица Агенције за шуме треба прирпремити нову структуру регионалних 
канцеларија мониторинга да би се побољшао ниво контроле и надзора. Ситуција је посебно неповољна 
када се узму у обзир нови задаци везани са проблемима у газдовању и бесправним активностима.  
 

2.8. Привредни и заштитни аспекти сектора шумарства  
 

Привредна (економска) функција подразумијева производњу дрвета и других шумских 
производа, укључујући и ловну дивљач ради остваривања прихода. Привредни аспект сектора 
шумарства у домену газдовања шумама у својини Републике Српске  јасно се уочава на бази 
финансијских резултата пословања ЈПШ „Шуме Републике Српске“ односно на основу структуре 
оствареног прихода и расхода. Главни извор пословног прихода за ЈПШ чини реализација шумских 
дрвних сортимената.  Приход од лова партиципира у пословном приходу  0,1 %, док приход од 
реализације осталих шумских производа у потпуности изостаје.  ЈПШ газдује са 22 ловишта која се 
протежу на територији 17 шумских газдинстава. Петнаест од 17 шумских газдинстава евидентирала су 
приход од ловства у 2009. години, тачније у ловној години 2009/10, која почиње 01.04.2009., а завршава 
31.03.2010. У календарској години корисник шума је остварио укупан приход од лова у износу од 
155.455 KM.  

 
Инфраструктура - отвореност шума: Отвореност (приступачност) шума се посматра у контексту 
минималног, односно оптималног нивоа потребног за рационално управљање и газдовање шумама. 
Приступ шумама је отежан због ниске отворености шума (8,6 km/1,000 ha) у поређењу са просјеком у 
Западној Европи, гдје је густина путева три до четири пута већа.  

 
Минирана подручја: Неопходно је укључити минирана шумска подручја у редовно газдовање (у сарадњи 
са центрима за разминиравање, одредити приоритете у уклањању мина у шумама и на шумском 
земљишту; успоставити методе за финансирање разминиравања у шумама и на шумском земљишту; 
оспособити особље које ће се укључити у пројекат разминиравања). 
 

Табела 11. Структура прихода и расхода (KM) 

Врста прихода и 
расхода План за 2008.г. 

Остварење Индекс Процентуално учешће 
(%) 

2007г. 2008.г. 4/2 4/3 2007.г. 2008.г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Пословни приход 189.385.331 155.231.815 179.464.552 95 116 97,56 98,72 

Финансијски приход 53.993 180.733 310.345 575 172 0,11 0,17 
Остали и ревал. приход 316.820 3.703.507 2.011.801 635 54 2,33 1,11 

УКУПАН ПРИХОД 189.756.144 159.116.055 181 .786.698 96 114 100,00 100,00 

Пословни расход 181.398.493 150.270.669 172.543.451 95 115 97,68 97,88 
Финансијски расход 442.911 642.621 582.418 131 91 0,42 0,33 
Остали и ревал. расход 944.814 2.930.330 3 162.859 335 108 1,90 1,79 
УКУПАН РАСХОД 182.786.218 153.843.620 176.288.728 96 115 100,00 100,00 
БРУТО ДОБИТ 6.969.926 5.272.435 5.497.970 79 104 3,31 3,02 
ПОРЕЗ 696.993 797.297 376.487 54 47 0,50 0,21 
НЕТО ДОБИТ 6.272.933 4.475.138 5.121.483 82 114 2,81 2,82 
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Табела 12. Структура расхода (KM) 

1 
Пословн
и 
расходи 

Врста пословних расхода План за 
2008.г 

Остварење % 
остварења 

2007.г. 2008.г. 4/2 4/3 
1 2 3 4 5 6 

Набавна вриједност продате робе  162.000  93.748  115.119 71 123 

Трошкови материјала 5.570.147 3.446.956 3.802.271 68 110 

Трошкови горива и енергије 3.840.210 3.169 .038 3.654.176 95 115 

Трошкови зарада и накнада зарада 57.650.652 49.990.485 60.418.847 105 121 

1 - сјеча и израда шумских дрвних сортимената 16.934.531 14.763.368 16.872.751 100 114 
2 - привлачење шум. дрв. сорт. од пања до кам. 

 
31.821.457 26.668.736 29.508.300 93 111 

укупно /1+2/ 48.755.988 4 .432.104 46.381.051 95 112 

3 - Остале производне услуге 25.135.588 18.801.286 20.753.578 83 110 

Укупно трошкови производних услуга /1+2+3/ 73.891.576 60.233.390 67.134.629 91 111 

Амортизација основних средстава 8.292.356 6.062.947 6.226.493 75 103 
Проста репродукција шума - дугорочна 

 
15.242.755 13.032.521 14.191.617 93 109 

Нематеријални трошкови 16 748.797 14.241.584 17.000.299 102 119 

Укупно 181.398.493 150.270.669 172.543.451   95 115 
 
 

       

2 Остали 
расходи 

Губици по основу расходовања, продаје и отписа 
осн. средств. и нематеријалних улагања  52.118  83.777  175.197 336   209 

Мањкови   43.000  85.325  49.674   
116 

  58 

Отписи обртних средстава и остало  849.696 2.761.228 2.937.988   
346 

  106 

Укупно  944.814 2.930.330 3.162.859   
335 

108  
108         

3 
Финанси
јски 
расходи 

Финасијски расходи из односа са повезаним 
  

          

Расходи камата и негативних курсних разлика  438. 161  609.076  515.127   
118 

  85 
Отписи дугороч. финанс. расхода и остали фин. 

 
 4.750  33.545  67.291  1 

417 
  201 

Укупно  442.911  642.621  582.418   
131 

  91 

4 

Расходи 
од 
усклађ.в
риједнос
ти сталне 
имовине 

Расходи на основу ревалор. матер. и нематер. 
средстава            

Расходи на основу признања императивних 
губитака            

Укупно             

СВЕУКУПНИ РАСХОДИ 182.786.218 153.843.620 176.288.728   96  115 
 

 
Табела 13. Инвестициона улагања (KM) 

 

Врста инвестиције План 
2008. г. 

Извршено % извр. 

2007. г. 2008. г. 4/2 4/3 
1 2 3 4 5 6 

Биолошке инвестиције 11.157.215 6.571.966 7.647.300 69 116 
Изградња шумског камионског пута 6.558.342 2.436.743 3.593.297 55 147 
Реконструкција шумског камионског пута 4.720.553 941.830 2.343.496 50 249 
Израда ШПО 1.457.359 1.467.151 1.103.968 76 75 
Информациони систем 345.250 311.637 227.328 66 73 
Набавка основних средстава 27.149.655 1 .592.217 6 .493. 936 24 408 
Изградња и куповина објеката 3.549.143 810.800 1 .807. 325 51 223 
Улагање у стамбене потребе радника 308.000  30 .000 10  
Остало 1.177.740 389.864 182. 922 16 47 
УКУПНО: 56.423.257 14.531.570 23 .429. 571 42 161 
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Табела 14. Биланс стања на дан 31.12.2008. године (KM) 

 
                     Табела 15:  Формирање прихода и расхода ЈПШ у 2009. години (Извор: ЈПШ, Извјештај  2010) 

Врста прихода и расхода Остварење 
2007 2008 2009 

Пословни приход 155.231.815 179.464.552 152.952.964 
Финансијски приход 180.733 310.345 821.053 
Остали и ревалоризовани  приход 3.703.507 2.011.801 3.359.308 
УКУПАН ПРИХОД 159.116.055 181.786.698 157.133.324 
Пословни расход 150.270.669 172.543.451 153.100.665 
Финансиски расход 642.621 582.418 398.493 
Остали и ревалоризовани  расход 2.930.330 3.162.859 2.226.349 
УКУПАН РАСХОД 153.843.620 176.288.728 155.725.507 
БРУТО ДОБИТ 5.272.435 5.497.970 1.407.817 
ПОРЕЗ 797.297 376.487 226.050 
НЕТО ДОБИТ 4.475.138 5.121.483 1.181.767 

 
Кориштење биомасе за добивање топлотне енергије: ЈПШ "Шуме Републике Српске" има одличне 
могућности да искористи постојећу биомасу у шумама и да прошири ланац вриједности у шумарству. 
Сада не постоји инвентура неискориштене биомасе као потенцијала енергетског ресурса. Производња на 
бази биомасе (пелети, дрвени угаљ, брикети и др.) није довољно развијена. Нема сарадње са другим 
секторима за коришћење биомасе на основу Кyото протокола у смислу коришћења биомасе као важног 
извора енергије у шумским подручјима, коришћење међународних фондова за унапређење коришћења 
биогорива. 
 
Шумске плантаже: Постоје услови за подизање плантажа брзорастућих врста. ЈПШ "Шуме Републике 
Српске" има мали број плантажа и неоходно је да развије програме за подизања плантажа, а посебно 
брзорастућих лишћара а нарочито плантажа топола и енергетских засада на потенцијалној површини 
преко 15 000 ha. 

 
Остали (недрвни) шумски производи:  Постоје значајни потенцијали недрвних производа који се 
недовољно користе и не постижу се задовољавајући економски ефекти. Разликују се недрвни производи:  

- Производи који служе као храна за људе (шумски плодови); 
- Љековито биље 
- Производи за потребе сточарства 
- Производи за разне индустријске и друге сврхе и потребе:  

 

Категорија Стање 31.12.2007. Стање 31.12.2008. Индекс 
Стална имовина 93.000.245 102.569.468 110 
- Нематеријална улагања 5 .882.334 9.626.078 164 
- Основна средства 83.591.215 89.871.567 108 
- Дугорочни фин. пласмани 3.526.696 3.071.823 87 
Обртна средства 44.430.757  44.173.626 99 
- Залихе 9.586.377 12.260.479 128 
- Краткорочна потраживања 10.890.360 15.643.927 144 
- Готовина 21.280.361 15.323.668 72 
- Остало 2.673.659 945.552 35 
Укупна актива 137.431.002 146.743.094 107 
Капитал 71.120.724 75.689.265 106 
Дугорочна резервисања 40.909.856 41.519.200 101 
Дугорочне обавезе 5.806.408 3.929.213 68 
Краткорочне обавезе 18.419.416 24.894.174 135 
Остала ПВР 1.174.598 711.242 61 
Укупна пасива 137.431.002 146.743.094 107 
Ванбилансна евиденција 6. 074. 503. 882 6.072.939.022 100 
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Туризам (планински и задравствени) и рекреација: На основу прикупљених података о туристичким 
ресурсима, уочава се промјенљив тренд кретања ових услуга, док је истовремено скроман број 
шумарских газдинстава која се њима баве (ШГ Романија-Соколац, ШГ Оштрељ-Дринић и ШГ Рибник). 
Осјетан напредак је остварен у броју посјетилаца, па се са великом вјероватноћом у наредном периоду 
може предвидјети његов раст, с тим што би било неопходно побољшати смјештајне и ресторанске  
капацитете. Потребно је развијати све облике планинаког и здравственог туризма. 

 
Ловство: Расположиви подаци о ловним ресурсима говоре да се ради о значајним ресурсима, чији пуни 
потенцијал није у довољној мјери искоришћен. Истовремено, уочено је да се у појединим газдинствима, 
и поред чињенице да располажу значајним капацитетима ловишта, не остварују приходи по основу 
одстрела, чиме се пропуштају значајне економске користи.  

 
Извођење радова у шумарству: Након диференцирања Јавног предузећа шумарства на тзв. "стратешки" 
и "нестратешки" дио већину послова и планираних активности изводе предузећа регистрована за 
извођење радова у шумарству. Поред тога ЈПШ „Шуме Републике Српске“ је регистровано и посједује 
лиценцу, а од 2009. године и своја материјално-техничка средства за обављање радова у шумарству. 
Укупан број предузећа који имају лиценцу за извођење радова у шумарству коју је издало Министарство 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду је 126. Наведена предузећа су до сада успијевала 
извршавати своје обавезе код корисника шума и до 99% (сјеча и извоз), а ове активности у будућности 
би требале бити још ефикасније обзиром на набавку материјално – техничких средстава у Јавном 
предузећу. Потребна су значајна кадровска, технолошка и информациона побољшања у предузећима 
које изводе радове са циљем ефикаснијег и ефективнијег пословања.  

 
Дрвна индустрија: Дрвна индустрија (производња резане грађе и плоча и финалних производа од дрвета) 
представља најважније подсекторе у сектору прерађивачке индустрије Републике Српске. Производња 
се заснива на самообновљивим домаћим сировинама (шумарство), радно је интезивна и главни извозник 
у Републици Српској. Сектор дрвне индустрије обиљежава велики број малих предузећа и мали број 
великих произвођача а слично је стање и у индустрији намјештаја. Индустријска прерада дрвета у 
Републици Српској у задњих двадесет година биљежи негативне економске трендове, што се огледа у 
смањивању производње, укупног прихода, извоза, броја радника, те повећањем губитака. Међутим, 
индустријска прерада дрвета располаже с добром инфраструктуром, сировинском основом, радном 
снагом и традицијом пласмана на одређена тржишта, те достигнутим нивоом приватизације, што чини 
врло добру основу за процјену перспективе развоја, али су недовољни за почетак новог развојног 
циклуса ове индустријске гране. Технологија заостаје за технологијама других европских држава, 
нарочито у пиланама и сектору производње намјештаја.  

ЈПШ "Шуме Републике Српске" су водећи добављач обловине за дрвну индустрију у Републици 
Српској (око 94%). Та ће се ситуација наставити и даље због обима, квалитета и расцјепканости 
снабдјевања из приватних шума. Укупан капацитет пиланске индустрије је три пута виши од дозвољене 
годишње сјече у нашим шумама. Индустрија и извоз се традиционално ослањају на Европу. 

 
Сектор малих и средњих предузећа у шумарству: Кључне економске детерминанте за постојање 
динамичног и конкурентног сектора малих и средњих предузећа у шумарству су слиједеће: 
 

- Квалитет услуга је кључна детерминанта, односно власници приватних шума или мала и средња 
предузећа у сектору шумарства треба да су у стању да одреде ко нуди најбоље услуге, а услуге 
треба да су прилагођене потребама малих и средњих предузећа; 

- Малим и средњим предузећима потребно је економско знање, способност да израђују пројекције 
на основу својих производних способности и поузданих информација.  

- Евентуалне сукобе између законодавства у различитим областима, потребно је ријешавати путем 
промјена државне политике. 
 
Имајући у виду горе наведено, потребе малих и средњих предузећа су: 
 

- Побољшање приступа финансирању; 
- Оснивање саветодавне службе у циљу обезбеђења одрживог снабдевања сировинама, 

информисаности о постојећим и потенцијалним новим тржиштима, побољшању опреме и 
разумевању метода регистрације послова; 
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- Изградња капацитета за анализу тржишта (мале компаније могу вршити неке анализе тржишта, 

али Влада треба да обезбеди базу података, као помоћ); 
- Обезбједити  могућности за жене које су заинтересоване за предузетништво; 
- Подршка онима који нуде услуге да побољшају своју опрему кроз финансирање опција и 

информација, обуку, итд.; 
- Подршка и професионална помоћ кроз партиципаторске методе оснивања удружења власника 

приватних шума или удружења на бази неких производних под-сектора (нпр. за огревно дрво). 
 
Постојеће и потенцијалне услуге за учеснике малих и средњих предузећа у шумарском сектору: 

  
- Унаприједити пословни информациони систем; 
- Побољшати ефикасност запосленог особља; 
- Усвојити план дугорочног развоја шумарства; 
- Побољшати укупан систем пословног планирања; 
- Побољшати ефикасност улагања средстава у постојеће и нове пројекте; 
- Спријечити и елиминисати корупцију у сектору шумарства; 
- Основати фондове за унапређење шумарства; 
- Пружити подршку приватним предузетницима за изградњу њихових потенцијала; 
- У сектору сеоског и пољопривредног развоја побољшати имплементацију донаторских пројеката 

који врше расподјелу средстава за грантове и зајмове у шумарству; 
- Јавно предузеће објављује тендере за велики дио сјече и привлачења у својим шумама. Шумари 

Јавног предузећа помажу израду планова газдовања шумама за власнике приватних шума, врше 
расподелу садница и врше дознаку. Они би могли с временом да врше обуку (извођачких) 
компанија, на примјер о безбједности, о коришћењу технологија сјече, обраде дрвета, газдовања, 
итд.; 

- Министарство (Агенција) издаје квоте за пласман осталих (недрвних) шумских производа; 
- Привредна комора може имати улогу у јачању удружења и заступању јачања законодавства, 

помаже израду материјала за обуку, помаже оснивање или функционисање информационих 
система и билтена о тржишту и цијенама, помаже трговинске сајмове и сусрете на којима се 
срећу снабдјевачи и купци; 

- Унаприједити сарадњу са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, које  
координира активности на привлачењу страних улагања у Републику Српску и промовише извоз 
из РС у сарадњи другим институцијама; 

- Републички Завод за заштиту културно – историјског и природног наслијеђа Републике Српске, 
који евидентира и води централни регистар природних споменика у шумским екосистемима, 
треба да континирано води бригу о њиховој заштити;  

- Републичка Агенција за мала и средња предузећа треба да помаже развој малих и средњих 
предузећа у сектору шумарства; 

- Агенција за шуме може да помогне сакупљање података о економској вриједности производа у 
сектору шумарства и њиховом утицају на стандард живота на селу; 

- Шумарски факултет треба развија и имплементира наставни план за шумарске предмете, и 
сакупља економске податке; 

- Невладине организације које су специјализоване за развој туризма (нпр. које могу помоћи код 
оснивања удружења власника сеоских туристичких домаћинстава и вршити обуку за јачање 
удружења и идентификацију нових производа и побољшање квалитета, објављивати упутства о 
заштити осталих (недрвних) шумских производа и вршити обуку о методама сакупљања осталих 
(недрвних) шумских производа); 

- Консалтинг компаније треба да подржавају израду планова газдовања за власнике приватних 
шума; 

- Дипломирани инжењери шумарства могу израдити преглед тржишта са удружењима 
шумовласника. 

 
Потенцијална предузећа и услуге на бази дрвета: 
 

- производња дрвеног  угаља (за локално и међународно тржиште); 
- производња огревног дрвета, сјечке,  брикета и пелета  (за локално  и међународно тржиште); 
- обрада дрво: фурнир, елементи, палете и др.   (за домаће и међународно тржиште); 
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- производња резана грађе и монтажних кућа  (за домаће и међународно тржиште); 
- обављање услужних дјелатности : сјеча, привлачење, транспорт, пилане, итд. (за локално 

тржиште). 
 
 Потенцијална микро и мала предузећа на бази осталих (недрвних) шумских производа: 
 

- сакупљање самониклог љековитог биља  и производња чајева; 
- производња етеричних  уља; 
- сакупљање, дорада и прерада шумских плодова, гљива и пужева; 
- пчеларство на високопалнинским пашњацима и другим слободним површинама у ареалу шума, 
- узгој рибе ; 
- узгој пужеви; 
- лумбрикултура;  
- сакупљање смоле (смоларење) 
- сакупљање сокова са живих дубећих стабала (подсочивање); 
- производња компоста из коре; 
- лумбрикултура;  
- агро-туризам, екотуризам и сеоска туристичка домаћинства, ресторани, туре са водичем, фото 

сафари; 
- узгој дивљачи, итд. 

 
2.9. Маркетинг и финансирање сектора шумарства у Републици Српској 

 
   2.9.1. Начин формирања цијена шумских дрвних сортимената у   
                     Републици  Српској и сарадња са дрвопрерађивачима 
 

Закон о шумама ни у једном свом члану не спомиње цијене шумских дрвних сортимената. 
Цијене сортимената такође се не спомињу ни у једном члану Уговора о коришћењу шума и шумског 
земљишта, у својини Републике. Закон о јавним предузећима (члан 5.) прописује, између осталог, да 
Скупштина јавног предузећа (чије послове обавља Влада РС) доноси план пословања, програм 
инвестиција за плански период и одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака и даје 
сагласност на цјеновник јавног предузећа. Уредба о давању сагласности на цијене одређених производа 
и услуга (“Сл. гл.” РС бр.11/11) прописује обавезу корисника шума да приликом формирања цијена 
тражи сагласност од Владе Републике Српске, и то за трупце јеле, смрче, бора, храста и букве и огревног 
дрвета на основу приједлога Министарства трговине и туризма, уз претходно прибављено мишљење 
ресорног министарства. Из горе изнешених чињеница произилази закључак да је корисник шума у 
процедуралном смислу ограничен у самосталном формирању цијена трупаца, а аутономан у формирању 
цијена осталих шумских дрвних сортимената. Према званичном цјеновнику корисника шума (Соколац, 
децембар 2007), на овај начин формиране цијене сматрају се  «минималним-полазним». Према истом 
документу, одлуку о смањењу и повећању цијена доноси Управа предузећа на приједлог директора. 
Анализа цијена шумских дрвних сортимената у Републици Српској и окружењу показује да су цијене у 
Републици Српској међу  вишим у региону, нарочито када је ријеч о ниже вриједним сортиментима. 
Осим тога, у Србији и ФБиХ генерални директор може одобрити попуст и рабат у износу до 10 %. 
Додатни попуст од 5-10 % даје се на авансно и готовинско плаћање. 
 

Табела 16:  Упоредни преглед велепродајних цијена огревног дрвета у Републици Српској и окружењу крајем 2009. године, 
на бази званичног банковног курса домицилних валута 

Класа огревног дрвета 

ЈПШ 
«Шуме 

РС» 
«Србијашуме» «Хрватске 

шуме» 

ЈП «Шуме 
Тузланског 
кантона» дд 

 
Просјек 

Велепродајне цијене у  еур/m³ 
Огревно дрво тврди лишћ. 

I кл. 28,12 22,19 23,95 24,54 24,70 

Огревно дрво тврди лишћ. 
II кл. 22,98 16,84 20,78 21,98 20,64 
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  Купци шумских дрвних сортимената могу се у грубо подијелити на дрвопрерађиваче који се баве 
прерадом трупаца и на оне који се баве прерадом просторног дрвета. Међу дрвопрерађивачима који се 
баве производњом резане грађе у току 2009. године није било отворених и масовних неслагања са 
цијенама сировине. Они су више били незадовољни ограниченим количинама шумских дрвних 
сортимената. Међутим, код значајног дијела потрошача мање вриједних сортимената било је присутно 
незадовољство са политиком цијена, било да се ради о индивидуалним купцима (домаћинствима), било 
да је ријеч о крупним прерађивачима и велетрговцима. Огревно дрво за индивидуалне потребе мора се 
посматрати као роба широке потрошње, чија цијена директно утиче на стандард потрошача. Потрошачи 
овог асортимана припадају у просјеку сиромашнијој популацији грађана, због чега се код формирања 
цијена огревног дрвета мора водити рачуна не само о властитом профиту него и социјалном 
сензибилитету. До сада су коришћена 3 метода продаје: 
 

- Годишњи уговори за сукцесивну испоруку (око 90% дрвета према закону); 
- Лицитације (око 10% дрвета); 
- Малопродаја. 

 
Садашње цијене трупаца подстиче развој примарне прераде дрва и пораст броја пилана, јер се у 

нискоакумулативној фази прераде дрвета остварује највиши степен капитализације уложених средстава 
због велике разлике у цијени полупроизвода на домаћем и иностраном тржишту. Садашње 
административно уређене цијене дрвне сировине утичу на повећање извоза сировине као и извоза 
полупроизвода, а смањују степен финализације, што је у супротности с економским опредјељењем 
Владе Републике Српске.Политика слободног формирања цијена поткријепљена је и чињеницом да се 
приликом продаје трупаца знатно више цијене постижу када се трупци продају путем јавног надметања 
него када се продаја обавља путем уговора. Пратећи свјетске трендове тј. омогућавајући слободно 
формирање цијена за необрађено дрво на тржишту Републике Српске, укључујемо се равноправно у 
међународне економске токове, стварају се услови за повећањем конкурентности робе из Републике 
Српске на свјетском тржишту уз отварање нових могућности наше економије, посебно у извозно 
оријентираном дијелу.  

С тим у вези, потребно је изузети с административног регулисања цијене за необрађено дрво уз 
прелазак на тржишно пословање сировим дрветом, а уз обавезу доношења законских прописа о 
класификацији дрвних сортимената3. Укидајући овако централизиран приступ, у којем цијене дрвета 
одређује Министарство утицаће се на пораст конкурентности као и успјешнији развој дрвне и папирне 
индустрије. Слободним формирањем цијена дрвне сировине уклонити ће се потреба доношења низа 
административних мјера за уклањање штетних трендова у дрвној индустрији, а који се односе на 
трговину дрветом, расподјелу сировине, те однос примарне и финалне прераде. Шумарство и дрвна 
индустрија су стратешки партнери у ланцу стварања додатне вриједности и повећаног запошљавања, а 
ово је тек прва у низу мјера којима ће се негативни трендови у шумарству и дрвној индустрији 
зауставити.  
 
 2.9.2. Средства посебних намјена за шуме 
 
Новим Законом о шумама предвиђена су издвајања средстава посебних намјена а која се уплаћују преко 
јединственог рачуна Трезора на позицију Средства посебних намјена за шуме. Законом о шумама су 
дефинисани основи по којима се прикупљају наведена средства као: 
 

o издвајање корисника шума у својини Републике Српске 10% од вриједности на пању 
продатих шумских дрвних сортимената (проста репродукција); 

3 Квалитетнијим класирањем (кројењем) дрвних сортимената, посебно водећи рачуна о високо квалитетним трупцима, дебљим 
сортиментима и ријетким вриједним врстама може се постићи знатно повећање прихода. Вриједни сортименти, појединачни 
трупци требају посебан третман током обуке, складиштења и процедуре продаје. Разлика у цијени између Ф, Л трупаца и 
трупаца за резање је толика да погрешно кројење и класирање могу значајно смањити цијену. Вјештина техничара који врши 
ове послове треба да се редовно провјерава, и ако је потребно, треба да их се додатно обучи. Не постоје анализе на ову тему, 
али судећи по студијама из сусједних земаља, постоји могућност да се повећа приход за око 4 – 5%. Ако предузеће припрема и 
презентује дрво на атрактиван начин, оно може достићи више цијене, посебно путем лицитација. Ово је важно и за имиџ 
предузећа, и поузданост и професионализам треба да се преноси са свих нивоа организационе хијерархије пословним 
партнерима и јавности. 
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o издвајање власника приватних шума од 10 % од тржишне вриједности просјечне дрвне 

запремине утврђене на мјесту утовара у транспортно средство; 
o накнаде за закуп шумског земљишта у својини Републике као и накнаде за изузимање 

шумског земљишта из производње; 
o средства остварена одузимањем и продајом незаконито стечене користи од шуме; 
o средства за искрчену шуму у смислу промјене намјене земљишта; 
o средства предвиђена буџетом Републике Српске; 

 
- Законом о шумама предвиђено је такође, прикупљање средстава посебних намјена по основу 

унапређења општекорисних функција шума у износу од 0,07% у односу на укупан приход,  који су 
обавезни уплаћивати  сва правна лица која своју дјелатност обављају на територији Републике, као и 
пословне јединице или дијелови правних лица чије је сједиште ван Републике. Закон о шумама је 
децидно дефинисао намјену ових средстава посебног карактера (проширена репродукција) као и 
пласман тих средстава. Накнаде за унапређење општекорисних функција шума које полугодишње и 
по завршном рачуну сва правна лица која обављају дјелатност на територији РС уплаћују у износу 
0,07 % од укупног прихода морају се искуључиво користити за општекорисне функције шума. Уплату 
комплетно прикупљених средстава Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде уз 
проведену прописану процедуру треба вршити редовно након прикупљања како би се што боље та 
средства искористила у предвиђене намјене. Према односу планираних и прикупљених средстава за 
шуме РС (Табела 17) може се констатовати знатно мање остварење прилива средстава за просту 
репродукцију шума које је узроковано превисоким финансијским обавезама Корисника шума према 
ЗОШ РС (чл.89, тачка 1 и 3). 

 
Табела 17: Планирана и прикупљена средства посебних намјена за шуме РС у 2009. години 

Врста средстава Планирано 
(KM) 

Остварено 
(KM) 

Средства за просту репродукцију шума 8.256.501 56.501 
Средства за проширену репродукцију шума 9.227.198 9.227.198 
Накнада за обављање послова од општег интереса у приватним 
шумама 

997.761 997.761 

Накнада та закуп земљишта, изузимање земљишта, искрчену шуму 53.646 56.646 
УКУПНО 18.538.106 10.338.106 

 
Република Српска као власник шума управља шумама у циљу остваривања општег интереса. 

Корисник шума је обавезан да издваја накнаду локалним заједницама са којих потичу дрвни сортименти. 
Ова издвојена средства имају карактер посебног утрошка на развијање неразвијених дијелова на 
подручјима локалних заједница. Средствима посебних намјена за шуме управља Министарство уз 
стручну помоћ Агенције за шуме сразмјерно удјелу у површини шума у својини Републике и шума у 
приватној својини, а преко рачуна посебних намјена за шуме који је у систему јединственог рачуна 
Трезора (ЗОШ чл.87. 2.). Начин обрачуна, поступак и рокове обрачунавања и плаћања, начин 
усмјеравања уплаћених накнада и средстава прописује Влада на приједлог Министарства.  

Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да плаћа накнаду за 
коришћење шума и шумског земљишта у висини од 10% финансијских средстава остварених продајом 
шумских дрвних сортимената, утврђеним по цијенама у шуми на пању по цјеновнику корисника. Ова 
накнада уплаћује се на рачун јавних прихода Републике, а сва прикупљена средства накнаде за 
коришћење шума и шумског земљишта пласираће се поново у шуме у својини Републике. Корисник 
шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да плаћа накнаду за развој неразвијених 
дијелова општине са које потичу продати сортименти у износу од 10% финансијских средстава 
остварених продајом шумских дрвних сортимената, утврђених по цијенама франко утоварено на 
камионском путу за одређену календарску годину у шумама које су додијељене на коришћење. Ова 
накнада уплаћује се на рачун јавних прихода општине или града, а може се трошити за развој 
неразвијених подручја општине или града према програму и правилнику који усваја надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. Садашња наканда за коришћење шума и шумског земљишта (10 % 
остварених продајом шумских дрвних сортимената у шуми на пању) су средства просте репродукције и 
сва прикупљена средства морају бити на располагању Кориснику шума и шумског земљишта у својини 
Републике како би се правовремено и што боље искористила у предвиђене намјене.  Ова средства се 
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морају уложити у развој у шума и шумских земљишта у својини Републике Српске, односно вратити 
шумама из којих су та средства прикупљена. 
 Национални паркови и индустријске и друге шумске плантаже нису обвезници плаћања 
претходно описаних накнада. Национални паркови и индустријске и друге шумске плантаже не могу 
бити корисници ових накнада. Накнаду за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној 
својини уплаћују власници приватних шума на рачун јавних прихода Републике. Основицу за обрачун 
накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини у износу од 10% чини 
тржишна вриједност нето просјечене дрвне запремине утврђена на мјесту утовара у транспортно 
средство (франко камионски пут) по цјеновнику корисника шума и шумског земљишта у својини 
Републике (ЗОШ чл.90.2). Висина накнаде обрачунава се и уплаћује у поступку вршења дознаке, 
односно одобравања сјече шуме и издавања отпремног исказа (ЗОШ чл.90.3).  

Накнаду за унапређивање опште корисних функција шума на рачун јавних прихода Републике 
уплаћују полугодишње и по завршном рачуну сва правна лица која своју дјелатност обављају на 
територији Републике, као и пословне јединице или дијелови правних лица чије је сједиште ван 
Републике. Основица за утврђивање висине накнада јесте укупан приход на који се примјењује стопа у 
висини од 0,07%. Изузимају се од плаћања обе накнаде јавне институције, хуманитарне организације, 
удружења и фондације, изузев оних које обављају дјелатност ради стицања добити.  

Корисник закупа дужан је да плаћа накнаду за закуп шумског земљишта у својини Републике на 
рачун јавних прихода Републике. Основица за обрачун ових средстава је износ наплаћене закупнине, 
што ће се регулисати Уговором о закупу који ће се закључити на основу прописа који доноси Министар. 
Прикупљена средства по основу закупа шумског земљишта користиће се за куповину и подизање нових 
шума у својини Републике. Корисник експропријације над шумом и шумским земљиштем у својини 
Републике у складу са законом уплаћује накнаду за изузимање земљишта из шумске производње на 
рачун јавних прихода Републике.  Контролу обрачуна средстава свих накнада, у складу са законом, 
врши орган управе надлежан за пореске послове. 

Средства посебних намјена за шуме користе се за финансирање израде и реализације Шумарског 
програма Републике, Стратегије развоја шумарства Републике, ШПО, дугорочног програма газдовања 
подручјем крша, за обављање активности Савјета за шумарство Републике и реализацију пројеката 
унапређивања шума без обзира на облик својине шума и шумског земљишта, као и за: 
 

- подизање нових шума, 
- његу шума, 
- заштиту шума, 
- научноистраживачки рад и образовање у области шумарства, 
- издвајање нових и унапређивање стања постојећих сјеменских објеката, 
- унапређивање производње шумског репродуктивног материјала, 
- очување и унапређивање и усмјерено коришћење биодиверзитета шумских екосистема, 
- издвајање, конзервацију и очување заштићених подручја,  
- изградњу и одржавање инфраструктурних објеката у функцији газдовања шумама, 
- успостављање, одржавање и унапређивање система стручно-савјетодавне подршке власницима 

приватних шума, 
- израду и спровођење инвентуре шума на великим површинама, 
- подршку удруживању власника приватних шума, 
- газдовање шумама и шумским земљиштем на подручју крша, 
- успостављање и одржавање инфомационог система у шумарству, 
- успоставање и одржавања катастра шума и шумског земљишта и 
- друге намјене за унапређивање шума. 

 
Дио укупно остварених средстава посебних намјена за шуме резервишу се за непланиране мјере 

заштите шума које могу да проузрокују посљедице ширих размјера (пожари, градација инсеката и 
слично). Услове и критеријуме, начин и поступак коришћења средстава посебних намјена за шуме 
прописује Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде. Стање у Републици Српској има 
двоструку карактеристику везану за власничка права у шумарству (Шема 1).  
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Шема 1: Двоструки систем власничких права у шумама у својини Републике Српске  
 
Истовремено је Република односно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске и власник шума и шумског земљишта у својини Републике Српске, а корисници су 
посебна акционарска друштва. Шуме дају посебне услове за газдовање: квалитет и квантитет дубеће 
запремине, услови окружења за шумске радове (низије, планинска подручја итд.), удаљеност од 
тржишта итд. Ови елементи детерминишу капацитет прираста и профитабилност шумског подручја. Ови 
услови такође детерминишу и вриједност шуме у економском смислу. Успјешно пословање предузећа 
зависи посебно од вјештине и залагања управе и особља. Пословање може да има и друге гране осим 
газдовања. Дио послова у вези газдовања шумама (коришћење шума) Јавно предузеће шумарства обавља 
на основу посебног Уговора који закључује са Министарством. Уговор, који је базиран на грађанском 
праву треба да садржи и услове плаћања: ренту и накнаду. Власник предузећа за газдовање оснива 
предузеће (инвестицију, која је изражена у акцијама) и посебне везе у складу са Законом о привредним 
друштвима. Трансфер новца између Републике и предузећа је капитална инвестиција за предузеће и 
дивиденда од предузећа. Иако је власник у оба случаја исти, двије функције треба да се јасно одвоје. За 
успјешан стратешки развој шумарства Републике Српске у вези средстава посебних намјена неопходно 
је: 

 
- Да се средства посебних намјена за шуме у цјелости врате шумама и шумарству Републике 

Српске и оптимално улажу у развој сектора шумарства;  
- Да се финансирање из ових средстава усклади са потребама реализације планова како би били 

оствариви за одрживи развој шума и шумарства Републике Српске; 
- Покренути активности усклађивања плаћања која корисник шума и шумског земљишта плаћа 

локалној заједници а која нису везана за општекорисне функције шума тј. која се плаћају као 
накнада за развој неразвијених дијелова општине. Основица треба да буде усклађена са сличним 
накнадама корисника шума у окружењу.  
 

 2.9.3. Вриједност шума у својини Републике Српске  
 

У Основама се обавезно утврђује вриједност шума. Вриједност шуме у смислу закона чини 
вриједност: стабала (дрвета), земљишта, осталих шумских производа и опште корисних функција шума. 
Вриједност шуме утврђује се у години усвајања Основе, а по потреби ревалоризује се за конкретни дио 
шуме. Ближи пропис о начину, поступку (методологији) утврђивања вриједности шума доноси 
Министар. Девијација стварне вриједности имовине ЈПШ "Шуме Републике Српске" може 
проузроковати проблеме у пословној евалуацији, може да проузрокује нереалне предности или 
непотребне губитке за предузеће и да успори формирање реалне слике о профитабилности предузећа.  
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Постоје нека питања на која треба дати одговоре прије поновне процјене: 
 

- Статус шумског земљишта и састојина; 
- Ван имовине ЈПШ (преферирана опција); 
- Књижено као ванбилансна имовина (непоуздано); 
- Укључити у имовину ЈПШ (није препоручљиво). 

 
 Статус шумских путева4 и остале непокретне имовине (шумске инфраструктуре): 

 
- Ван имовине ЈПШ (непоуздано); 
- Књижено као ванбилансна имовина (преферирана опција, у складу са Законом о 

шумама); 
- Укључити у имовину ЈПШ (тренутно се књижи као имовина, али није препоручљиво). 

 
          Статус репродукције шума: 

 
- Сматрати инвестицијом (није препоручљиво) ; 
- Сматрати као трошак коришћења шума (преферирана опција). 

 
           Статус шумских култура и плантажа на шумском земљишту у својини Републике финансираних 
од стране ЈПШ (укључити у имовину ЈПШ). Шуме и шумско земљиште воде се у ванбилансној 
књиговодственој евиденцији ЈПШ "Шуме Републике Српске". Процјену вриједности шума и шумског 
земљишта извршио је 2005. године ИРПЦ Бања Лука. По попису са стањем 31.12.2008. године 
вриједност ванбилансне имовине износила је 6.072.939.022 KM. Ова имовина се не амортизује. Шумски 
камионски путеви су Уредбом Владе РС из 1999. године искњижени из билансне у ванбилансну 
евиденцију. На приједлог Комисије, именоване од стране Владе РС, а након извршене ревизије 
финансијских извјештаја ЈПШ за 2003. и 2004. годину од стране главне службе ревизије, Влада РС је 
Уредбом о књиговодственом евидентирању инвестиција у шумарству и изградњи шумских камионских 
путева број 04/1-012-599/06 од 27.02.2006. године (Службени гласник РС бр. 25/06), наложило ЈПШ да 
шумске камионске путеве из ванбилансне евиденције врати у билансну евиденцију. Након укњижавања 
путева у билансну евиденцију Управа ЈПШ „Шуме Републике Српске“ је донијела одлуку да се изврши 
процјена шумских путева, обзиром да су постојеће вриједности биле нереалне. Ова процјена је извршена 
2007. године, а Уговором између ЈПШ „Шуме Републике Српске“ и ресорног Министарства од 2009. 
године путеви се воде ванбилансно. Укупна вриједност капитала ЈПШ "Шуме Републике Српске" на 
дан 31. 12. 2007. године износила је  64.658.077,00 KM. 
 

 2.10. Прерада дрвета и дрвнопрерађивачки капацитети 
 

Подсектор индустријске прераде дрвета у Републици Српској чини велики број 
дрвопрерађивача. Међу њима 429 испуњава услове предвиђене Правилником о минималним техничко-
технолошким условима за рад пилана, које је прописало Министарство привреде, енергетике и развоја 
Републике Српске. Овом броју треба  додати дрвопрерађиваче који нису испунили минималне техничко-
технолошке услове и  погоне који раде илегално. Према врсти власништва и облику својине, највећи 
број ових предузећа регистрован је као приватно друштво са ограниченом одговорношћу. За 378 
пословних субјеката постоје потпуни и вјеродостојни подаци, или 88 % од укупно регистрованих 
дрвопрерађивача у 2007. години у Републици Српској у вези степена финализације и инсталисаних 
капацитета.  Према степену финализације, дрвопрерађивачи су разврстани у три категорије: 
 

- произвођачи пиланских сортимената      (ПС) 
- произвођачи полуфиналних производа  (ПФП) 
- произвођачи финалнин производа           (ФП). 

 

4 Шумски путеви су путеви, са пратећом инфраструктуром, који су намјењени за пријевоз шумских производа и сав саобраћај 
везан за газдовање шумама и за спајање са системом јавних путева. Влаке нису шумски путеви осим ако не задовољавају 
минималне стандарде одређене за шумске путеве. 
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Најзаступљенији су дрвопрерађивачки погони са најнижим степеном обраде, са укупним  

капацитетом од 1.518.495 m³/годишње или 82,2 % од свукупних капацитета у Републици Српској 
(Табела 18). Капацитети појединих погона у оквиру ове категорије, варирају у широком распону од 350 
– 50.000 m³/годишње. Капацитети произвођача полуфиналних производа износе 186.220 m³/годишње 
или 10,1 % од тотала, са појединачним варијацијама од 6.000 – 38.000 m³/годишње, док капацитети 
произвођача финалних производа износе 141.500 m³/годишње или 7,7% свеукупних дрвопрерађивачких 
капацитета Републике Српске, при чему појединачни капацитети узимају вриједности између 3.000 – 
20.000 m³/годишње. Највећи број пилана има капацитет од 1.500 – 3.000 m³/годишње. Од укупног броја 
дрвопрерађивачких капацитета у РС, 91,8 % има капацитет мањи од 10.000 m³/годишње, без обзира на 
степен финализације. Дакле, подсектор индустријске прераде дрвета у Републици Српској карактерише 
велики број малих погона са ниским степеном финализације. Укупни пилански капацитети Републике 
Српске процјењују  се на око два милиона m³. У исто вријеме ЈПШ "Шуме Републике Српске", као 
водећи добављач обловине за дрвопрерађиваче Републике, годишње производи око милион m³ трупаца 
(у 2007. години ЈПШ је произвело 963.390 m³ трупаца, од чега 583.384 m³ четинара и 380.006 m³ 
лишћара). То значи да су садашњи капацитети пилана у Републици Српској дупло већи од расположиве 
сировине. Приватне шуме, због мање обима производње, слабијег квалитета дрвне запремине и 
расцјепканости извора снабдијевања не могу да значајније допринесу бољем искоришћењу наведених 
капацитета; обим сјеча индустријског и техничког дрвета  у приватном сектору износи свега 14,5% у 
односу на обим сјеча у шумама у својини Републике Српске (Статистика шумарства РС бр 8/08).  
Недовољан капацитет погона за производњу фурнира у Републици Српској, један је од разлога што се 
значајне количине веома вриједних фурнирских трупаца само призмирају, у таквом облику извозе из 
Републике и даље дорађују на другим тржиштима, чиме се Република лишава значајног прихода, а 
домаћа индустрија намјештаја остаје без вриједне и квалитетне сировине. Капацитети финалне прераде 
дрвета су веома скромни и недовољни. Такође нема довољно развијене хемијске прераде дрвета и 
капацитета за прераду целулозног дрвета. Због таквог стања и због непостојања адекватних 
прерађивачких капацитета пропада велика количина дрвне запремине или смо принуђени на извоз 
полупроизвода и сировина чијом прерадом би обезбједили знатно већи профит. Због тога је потребна 
стимулација и усмјеравање од стране надлежних Министарстава за развој нових прерађивачких 
капацитета способних за хемијску прераду дрвета. 

 
Табела 18.  Распоред дрвопрерађивачких капацитета у РС према степену финализације 

(извор: Пилиповић Ј.:  Преглед пилана по условима 2008) 

Степен обраде Број погона Инсталисани капацитети 
(m³/годишње) 

У % од укупно инсталисаних 
капацитета у РС (m³/ годишње) 

Пилански 
сортименти 353 1.518.495 82,2 

Полуфинални 
производи 14 186.220 10,1 

Финални производи 11 141.500 7,7 
Укупно РС 378 1.846.215 100 

 
Већина дрвопрерађивача (преко 70 %) налази се у двије регије – Бањалучкој и Сарајевско-

Романијској док их најмање, из разумњивих разлога, у Требињској регији. Основни начин на који 
пиланска индустрија набавља обловину је путем годишњих уговора са Јавним предузећем, док се мањи 
дио сировине набавља путем јавних лицитација. Цијене шумских дрвних сортимената формира и 
одобрава Влада Републике Српске на приједлог Јавног предузећа. Цијене се одређују без озбиљнијих  
анализа кретања на тржишту и односа понуде и потражње, што у одређеној мјери утиче на конкурентну 
способност и пословну  успјешност пиланске индустрије, те на способност Јавног предузећа да своју 
производњу усклађује са адсорпционим капацитетом тржишта. Укупни приход дрвопрерађивача 
Републике Српске у 2008. години износио је 350.612.000 KM, у чему је вриједност извоза износила 
171.418.000 KM или 49%. Република Српска је маргиналан добављач дрвних производа на иностраном 
тржишту, и изузев пар изузетака, њени производи су непознати страним купцима. Искуства из других 
земаља (и из бивше Југославије) показују да би међународна афирмација  неколико снажних извозника 
(попут некадашњег "Шипада", "Југодрва" и сл.) била добро упориште за наше озбиљније присуство на 
међународном тржишту. Техничко-технолошка опремљеност пиланских погона у Републици Српској 
није прилагођена расположивим сировинским ресурсима. У нашим пиланама углавном су инсталисане 
машине за прераду трупаца од другог (20 cm средњег пречника) дебљинског разреда навише. Проблем 
мале производности при преради обловине малих дебљина могуће је ријешти увођењем савремених 
машина које су у могућности да обезбеде високу продуктивност и интегрално искоришћење дрвета. Ове 
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машине су данас усавршене и стално се прилагођавају захтјевима тржишта. На основу претходне 
анализе може се закључити да се пиланска индустрија Републике Српске карактерише са превеликим 
капацитетом у односу на расположиву сировинску базу, док се највећи пилански погони углавном 
налазе у губицима. Неравномјеран је однос примарне производње резане грађе у поређењу са финалним 
производима, што има за посљедицу слабије искоришћење дрвне запремине и нижу вриједност 
производње. Такође није дефинисан модел оптималне дистрибуције сировине до крајњих корисника, 
посебно када је ријеч о алиментирању сировина за погоне који се налазе у границама шумскопривредног 
подручја. Формирање цијена не почива на анализи кретања на тржишту и односа понуде и потражње. 
Пиланска индустрија је неспремна да апсорбује сировину тањих средњих пречника, укључујући и 
проредни материјал из култура, што може да има далекосежне посљедице на приход шумарског сектора 
у блиској будућности. 
 
 
 2.11. Образовање,  научно-истраживачки и развојни рад у шумарству 
 

У Републици Српској се образовање у сфери шумарства одвија се на два нивоа – 
средњошколском и  универзитетском. У Републици Српској постоји девет средњих школа са укупно 858 
ученика у којима се образују ученици за стицање звања шумарски техничар и техничар за обраду дрвета 
(Табела 19). 
 

Табела 19.  Преглед средњег образовања у сектору шумарства у Републици Српској 
                     (стање са 01.03.2009., подаци прикупљани путем директног контакта са школом) 

Бр. Назив и сједиште школе Смјер Број 
разреда 

Број 
ученика 

Број 
наставник
а 

1 Школа ученика у привреди, Бања Лука шумарски техничар 7 175 4 (2)5 
2 Техничка школа, Градишка шумрство и обрада дрв.  147 3 

3 Средњошколски центар "Никола Тесла", 
Котор Варош 

шумарски техничар 3 84 2 (1) 

4 Средња школа "Ђуро Радмановић", Нови 
Град 

шумарски техничар 1 28  

5 Машинска школа, Приједор шумарски техничар 1 48  

6 Средњошколски центар "Лазар Ђукић", 
Рибник 

произвођач дрв. прерађ. 1 20 1 

7 Средња школа "Соколац" шумарски техничар 4 87 4 (4) 
шумар 2 38 

8 Средња школа "Михајло Петровић Алас", 
Фоча 

шумарски техничар 3 93 2 (2) 
шумар 1 30 

9 Средњошколски центар "Милорад Влачић", 
Власеница 

шумарски техничар 3 82 2 (2) 
техничар за обраду дрвета 1 26 1 (1) 

Укупно   858  
 

Шумарски факултет у Бањој Луци једина је високошколска установа такве врсте у Републици 
Српској. На Шумарском факултету студира око 570 студената општег смјера. Од школске године 
2007/2008 студије трају три године и одвија се по критеријумима тзв. "болоњског процеса". На 
Факултету се организују једногодишњи специјалистички студији из области: Заштита шума, 
Сјеменарство, расадничка производња и пошумљавање као и магистарски студиј из Уређивања шума. 
Трећи степен наставе по критеријумима "болоњског процеса" започиње у школској години 2009/2010. 
Мастер студиј је  организован у два смјера – смјер "Шумарство" са три усмјерења (“Узгој и заштита 
шума", "Коришћење шумских ресурса" и "Планирање газдовања шумама") и смјер "Управљање 
шумским ресурсима на природним основама", међународног карактера. Факултет нема властите 
наставне базе, што није уобичајена појава у сусједним земљама и шире. Уписна политика није у 
надлежности Факултета. Она већ одавно није усклађена са стварним потребама шумарске привреде и 
друштва у цјелини, што има за посљедицу хиперпродукцију кадрова  који немају изгледа за запослење у 
једном дужем временском периоду. У том смислу, потребно је унаприједити међусектоску сарадњу 
између образовања и шумарства са циљем да се изнађе и заједничким снагама спроведе једна много 
реалнија уписна политика. Према научно – истраживачким и образовним дјелатностима шумарство 

5 Бројеви у заградама показују број наставника који су дипломирани инжењери шумарства.  
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спада у биотехничке науке. Научно-истраживачки рад у области шумарства одвија се на само једној 
установи у Републици Српској - Шумарском факултету у Бањој Луци. Факултет још нема формиран 
Институт за шумарска истраживања, али је његово формирање у току. Садашњи кадровски и технички 
капацитети Факултета нису у потпуности довољни за сериозно бављење шумарском науком, нарочито у 
њеном фундаменталном дијелу. На Факултету ради девет доктора нука, од тога четири доктора 
шумарских наука и пет доктора из других научних области и девет магистара шумарства. Међу већим 
бројем асистената, двојица су пред одбраном магистарског рада. Највећи број досадашњих истраживања 
реализован је у сарадњи са Шумарским факултетом из Београда. Шумарски факултет у Бањој Луци 
укључен је у мрежу научно-истраживачких центара, који су основани под покровитељством 
Међународног шумарског института – ЕFI (International European Forestry Institute), са сједиштем у 
Финској, а са  циљем афирмације пројеката из области шумарске политике и економике. Факултет је од 
2008. године члан међународног конзорцијума шумарских факултета Југоисточне Европе 
(COPPFORSEE), који је формиран да би се бавио проблематиком газдовања изданачким шумама у овом 
подручју. Развојним радом у шумарству бави се већи број субјеката. Шумарски факултет у Бањој Луци 
сваке године реализује десетак истраживачко-развојних пројеката преко Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. Два до три једногодишња истраживачко-развојна пројекта финансирају се 
преко Министарства науке и технологије а исти толики број се реализује на основу сарадње Факултета и 
ЈП "Шуме Републике Српске". Неколико пројеката Факултет је у посљедње вријеме реализовао на 
основу сарадње са локалним заједницама (Бања Лука, Прњавор, Требиње и др.). Економски институт а.д. 
Бања Лука као консултатнт у оквиру пројекта "Развој и заштита шума у БиХ" је био ангажован у 
реализацији два развојна пројекта, и то: "Стратегије финансијске одрживости за управљање шумама" и 
"Стратегије финансијске одрживости за управљање заштићеним подручјима". Поред тога реализовано је 
још пет пројеката преко ЈПШ „Шуме Републике Српске“ и лиценцираних приватних фирми.  

"Истраживачко-развојни и пројектни центар" (ИРПЦ) из Бања Луке, најстарија је пројектантска 
кућа уопште у Републици Српској, основана 1972 године у оквиру "Инцел"-а под именом "Биро за 
пројектовање у шумарству". Данас ИРПЦ представља један од организационих дијелова ЈП "Шуме 
Републике Српске". Основна дјелатност ИРПЦ-а је: израда шумскопривредних основа за Шуме у 
својини Републике Српске и приватне шуме, израда ловних основа, пројеката објеката нискоградње и 
високоградње, израда инвестиционо-техничке документације и других пројеката и програма. Поред 
главне дјелатности, израде основа, ИРПЦ годишње испројектује око 40 – 50 km шумских камионских 
путева. ИРПЦ је такођер ангажован као извођач на прикупљању таксационих података за II националну 
инвентуру шума у БиХ.  

Тренутно се не поклања довољна пажња развоју и управљању људским ресурсима. Ипак треба 
истаћи да су преко Пројекта развоја и заштите шума до сада финансиране 2 (двије) обуке из области 
Развој људских ресурса. Развојним радом у шумарству баве се и неке стране фирме а протеклих година 
је реализовано 6 пројеката развојног карактера. 

На основу анализе претходног може се констатовати да је квалитет средњешколског образовања 
незадовољавајући, узимајући у обзир однос броја ученика према броју наставника стручних предмета, и 
чињеницу да су они ангажовани у допунском радном односу. Дефицит вјештина је такођер изражен, 
због недовољне теренске наставе и обуке при чему не постоји домаћа пракса сталног образовања и 
обуке. Неопходно је формирање централне средње шумерске техничке школе, наставних база 
Шумарског факултета и сталних огледних површина за извођење сложених мултидисциплинарних 
истраживања, теренске наставе и школске праксе. Недовољни су капацитети за примјену модерних 
метода за развој људских ресурса у области шумарства и секторским институцијама (лична стратегија, 
даље образовање, обука итд.). Непостојање Института за шумарство, ловство и дрвну индустрију 
умањује могућности научно-истраживачког рада. 
 
 2.12. Међусекторска сарадња и односи са јавношћу  
 
 2.12.1. Међусекторска сарадња 
 

Бројне интересне стране повезане су са сектором шумарства: власници и корисници шума 
(власници приватних шума, јавно предузеће за газдовање шумом, национални паркови и др.), 
произвођачи и прерађивачи шумских производа (дрвна индустрија и индустрија целулозе, мала 
предузећа и занатске радње, предузећа за извођење радова у шумарству, произвођачи еколошке здраве 
хране, пољопривредни произвођачи и др.), корисници здравствених и рекреационих функција шума, 
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туристичке организације, локалне заједница и становништво посебно у руралним подручјима, 
корисници ловних и рибарских подручја, владине и невладине организације, као и појединци. 

Сарадња заинтересованих страна и међусекторска сарадња у процесу заједничког доношења 
одлука и подјели одговорности јесте добровољни процес који је за шумарство веома значајан, нарочито 
у дефинисању шумарске политике, планирању и реализацији газдовања шумама. Координација између 
Министарства које је одговорно за шумарство и осталих релевантних Министарстава (нарочито оних 
одговорних за економски развој, индустрију, животну средину и туризам, одрживи развој, итд.) треба се 
остваривати успостављањем сталне координационе структуре.  Да би омогућили институционални 
дијалог међу актерима на републичком нивоу чланом 11. Закона о шумама предвиђено је да се оснује 
Савјет за шумарство који даје приједлоге о битним питањима из области шумарства. Савјет треба чине 
представници Министарстава, других органа, институција и организација које су у вези са облашћу 
шумарства, локалне заједнице, невладиних организација, власника шума и других. Савјет за шумарство 
је основан у функцији информативног, консултативног и координативног тјела чији је првенствени 
задатак координација свих интересених група  у сектору шумарства, водећи рачуна о руралном развоју, 
заштити животне средине, као и међународним конвенцијама, споразумима, директивама и процесима. 
Савјет за шумарство треба да омогући јавности, иностраним партнерима и свим заинтерсованим 
странама укључивање у дебате о развоју шумског сектора, чиме ће дати допринос унапређењу 
секторској и међусекторској сарадњи. Непостојање адекватне међусекторске, али и унутар секторске 
сарадње, доводи до успоравања реализације задатка дефинисаних стратегијом развоја сектора, али и до 
појачавања конфликата између интересних група. Боље међусобно разумијевање и сарадња између свих 
партнера у сектору постићи ће се програмима обуке за све учеснике и редовним отвореним форумима за 
размјену информација између партнера у сектору шумарства. У том циљу је потребно припремити 
смјернице за међуресорну сарадњу. 
   

2.12.2. Односи са јавношћу 
 

Улога и важност шумарства није позната ни цијењена од стране јавности. Постоје многе заблуде 
о шумама и шумарству. У свјетлу друштвених промјена и јачања улоге јавности шумарство се мора 
отворити и адекватно презентовати своје резултате, достигнућа и специфичности. Такође, треба 
побољшати ниво промоције на свјетском тржишту, с нагласком да шумарски сектор има међународни 
цертификат FSC, да послују у складу са OECD принципима и смјерницама из области корпоративног 
управљања и уважавава препоруке за корпоративну друштвену одговорност. При томе је важно постићи 
максималну сагласност са умјереним и утицајним невладиним удружењима о шумарској политици и 
пракси и споразумјети се око неслагања на стручној основи о питањима гдје договор није могуће 
постићи. Основне уочене слабости у успостављању и одржавању механизма за ефикасно прикупљање, 
похрањивање, анализирање  и ефикасну размјену информација унутар сектора шумарства и између 
осталих сектора, као и подизања свијести најшире јавности о важности шума и шумарства за друштво у 
цјелини уз активно учешће свих  интересних група су: 
 

- нису обезбјеђене институционалне и материјалне претпоставке за успостављање система 
размјене информација и ефикасне комуникације са другим секторима и унутар сектора 
шумарства у Републици и на међународном нову; 

- не постоји План односа са јавношћу за сектор шумарства који би задовољио све заинтересоване 
стране, а који би укључио и програм подизања свијести јавности; 

- не постоји програм сарадње са невладиним организацијама, као партнера Владе, у информисању 
јавности у спровођењу циљева шумарске политике и унапређења стања шума, као и подизања 
еколошке свијести; 

- не постоји програм стручног усавршавања особа задужених за односе са јавношћу везано за 
подизање свијести јавности и саопштења намјењених свим заинтересованим секторима; 

- није успостављена стална комуникација са локалном заједницом. 
 

За успјешно дјеловање јавности на шумарски сектор неопходна је јавност свих облика и врста 
информација у вези шумарства. Те информације треба да се односе на стање шума и шумарства и 
требају бити благовремене и имати право слободног приступа за све грађане Републике Српске и шире. 
Информације се могу дистрибуисати на различите начине путем разних медија (електронски, путем 
новина, публикација, часописа путем радија и телевизије и др.). Данас у вези шума у својини Републике 
Српске  значајне информације се могу добити путем WEB странице ЈПШ "Шуме Републике Српске" 
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(www.sumers.org)  а за приватне шуме путем WЕB странице "Наша шума" удружења власника 
приватних шума. На WЕB страници ЈПШ "Шуме Републике Српске" али и на WЕБ страници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (http://www.vladars.net/sr-sp-
latn/Vlada/Ministarstva/mps/). Поред напред наведеног ЈПШ „Шуме Републике Српске” редовно издају 
информативно – стручни часопис „Шуме”. Значајне информације из у вези научно – истраживачког рада 
и образовања у области шумарства могу се добити на Wеб страници Шумарског факултета 
(http://www.sfbl.org) као и у оквиру информативног Билтена и Гласника Шумарског факултета. Циљ је у 
будућности развити јединствени систем информација у сектору шумарства на нивоу ресорног 
Министарства односно Републичког завода за статистику. Овај систем је потребан ради осигурања 
одрживости коришћења и очувања шумских ресурса у намјери да се оствари значајнији допринос 
шумарства у економији као и да се смањи сиромаштво у руралним срединама.  

 
2.13. Међународна и регионална сарадња у шумарству 

 
Међународна сарадња у шумарству Републике Српске своди се заправо на сарадњу Шумарског 

факултета у Бањој Луци и Јединице за имплементацију пројеката у шумарству са међународним 
институцијама. Томе се још може додати сарадња ЈП "Шуме Републике Српске" са словачком 
компанијом "SGS" на плану имплеметације међународног FSC стандарда (www.fsc.оrg), као и сарадња са 
свим предузећима шумарства у околним државама. На међународном плану, Факултет сарађује са 
Шумарским факултетом у Београду и Биотехничким факултетом у Љубљани по питању наставе, 
образовања кадрова, научно-истраживачком и стручном раду. Факултет такођер има закључен споразум 
о сарадњи са Шумарским институтом "Јастребарско" из Републике Хрватске. У оквиру ове сарадње 
покренуто је издавање међународног научног часописа SEEFOR са још осам институција (Факултета и 
Института) из 5 држава југоисточне Европе. Од 2005. године Факултет је члан заједнице Европских 
шумарских института са сједиштем у Финској. На Конференцији у Мадриду (ConDDEFFS) 30.05.2009. 
године Факултет је потписао Резолуцију о удруживању шумарских факултета и школа Европе у вези 
провођења Болоњске декларације, истраживања, образовања, научног и стручног усавршавања у области 
шумарства, чиме је постао равноправан члан асоцијације шумарских факултета и школа у Европи 
(http//www.unitbv.ro/silvic/deans.html.) Од недавно Факултет је започео сарадњу са научно-
истраживачким институцијама на плану заједничког учешћа у програмима FP7. Јединица за 
имплементацију пројеката у шумарству (PIU) формирана 1998. године са слиједећим задацима:    
 

- имплементација пројеката, 
- координација пројектних активности и 
- мониторинг пројеката. 

 
Имплементација наведених пројеката треба да омогући: 

 
- Довршетак инвентуре шума; 
- Према FAO-вој процјени шумских ресурса (FRA- 2010) постоји приједлог од стране Свјетске 

банке да Министарства вањске трговине и економских односа уз блиску сарадњу и ентитетским 
ресорним министарствима именује двије контакт особе (focal point) за усаглашавање заједничког 
слања података из инвентуре шума FAO-у (FRA - одјељку), у формату траженом од стране FAO-
а; 

- Развој информационог система за газдовање шумама; 
- Подршка акционим плановима и програмима након стратегије. 

 
Од оснивања до данас PIU шумарства Републике Српске је била ангажована на три велика 

пројекта и то: 
 

- Пројекат шумарства (1998-2003)  - Финансирала ЕУ као донацију и WB као IDA кредит и као 
имлементатор новрвешког гранта;  

- Пројекат развоја и заштите шума (FDCP) (2003-2008) – Финансиран преко IDA кредита и 
италијанског гранта; 

- Пројекат развоја и заштите шума (FDCP) (2008-2011) - додатно финансирање. 
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На основу анализе међународне сарадње у сектору шумарства може се закључити да је наше 

шумарство недовољно заступљено у међународним тијелима, комитетима, радним групама, семинарима 
и конференцијама. Страни стручњаци су недовољно присутни код нас, а још није започела сарадња са 
Европском економском комисијом и FAO-ом о испуњавању упитника за шуме и шумске производе. 
Када се то деси, то ће значити испуњавање EUROSTAT стандарда за Европски информациони систем у 
шумарству (EFIS).  
 

2.14. Swot анализа за одрживи развој шумарства Републике Српске 
 

ЕКОЛОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

СНАГЕ - Strenghts СЛАБОСТИ - Weaknesses 

- шуме Републике Српске су обновљив, 
општекорисни, полифункционални природни 
ресурс и добро од општег друштвеног интереса; 

- богат шумски фонд (шуме и шумско земљиште), 
посебно високих шума са природном обновом, 
велико учешеће природних шума и висок квалитет 
шумских ресурса у цјелини; 

- значајно присуство површина земљишта подесних 
за пошумљавање, 

- богатство ријетким и заштићеним биљним 
врстама, биоразноврсност и екоразноврсност 
шумских екосистема;  

- велики потенцијал за производњу биомасе, 
енергије, акумулацију (складиштење) и потрошњу 
CO2,  

- велики потенцијал за обезбјеђивање 
полифункционалности шумских екосистема;  

- потенцијал за очување квалитета животне 
средине; 

- велика геолошка, едафска, климатска и 
орографска разноврсност шумских станишта 

- природност шумских екосистема 
- богат шумски генетички диверзитет и потенцијал 

репродукционог материјала са добрим 
могућностима за конзервацију шумских 
генетичких ресурса; 

- велико богатство осталим (недрвним) шумским 
производима и дуга традиција сакупљања 
љекобиља и гљива 

- богатство ловном фауном, велики диверзитет 
фауне и заступљеност заштићених врста фауне; 

- богата и квалитетна станишта високе дивљачи; 
- богатство водотока и водених површина у 

шумским подручјима Републике Српске;  

- велико учешће ниских и деградираних шума 
посебно у приватном власништву; 

- велика површина минираних шума и шумског 
земљишта; 

- недовољно искоришћен водни потенцијал; 
- велика акумулација отпадних материјала у шуми 

и воденим токовима;  
- слаба отвореност шумских подручја 

комуникацијама и лоша путна шумска 
инфраструктура; 

- велика опасност од пожара у културама, посебно 
на подручју крша; 

- загађивање  шумског земљишта, ваздуха и вода у 
шумским подручјима глобалним емисијама; 

- недовољно коришћење потенцијала станишта 
посебно код лишћарских храстових и букових 
шума; 

- неистраженост и недовољно коришћење 
минералних ресурса у руралним шумским 
подручјима; 

- недовољна бројност дивљачи и неповољан полни 
и квалитативни састав;  

ШАНСЕ - Opportunities ПРИЈЕТЊЕ - Threasts 
- општедруштвена потреба за развојем  

општекорисних функција шума; 
- могућност природне обнове и повећања шумског 

фонда путем пошумљавања;  
- могућност примјене разноврсних ситема и начина 

газдовања шумама; 
- организовано сакупљање и прерада осталих 

(недрвних) шумских производа;  
- могућност већег коришћења еколошких и 

производних потенцијала шума; 
- могућност повећања површина шума високе 

заштитне вриједности; 
- смањивање притиска на шуме и увећање степена 

шумовитости; 

- појава ерозије, пожара, болести и штеточина 
шума; 

- промјена климата са израженим отопљавањем и 
помјерање ареала аутохтоних врста те појава 
нежељених инвазионих врста; 

- депоновање отпада у шуми; 
- загађивање вода; 
- бесправно присвајање шума и шумског 

земљишта; 
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- тежња власника за узгојем, заштитом, 

рационалним коришћењем укупних потенцијала 
шума и шумских станишта, изградњом 
инфраструктуре и отворањем шума; 

- пораст свијести о потреби заштите природног и 
културног насљеђа у шумским подручјима; 

- могућност кориштења водних ресурса у шумским 
подручјима; 

- валоризовање богатих и још недовољно 
истражених природних атракција; 

- ангажовање дијела средстава посебних намјена за 
потребе противпожарне и цивилне заштите; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА 

СНАГЕ - Strenghts СЛАБОСТИ - Weaknesses 

- дуга традиција газдовања шумама; 
- јасна одлука за одрживо газдовање шумама; 
- јако предузеће шумарства; 
- транспарентност и јавни приступ информација у 

сектору шумарства; 
- професионални шумарски стручњаци у свим 

нивоима газдовања; 
- оптимална организациона структура; 
- функционалан информациони систем; 
- изложеност тржишној конкуренцији кључних 

шумарских операција; 
- расположиви финансијски ресурси; 
- цертификовано газдовање шумама у својини 

Републике Српске  према еколошки одговорним и 
друштвено корисним стандардима; 

- газдовање на принципима континуитета прихода и 
продукције; 

- функционална подјела шума; 
- прихваћени МЦПФЕ стандарди и процеси;  
- потенцијал за обезбеђивање радних мјеста;  
- кадрови сектора шумарства остварују запажене 

резултате у науци и производно – пословној 
пракси; 

- стратегијска подлога у сваком сегменту 
пословања; 

- реализација етата само на дијеловима шумских 
подручја која су отворена шумским 
комуникацијама; 

- није извршена цертификација газдовања 
приватним шумама према еколошки одговорним 
и друштвено корисним стандардима; 

- нема конзистентног приступа конверзији 
(трансформацији) изданачких шума у високе и 
мелиорацији деградираних шума; 

- недовољна искористивост шумских ресурса у 
енергетске сврхе; 

- недовољна њега шума, а посебно непровођење 
прореда у вјештачки подигнутим састојинама; 

- недовољно посвећана пажња кројењу и класирању 
ШДС; 

- недовољно посвећена пажња ергономском 
аспекту шумарства, безбједности у шумарству и 
стандардима заштите на раду; 

- недовољно јасан стратешки интегрални систем 
планирања; 

- недовољно ангажовање и заступљеност 
шумарства у ловству и ловном туризму; 

- илегалне активности у сектору шумарства; 
- нејасно дефинисана подручја (региони) за развој 

туристичких активности у руралним шумским 
подручјима; 

- спонтан и ирационалан приступ осталим 
(недрвним) производима шума са еколошког и 
економског аспекта, без јасних планских 
докумената; 

- уситњеност приватних шумских посједа; 
- неповољна квалификациона структура запослених 

у појединим секторима шумарства; 
- недовољно интернационално искуство, познавање 

информационих система и страних језика; 
- нема доброг маркетиншки орјентисаног 

пословног плана већ само планови производње; 
- непостојање јасног система наплате реализованих 

производа; 
- одсуство мјера аграрног шумарства; 
- недовољно ангажовање радне снаге на пословима 

који се односе на полифункционалне вриједности 
шума; 

- недовољно кориштење потенцијала осталих 
(недрвних) шумских производа и недовољно 
коришћење биомасе; 

- слаба обученост и истренираност радника; 
- тржишна економија није на потребном нивоу 
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- тешко прихватање промјена и увођења иновација 

у сектор шумарства;  
- низак степен реализације наплате произведених и 

испоручених ШДС од предузећа за прераду 
дрвета у својини Републике Српске; 

ШАНСЕ - Opportunities ПРИЈЕТЊЕ - Threasts 
- укључивање минираних подручја у редовно 

газдовање; 
- кориштење биомасе за енергију; 
- слободно формирање цијена дрвне сировине и 

тржишно орјентисано пословање; 
- изградања капацитета за анализу, истраживање и 

развој тржишта; 
- усвајање планова дугорочног развоја шумарства и 

побољшање система пословног планирања; 
- јачање људског потенцијала кроз стицање нових 

знања и вјештина у сектору шумарства и 
дрвопрераде; 

- елиминација корупције; 
- улагања у изградњу капацитета за сакупљање и 

прераду дрвног отпада и биомасе; 
- намјенско коришћење средстава посебних намјена 

за шуме; 
- веће укључивање жена у послове сектора 

шумарства; 
- увођење тзв. „неформалних облика“ образовања за 

запослене у сектору шумарства Републике Српске 
и учење међународних искустава; 

- додатно запослење сеоског становништва 
пружањем туристичких услуга и коришћење 
осталих (недрвних) шумских производа; 

- јачање односа са јавношћу и иностраним 
партнерима; 

- расположива радна снага на тржишту рада; 
- могућност повезивања шумарства  и туризма кроз 

јачање екотуризма; 
- развој интернационалних односа и кооперација; 
- јачање сарадње са НВО;  
- позитиван третман сектора као једне од основа 

развоја друштва; 
- стварање услова за развој шумарства, нарочито у 

погледу  издвајања накнада и њиховог 
усклађивања са окружењем; 

- међународа сарадња путем приступних фондова за 
развој и усвајање нових технологија; 

- улагање у изградњу капацитета за обновљиве 
изворе енергије; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- низак ниво бриге за приватне шуме; 
- недовољан број објеката за прихват осталих 

(недрвних) производа шума; 
- ненамјенско трошење средстава посебних мамјена 

за шуме; 
- рад и ангажовање малих предузећа без стручне 

радне снаге за извођење радова у шумарству; 
- дозвољавање рада у сектору шумарства без 

одговарајућих лиценци;  
- недовољна сарадња између локалних заједница и 

корисника шума;  
- слаба промоција понуде из домена руралног 

туризма у шумским подручјима; 
- мале инвестиције у шумску инфраструктуру; 
- недовољна едукованост сакупљача и произвођача 

осталих (недрвних) производа; 
- представљање шумарства као социјалног, а не 

тржишног добра;  
- неусклађеност Закона у погледу  издвајања из 

шумарства са захтијевима  тржишног 
привређивања; 

- немогућност учествовања у инвестиционим 
одлукама и  у стратегијским пројектима; 

- недовољно афирмативан став јавности према 
сектору шумарства; 
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УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА 

СНАГЕ - Strenghts СЛАБОСТИ - Weaknesses 

- заокружено и систематизовано уређење сектора 
шумарства; 

- успостављена јасна организациона структура 
министарства; 

- постојање јаког институцоналног, организационог и 
инспекцијског оквира у сектору шумарства; 

- постојање Закона о шумама; 
- институционална уређеност сектора компатибилних 

сектору шумарства у Републици Српској;  
- постојање стратешке и законске регулативе за развој 

МСП; 
- издвајање инспекцијске службе у оквире шумарства; 

- непостојање шумарства као посебне привредне 
гране у Закону о  класификацији дјелатности; 

- непостојање посебног ресорног министарства за 
шумарство; 

- недовољна сарадња између надлежних 
институција како би се омогућило одговарајуће 
газдовање природним ресурсима;  

- одсуство планирања на ширим еколошким 
основама полифункционалности, повећања 
производне основице и класификације шума и 
шумског земљишта; 

- неразвијен интегрисани систем планирања, 
често без фундаменталних основа за планирање 
нарочито код уређивања ниских шума и 
култура; 

- недовољна промоција шумарства; 
- непотпуно извршавање свих оперативних 

планова по категоријама шума; 
- недовољан степен контроле и надзора 

реалиазције планова газдовања; 
- недостатак јасне заједничке визије о будућем 

развоју шумарства; 
- недовољан буџет за озбиљније промјене у 

сектору; 
- непостојање ИДП и мониторинг службе;  
- финансијска непокривеност негативног биланса 

трошкова пошумљавања, неге и заштите шума, 
и социоеколошких функција шума,  

- неријешени имовинско – правни односи између 
шума у својини Републике Српске  и приватних 
шума и шумског земљишта; 

- непотпуно разграничење између 
пољопривредног и шумског зељишта; 

- непостојање банке гена за шумске генетичке 
ресурсе; 

- непостојање јасног плана заштите 
биодиверзитета;  

- недовољно осавремењено уређивање шума; 
- нема програма анализе еколошких и друштвено 

– економских посљедица пропадања шума 
узрокованог негативним биотичким и 
абиотичким чиниоцима; 

- недостатак података о стању приватних шума 
на регионалном нивоу;  

- недовољна ажурност процесуирања бесправних 
активности у сектору шумарства; 

- недовољно усклађене одредбе за шумарство са 
одредбама у ЕУ и прихваћеним смјерницама 
ЕУ; 

- недовољно усклађене законске мјере које 
уређују однос између развоја туризма и 
газдовања шумским еколошким системом; 

- недорађеност законских аката у вези осталих 
(недрвних) производа шума и шумског 
земљишта; 

- слабости ЗОШ у дефинисању одговорних лица 
и немогућности подизања пријава за нелегалне 
радње; 
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ШАНСЕ - Opportunities ПРИЈЕТЊЕ - Тhreasts 

- шумарство је један од приоритета Европског 
партнерства; 

- ефикасносност управљања и одрживог газдовања 
шумским ресурсима у складу са расположивим 
потенцијалом,  

- побољшање приступа финансирању, донаторским 
средствима и кредитним линијама;  

- кориштење савремених метода за тржишно и 
еколошко вредновање шума и шумског земљишта; 

- развој програма инвестиционих кредитних линија и 
међународних фондова; 

- правилна расподјела и израда критерија за средства 
посебних намјена за шуме и враћање профита у 
шуме; 

- коришћење субвенција, донација, накнада и 
међународне помоћи за развој сектора шумарства;  

- оснивање савјетодавне службе и фондова у за 
унапређење шумарства; 

- подршка приватним шумовласницима за изградњу и 
кориштење потенцијала шумских ресурса; 

- едукација приватних шумовласника у руралним 
подручјима о економским, еколошким и социјалним 
функцијама шума;  

- развој и јачање међусекторске сарадње и 
кластеризација сектора; 

- пораст ресурса који се ослањају на тржишно 
орјентисано пословање; 

- уговарање послова коришћења шума са 
лиценцираним предузећима; 

- развој приватног предузетништва у шумарству 
Републике Српске; 

- развој приватног јавног партнерства; 
- оснивање Коморе инжењера шумарства; 
- укључиване шумарства као равноправног партнера у 

управљање и очување водних ресурса Републике 
Српске; 

- чвршћа међугранска сарадња;  
- реалније вредновање шумарства у стратешком 

развоју сродних сектора; 
- тежња за јачањем институционалних и кадровских 

ресурса у области шумарства; 

- нелојална конкуренција од стране 
некомпетентних сектора и губитак надлежности 
за управљање и газдовање природним 
ресурсима; 

- неажурност у ријешавању бесправних 
активности у сектору шумарства; 

- девијација стварне вриједности шумских 
ресурса Републике Српске; 

- непостојање Стратегије развоја шумарства; 
- политичка и економска нестабилност унутар 

земље и региона; 
- краткотрајан политички интерес за сектор 

шумарства као нискоскумулативну грану 
привреде; 

- притисак локалних и персоналних интересних 
група на доносиоце одлука; 

- спорост у приступу одговарајућим фондовима 
на домаћем и међународном нивоу;  

- неравноправан положај шумарства у односу на 
друге сродне секторе; 

- слабљење политичког утицаја и положаја 
сектора шумарства; 

- прикупљена средства посебних намјена од 
општекорисних функција шума се не улажу 
развој шумарства; 

- миграције руралног становништва; 
- низак ниво подстицаја за дрвопрераду и 

оснивање нових МСП; 
- дозвољавање рада прерађивачима који не 

испуњавају минималне услове за рад; 
- остајање утицаја сиве и црне економије; 
- давање концесија на шуме и шумско земљиште; 
- административно одређивање цијена производа 

шума; 

СРОДНИ СЕКТОРИ 

СНАГЕ - Strenghts СЛАБОСТИ - Wеeakneses 

- стална потражња сировине и производа од дрвета;  
- традиција у газдовању, обради и преради дрвета;  
- велики број домаћих дрвопрерађивачких капацитета, 

посебно у руралним подручјима Републике Српске; 
- институционално уређен сектор дрвопрераде; 
- добра сировинска база за дрвопрерађивачку 

индустрију;  
- тренд пораста броја МСП у Републици Српској; 
- повољан географски положај и  близина тржишта; 
- већина ловишта адекватно опремљена са ловно-

узгојним и ловно-техничким објектима;  
- потенцијал за проширење националних паркова и 

других површина шума високе заштитне 
вриједности;  

- богато природно и културно -историјско насљеђе; 
- постојање организација и удружења шумара и других 

невладиних организација; 
- потенцијал за развој сеоског туризма у руралним 

- не постоји стратегија развој дрвне индустрије; 
- превелики удио дрвопрерађивачких капацитета 

са нижим степеном прераде дрвета;  
- низак ниво искориштења сировина; 
- лоша контрола квалитета испоручених сировина 

и увезених финалних производа; 
- неусклађеност са међународним стандардима за 

дрво и дрвне производе; 
- неравномјеран регионални распоред 

дрвопрерађивачких капацитета и неусклађеност 
са сировинском дрвном основом  на подручју 
Републике Српске; 

- недовољно обучена радна снага код извођача 
радова у сектору шумарства; 

- неповољна структура извоза дрвопрерађивачких 
производа;  

- недостатак програма инвестицијских кредитних 
линија за сектор дрвне индустрије; 
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шумским подручјима; 

- изражен облик предјела дефинисан природним 
факторима без значајнијег утицаја човјека; 

- велики потенцијал за производњу хране биљног и 
животињског поријекла;  

- велико интересовање за лов и ловство у Републици; 

- недостатак подстицаја за извоз финалних 
производа; 

- недостатак подстицаја за примјену нових 
технологија и иновација; 

- недостатак ефикасног тржишног вредновања 
свих потенцијала шумских екосистема; 

- недовољне маркетиншке активности, примјена 
информатике и страних језика; 

- слаба физичка инфраструктура у сеоским 
подручјима неопходна за лоцирање и рад MSP, 

- недовољне могућности запошљавања сеоског 
становништва из руралних шумских подручја; 

- непостојање кластера у сектору шумарства и 
дрвне индустрије; 

- неразвијена, уситњена и са вишком капацитета 
дрвна индустрија утиче на локалну продају; 

- непостојање Коморе инжењера шумарства; 
- недовољна развијена туристичка 

инфраструктура, посебно у руралним 
подручјима; 

- недостатак јединственог туристичког производа 
шумарског сектора у оквиру села, 

- деградација природе и сеоске путне 
инфраструктуре приликом експлоатација 
рудног, минералног и шумског богатства; 

- непостојање Института за шумарство и ловство 
и центра за обуку кадрова; 

- недовољна прилагођеност образовања  и 
истраживања потребама модерног шумарства; 

- недовољни техничники и људски ресурси у 
образовним и научним установама; 

- недовољна усклађеност наставних програма на 
свим нивоима са потребама у шумарству и 
програмима ЕУ; 

- недовољно научних конференција, савјетовања, 
симпозија и семинара; 

- не постоји политика односа са јавношћу сектора 
шумарства који би задовољио све 
заинтересоване стране; 

ШАНСЕ - Opportunities ПРИЈЕТЊЕ - Threats 
- развити флексибилну дрвну индустрију конкурентну 

на међународном тржишту 
- развој предузетништва на осталим (недрвним) 

производима;  
- повећање степена финализације прераде дрвета; 
- увођење система управљања квалитетом у 

дрвопрерађивачким капацитетима;  
- јачање сарадње релевантних институција у домену 

дрвопрераде; 
- регионална кластеризација дрвопрерађивачких 

капацитета;  
- кооперативност сектора индустрије прераде дрвета; 
- санација и покретање великих прерађивачких 

капацитета; 
- повећања броја новорегистрованих МСП; 
- проглашавање нових националних паркова и других 

видова заштићених природних подручја; 
- заинтересованост сеоских домаћинстава у руралним 

шумским подручјима за бављење еко и сеоским 
туризмом; 

- формирање тзв. „туристичких региона“ унутар 
шумских подручја Републике Српске;  

- интересно удруживање за пружање услуга еко и 

- спор и недовољан развој капацитета за финалну 
прераду дрвета; 

- пиланска индустрија није у стању да прима и 
прерађује тање сортименте; 

- неравномјеран регионални распоред МСП на 
подручју Републике Српске; 

- избјегавање лоцирања прерађивачких 
капацитета у руралним подручјима;  

- јаки и ексклузивни захтјеви за профитом из 
приватног сектора; 

- неповољна ситуација на тржишту ШДС и 
производа шума; 

- недовољна образованост руралног 
становништва за бављење предузетништвом у 
области шумарства; 

- спор и недовољан развој прерађивача и 
складиштења осталих (недрвних)  производа;  

- недовољно људских капацитета за пружање 
услуга сеоског туризма; 

- недовољно развијена путна, комуникациона и 
институционална инфраструктура за 
потенцијалне инвеститоре у рурална подручја; 

- неорганизовано тржиште осталим (недрвним) 
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сеоског туризма у шумским руралним подручјима; 

- развој ловног и риболовног туризма; 
- развој ловства на бази концепта одрживог газдовања 

ловиштем у складу с међународним стандардима; 
- развој рибогојства (мини рибњаци, кавезни) и 

капацитета за прераду рибе у оквиру шумских 
подручја; 

- диверсификација непољопривредних дјелатности у 
руралним подручјима; 

- пораст тражње осталих (недрвних) производа шума и 
производа кућне радиности „на прагу“; 

- оснивање института за шумарство и наставних база  
- изградња и јачање материјално – техничке основе 

високог образовања у шумарству; 
- запошљавање већег броја високообразованих 

стручњака и инжењера у средњим шумарским 
школама; 

- цјеложивотно учење и развој реформског процеса 
образовања у шумарству на свим нивоима;  

- развој интердисциплинарног научно – истраживачког 
рада; 

- улагање и кадровско јачање Шумарског факултета 
- могућности посебног образовања и обуке на 

међународним инситуцијама; 

шумским производима; 
- недовољна афирмација приватних 

шумовласника за развој руралног туризма; 
- недовољна информисаност и недостатак 

едукације руралног становништва у шумским 
сеоским подручјима; 

- претјеран и илегалан лов дивљачи и излов рибе; 
- хиперпродукција кадрова у сектору шумарства; 
- спора реформа планова и програма образовног 

система у шумарству; 
- спор развој материјално – техничке 

опремљености научно – истраживачких и 
образовних институција у области шумарства; 

- недовољна заинтересованост за нова научна 
достигнућа у области шумарства 
 
 

 
 
На основу извршене SWOT анализе утврђују се следећи кључни проблеми развоја шумарства 

Републике Српске: 
 
1. Законодавство и политика у шумарству РС није усклађено са захтјевима одговарајућих 

међународних споразума и стандарда. Шумарство је неоправдано изгубило свој статус у 
извршној власти РС јер нема посебног Министарства.  

2. Планирање управљања и газдовања шумским екосистемом РС није усклађено са његовим 
вишенамјенским (еколошким, економским и социјалним) функцијама. 

3. Стање шумског фонда у погледу структуре површина, залиха и прираста није у складу са 
природним потенцијалима шумског екосистема. 

4. Расположиви потенцијали шумског екосистема не користе се сврсисходно и ефикасно. 
5. Није успостављена оптимална биолошка равнотежа, отвореност комуникацијама и одрживо 

коришћење шумског екосистема у функцији заштите животне средине. 
6. Нема глобалног праћења и евалуације стања заштите шума од биљних и других болести. 
7. Систем образовања кадрова у шумарству и научно – истраживачки рад нису изграђени у 

складу са потребама фукционисања и одрживог развоја шумарства. 
8. Систем финансирања у шумарству није у складу са потребама одрживог развоја ове 

вишенамјенске дјелатности. 
 

III   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ШУМАРСКОГ СЕКТОРА 
 

Основни принципи шумарског сектора Републике Српске задани су пројектним задатком, и они 
су обрађени у поглављима 3.1. – 3.11. Три од једанаест набројаних принципа могу се сврстати у 
категорију „критеријума“ онако како их дефинише MCPFE  (The Ministerial Conference on the Protection 
of Forests in Europe); три се могу сматрати „индикаторима“, онако као их дефинише исти ауторитет, док 
се просталих пет принципа налазе изван поменутог  оквира. Основни (општи) принципи шумарског 
сектора Републике Српске заснивају се на анализи стања шума и шумарства, SWOT анализи и усвојеним 
међународним принципима (Конференције MCPFE,  Беч 2003; Варшава, 2007; FSC; PEFC; Општи 
принципи Европске шумарске стратегије (Council Resolution No 1999/C 56/01; Принципи FAO стратегије 
развоја шумарства и др.). Задатак је шумарског сектора Републике Српске да отпочне са примјеном 
побољшаних паневропских критеријума и индикатора одрживог газдовања шумама на нациоаналном 
нивоу. Осим опредјељености да отпочне са имплементацијом паневропских критеријума и индикатора, 
шумарски сектор Републике Српске већ у пуној мјери респектује и имплементира принципе прописане 
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међународним FSC стандардом. У Закону о шумама, FSC, PEFC i ISO стандардима и другим домаћим и 
међународним споразумима  дефинишу се основна начела, принципи и критеријуми развоја шумарства 
и повезаних дејлатности у Републици Српској. У основна начела  одрживог управљања и коришћења 
свеукупних  материјалних и кадровских ресурса у  области шумарства и повезаних дјелатности, спадају 
принципи и критеријуми шумарске струке и науке, уважавајући при томе права и обавезе свих 
заинтересованих страна и међународне стандарде за унапређење квалитета живота људи уопште.  
 

3.1. Одрживост развоја шума и шумарства 
 

Главна премиса шумарског сектора је одрживост развоја шума и шумарства које подразумијева 
управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем на такав начин и у таквом степену, да се очува 
биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да буду на нивоу којим би се 
задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе и данашње и будућих генерација, 
како на локалном тако и на републичком нивоу, а да се при томе на угрозе и не оштете неки други 
екосистеми. Мјера за одрживо газдовање шумама су тзв. побољшани паневропски критеријуми и 
индикатори, усвојени на MCPFE одржаној 2002. године  у Бечу. Дефинисана су 52 индикатора одрживог 
газдовања шумама, од којих је 35 квантитативних и 17 квалитативних. Квалитативни индикатори 
одрживог газдовања односе се на политике, институције и инструменте. Ови индикатори подијељени су 
у двије групе: 
 

A. Индикатори општег приступа и односе се на ниво државе, односно ентитета - свеукупна 
политика, институције и инструменти одрживог газдовања шумама 

А1. Национални шумарски програм или слични плански документи 
      А2. Институционални оквир 
      А3. Законски/регулаторни оквир и међународна посвећеност 
      А4. Финансијски инструменти/економска политика 
      А5. Информациони систем 

        Б. Индикатори који се односе на поједине области шумарске политике 
 
Општи принцип одрживом газдовању и развоју свих типова шума треба да се заснива на смјерницама: 
 

1. Газдовање шумама и шумским земљиштем у циљу испуњавања социјалних, економских, 
еколошких, културних и духовних потреба садашњих и будућих генерација; 

2. Газдовање и коришћење шума на основу еколошки оптималних поступака усклађених  са 
међународним критеријима; 

3. Јачање и развој институција и програма газдовања, очувања и потрајног развоја шума и шумског 
земљишта; 

4. Заштита еколошки репрезентативних и јединствених шума укључујући прашуме или старе шуме, 
културно, духовно, историјско, религијско и друго богатство; 

5. Интеграција шумарства и заштите околине, социјалног и економског развоја; 
6. Интеграција заштите и очувања шума и њиховог одрживог развоја са економским тржишним и 

другим релевантним политикама; 
7. Подстицање научних истраживања укључујући релевантне биолошке, социјалне и економске 

параметре као и технолошки развој на подручју потрајног газдовања очувања и развоја шума; 
8. Учешће заинтересованих страна код планирања и имплементације програма развоја шумарства, 

ловства, дрвне индустрије и руралног развоја.  
 

За одрживи развој шума и шумарства потребна је стимулација програма који фаворизирају 
традицију досадашњаг газдовања засновану на принципу континуитета газдовања шумама уз 
употпуњавање овог принципа савременим трендовима јединственог система планирања, мониторинга, 
обнове и вишенамјенског коришћења шума у одрживом власништву. 
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3.2. Мултифункционалност шума 

 
Бројне и веома различите карактеристике шуме условљавају њену трајну мултифункционалност 

везану за широк спектар производа и услуга које нуде шуме и шумска земљишта. Функције шума се 
налазе у синергији а производи и услуге се јављају као: 
 

- производи и услуге који се могу истовремено користити у фиксним или варијабилним 
пропорцијама;  

- конкурентни производи и услуге;  
- комплементарни, допунски и  
- антагонистички производи и услуге.  

 
Вредновање шумских ресурса, производа и услуга у монетарном смислу је веома компликовано 

али је основа за одређивање приоритета управљања шумама, улагања у шуме и праведну подјелу 
користи које генеришу шумски екосистеми. Мултифункционалност шума се генерише преко еколошких, 
економских и социјалних функција. Потребно је да се сектор шумарства развија на принципу 
интегралног планирања равнотеже мултифункционалности шума. 
Шумскопривредна основа прилагођена нивоу и интезитету активности, мора бити написана, 
имплементирана и ажурирана. Дугорочни циљеви газдовања и средства за њихово постизање морају 
бити јасно назначени укључујући вишенамјенске функције шумских екосистема. Код израде ШПО мора 
бити примјењена методика заснована на интегралном екосистемском концепту планирања. 
Екосистемски приступ газдовању шумама подразумијева да активности на газдовању шумама треба да 
буду подређене што мањем утицају на природне карактеристике одређеног екосистема, а истовремено 
утицај мора бити мјерљив како би те активности могле бити контролисане. У газдовању приоритетно 
треба да се користе природни токови и механизми саморегулације шумских екосистема уколико служе 
остваривању циља. 
 

ПРИНЦИП 1 
Интегрално екосистемско планирање мултифункционалности шумских екосистема 

 
Критеријуми: 

 
• Одрживост развоја социо-економских функција; 
• Одрживост  развоја културних и спиритуалних вриједности шума; 
• Интегрално планирање газдовања треба да  обезбједи економску одрживост и истовремено 

водећи рачуна о еколошким, социолошким и оперативним трошковима производње; 
• Интегралним планирањем газдовања шумама треба тежити ка јачању и диверзификацији локалне 

економије, избјегавајући зависност о само једном производу шуме; 
• У шумскопривредној основи се морају јасно навести циљеви газдовања шумама укључујући 

циљеве очувања и обнове шума; 
• Планирањем и пројектовањем требају се подстицати заштита, обнова и очување природних 

шума; 
• Планирањем је потребно одредити коридоре за дивљач, заштитне зоне водотока и остале 

заштитне зоне; 
• У оквиру подстицања одрживог вишенамјенског газдовања шумама неопходно је укључивање 

хелсиншких међународних обавеза и иницијатива за унапређење свих функција шума нарочито 
оперативно кроз методологију израде ШПО. То значи да је усмјерења о интегрисању еколошких, 
економских и социјалних аспеката шумаства потребно укључити и у законске оквире; 

• Шумскопривредна основа треба укључивати и проводити посебне мјере којима се осигурава 
одржавање и побољшавање атрибута карактеристичних за високовриједне заштићене шуме; 

• Потребно је обезбједити адекватну обуку и надзор радника у циљу коректног провођења планова 
газдовања а резултати надзора реализације ШПО морају се укључити у извршење и ревизију 
шумскопривредне основе; 

• Поштујући повјерљивост информација, организација задужена за газдовање шумом даје на увид 
јавности сажетак основних елемената планова газдовања; 

• Успостављање, одржавање и побољшавање квалитета биолошке равнотеже у односу на 
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еколошке функције шумских екосистема; 

• Планирањем газдовања треба омогућити побољшање конкурентности шумарства уважавајући 
привредну структуру Републике Српске дефинисањем циљева који се односе на повећање нивоа 
коришћења шума у оквиру руралних шумских подручја;  

• Планирањем треба инсистирати и подстицати рационално газдовање шумским ресурсима 
уважавајући растуће потребе за производима шума, дрветом и осталим (недрвним) производима 
из шума, очувањем природе и њеном заштите од даљње деградације;  

• Планирање треба подстицати побољшање услова живота и омогућавање веће разноликости код 
остваривања прихода од шума и шумарства у руралној економији у циљу заустављања 
депопулације соских простора и стварања претпоставки за дислокацију и диверсификацију 
разних видова шумарских дјелатности из урбаних према руралним подручјима;  

• Синхронизација и повезивање шумарских и сродних активности у руралним подручјима; 
 

3.3. Рурални развој и шуме 
 
Шумарство представља веома значајну привредну дјелатност сa аспеката развоја руралних 

подручја Републике Српске. Доминантно шумска подручја се односе на ријетко насељена подручја 
општина, рурална подручја општина или руралне општине у цјелини. Због тога је неопходно 
равноправно укључивање шумарства у планирање руралног развоја Републике Српске. Рурална шумска 
подручја Републике Српске су значајан ресурс за укупни материјални и друштвени развој, за живот, рад 
и боравак људи што у корелацији са Стратегијом руралног развоја РС подразумјева радикалне промјене 
у развоју руралног простора и захтијева битно побољшање услова рада и живота становништва. Шуме 
омогућавају услове за живот у руралним подручјима (запошљавање), приватним власницима нуде 
значајну економску сигурност, обезбјеђују потребе за огревом и грађевинским материјалом, за дрвним и 
недрвним производима, те пружају могућности за рекреацију и туризам и стварају основ за 
предузетништво и нова радна мјеста у складу са локалним потребама. Бољим инфраструктурним 
повезивањем рурална шумска подручја постају подручја која су у стању да се релативно брзо прилагоде  
привредним, друштвеним, технолошким, културним, еколошким, и другим промјенама, укључујући  и  
овладавање принципима тржишног привређивања. Усвојеном Стратегијом руралног развоја РС (2009-
2015) дефинисани су принципи и циљеви развоја сектора шумарства у руралним подручјима те се овдје 
посебно не истичу. 
 

3.4.  Јавност информација у шумарству 
 

Општи међународни односно европски захтјеви за јавност информација о одрживом газдовању 
шумама и испорука одговарајућих информација као и за извјештавање о њима произилазе из MCPFE 
одлука и одговарајућих критеријума и индикатора (C&I) одрживог газдовања шумама, инвентуре шума 
(SFM) као и цертификованих принципа. FAO захтјева периодично извештавање о стању шумских 
ресурса на основу одговарајућих индикатора, да би се добила процјена стања умјерених и бореалних 
шумских ресурса (TBFRA) или глобалних шумских ресурса (FRA). За земље у транзицији такозвани ICP 
мониторинг шума је погодан механизам скупљања великог броја информација које су дефинисане као 
обавеза у оквиру CLRTAP. Такође, постоји општа обавеза за увођење мониторинга шумског 
биодиверзитета, утемељеног на CBD. Ови механизми нису у довољној мјери развијени у шумарству 
Републике Српске и потребно је у будућности тежити њиховом развоју.  
 

3.5.  Учешће интересних група 
 

Интегративни процес односно сарадња представља процес заједничког доношења одлука уз 
учешће свих заинтересованих страна и подјелу одговорности код спровођења тих одлука. 
Партиципација у том смислу јесте добровољни процес, гдје учесници размјењују информације, износе 
своја мишљења и артикулишу своје интересе, утичући тако на донесене одлуке, али и на резултате 
спроведених мјера. Овакав приступ за шумарство је веома значајан, нарочито у дефинисању стратегије 
развоја шумарства, планирању и реализацији планова газдовања шумама. Он се односи на сарадњу 
између сектора Владе и привреде, републичких и локалних институција, те између јавног, приватног 
сектора и цивилног сектора. Након идентификовања општих развојних проблема сектора шумарства 
може се констатовати да  матрица анализе заинтересованих страна садржи: 
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- Заинтересоване стране и њихове основне карактеристике; 
- Интерес и начин на који одређени шумарски проблем утиче на њих; 
- Капацитет и мотивација заинтересованих страна за промјену и прилагођавање интересима 

шумарства; 
- Могуће активности шумарства да би се одговорило на интересе заинтересованих страна. 

 
Учешће заинтересованих страна у примјени стратегије развоја шумарства укључујући и локалне, 

регионалне заједнице, затим индустрију, привредне дјелатности које зависе од шумарства, невладине 
организације и појединце представља један од најважнијих сегмената за развој шумарства. За успјех 
имплементације стратегије неопходно је повјерење интересних група и сродних привредних дјелатности 
које се може развијати изградњом нових институционалних односа, унапређењем њихове ефикасности, 
транспарентности и професионализма. За правилну валоризацију наведених односа заинтересованих 
страна неопходна је анализа заснована на процјенама економских и неекономских вриједности шумских 
добара и услуга. Да би омогућили институционални дијалог између заинтересованих страна и 
институција сектора шумарства на републичком и локалном новоу основан је Савјет за шумарство. 
Савјет за шумарство треба да координира: 

 
- укључивање учесника у припрему и прихватање планова управљања и газдовања шумским 

ресурсима; 
- сарадњу између партнера на локалном нивоу и институција шумарства; 
- програме савјетодавне службе, образовања, обуке и увођења стандарда. 

 
3.6.  Повећање површине и производности шума 

 
Иако се због посљедица регенерације шума на напуштеном пољопривредном земљишту 

површина под шумама РС увећала повећање површина је могуће вршити пошумљавањем са динамиком 
око 2000 ha по год. Мјерама његе односно проредама у вјештачки подигнутим састојинама допринијели 
би поправљању стања, посебно квалитета и продуктивности у претпостављеној динамици на површини 
2000 – 3000 ha по год. Користећи методе његе, индиректне конверзије и реконструкције са динамиком 
300 – 400 ha по год. могуће је побољшати продуктивност, обнову и квалитет изданачких шума. Садашња 
производност високих шума са природном обновом мјерена просјечном запремином је око 327 m3/ha, а 
просјечан запремински прираст очуваних мјешовитих шума букве, јеле и смрче креће се од 10  до 11 
m3/hа. У односу на добијени просјек реалан перспективан план у овим шумама за наредни 10 - годишњи 
период  био би везан за увећање производне основице чиме би се и производни ефекти код 
непромјењеног процента прираста на крају планског периода увећали у просјеку за 0,55 m3/hа, или у 
укупном износу за око 119 000 m3, односно укупан прираст на годишњем нивоу би се увећао за око 5 %. 
Далеко већи су непосредни очекивани ефекти у односу на увећану виталност и стабилност конкретних 
категорија шума. Производност у изданачким шумама је ниска и производни ефекат у овој категорији 
шума је незадовољавајући при чему треба имати у виду и старосну структуру изданачких шума. 
Производност у културама мјерена висином инвентара је такође релативно ниска условљено прије свега 
старосном структуром ових шума, али високе вриједности запреминског прираста и процента прираста 
јасно указују на високу производност ових шума али незадовољавајући квалитет произведене 
запремине. 
Шумске културе, плантаже и вјештачки подигнуте састојине могу дати низ еколошких, социолошких и 
економских користи. Побољшањем структуре квалитета шума и повећањем њихове залихе директно се 
утиче на повећење економске вриједности шума. Потребно је вршити надзор и цертификацију шума који 
одговарају нивоу и интезитету газдовања ради процјене стања шуме, приноса шумских производа, 
надзорног ланца, активности газдовања и њиховог социолошког и еколошког утицаја. 
 

ПРИНЦИП 2 
Повећање површине шума, производности и квалитета залихе и прираста 

 
Критеријуми: 

 
• Одрживо повећање шумских ресурса и њихов допринос глобалном кружењу угљеника; 
• Одрживост и повећање производне функције шума (дрвних и недрвних производа);  
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• Гајењем шума потребно је давати предност природним, структурно разнодобним, мјешовитим 

састојинама генеративног поријекла са јасним циљевима газдовања који се  морају 
демонстрирати у процесу имплементације шумскопривредне основе; 

• Потребно је досљедно примјењивати системе газдовања шумама, начине природног обнављања 
и његе шума у складу са еколошко – вегетацијским и производним карактеристикама типова 
шума; 

• Потребно је вршити интензивну његу шума у циљу побољшања структуре шума по квалитету; 
• Треба вршити конверзију изданачких шума у високи узгојни облик; 
• Узгојем шумских култура, плантажа и вјештачки подигнутих састојина треба се подстицати 

њега, заштита, обнова и очување шума, са јасним циљевима газдовања у складу са величином, 
просторним распоредом, старосном структуром, дужином опходње и природом крајолика; 

• Треба подизати нове шуме на површинама подесним за пошумљавање и газдовање и давати 
предност разноликости састава и старосне структуре шумских култура како би се унаприједила 
њихова економска, еколошка и социолошка стабилност у складу са величином, просторном 
дистрибуцијом, бројем и генетским саставом; 

• Избор врста за пошумљавање вршити на основу усклађености биоеколошких особина врста и 
услова станишта а предност давати аутохтоним врстама дрвећа. 

 
3.7.  Газдовање шумама 

 
Активности газдовања морају подстицати ефикасно кориштење вишеструких производа и услуга 

шуме како би се осигурала економска одрживост и широки спектар еколошких и социолошких користи. 
Ове активности подразумјевају реформу планирања у шумарству (уређивања шума) и увођење 
вишенамјенског система планирања газдовања шумама. Потребна је актуализација методологије 
планирања у шумарству и јачање учешћа заинтересованих страна и транспарентност планирања 
газдовања шумама. Газдовање које подразумјева узгој, заштиту и коришћење шума као и управљање 
шумама у Републици Српској у цјелости се мора ослањати на принцип континуитета газдовања шумама. 
Газдовање треба бити усклађено са укупним приоритетима, прихватљивим еколошким смјерницама у 
складу са међународно прихваћеним методологијама и критеријумима. Дугорочни стратешки циљеви 
газдовања и средства за њихово постизање морају бити јасно назначени. Иако су шуме у релативно 
добром стању у односу на глобалну ситуацију шума у Европи и спонтано се шире у Републици Српској, 
њихова структура треба да се побољша, а дрвна залиха систематски повећава. 
 

ПРИНЦИП 3 
Оптимално коришћење укупних потенцијала шумских екосистема у складу са потребама 

друштва 
(принцип континуитета газдовања заснован на континуитету прихода и продукције) 

 
Критеријуми: 

  
• Газдовати по принципу континуитета продукције односно предузимати мјере за повећање 

прираста и трајно што већег приноса; 
• Газдовати по принципу континуитета прихода односно предузимати мјере за формирањем 

таквог састава шуме из које ћемо добијати увећану количину дрвета како по количини тако и по 
квалитету а тиме и веће економске ефекте; 

• Створити услове за производњу недрвних (биљних и других) производа и повећати бројност 
популација фауне у шумама; 

• Потребно је вршити надзор који одговара нивоу и интезитету газдовања ради процјене стања 
шуме, приноса шумских производа, надзорног ланца, активности газдовања и њиховог 
социолошког и еколошког утицаја; 

• Потребно је примјењивати екосистемски приступ газдовању који гарантује да ће стање шумских 
ресурса (дрво, флора, фауна, вода, земљиште, итд.) бити компатибилно са дугорочном 
одрживошћу шума; 
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3.8.  Приврженост међународним обавезама и споразумима 

 
Код управљања, газдовања и коришћења шума и шумског земљишта морају се поштивати сви 

примјењиви закони, међународни уговори и споразуми који су потписани. Темељне међународне 
обавезе и иницијативе на подручју заштите и одрживог развоја шумарства и очувања биодиверзитета 
(Акционим програмом за постизање потрајног развоја (Рио, 1992), Глобалним шумарским принципима 
(Рио, 1992), Конвенцијом о биолошкој разноврсности (Рио, 1992), Општим смјерницама за потрајно 
газдовање шумама (Хелсинки, 1993), Паневропском стратегијом биолошке и пејсажне разноликости 
(Софија, 1995), Министарским конференцијама о заштити шума и заштићеним шумама 2003, 2007, и др.) 
требају бити усклађене са домаћим законодавством:  
 

- развојем републичких институционалних и економских оквира у шумарству, 
- развојем и јачањем учешћа заинтересованих страна у свим сегментима шумарства, 
- интеграцијом планирања и газдовања шумама у циљу очувања и конзервације 

биоразноврсности шумских екосистема in situ i ex situ 
- свестраним подстицањем одрживог и вишенамјенског газдовања шумама, 
- спровођењем мониторинга са процјеном стања шума и шумарства, 
- санацијом и обнављањем деградираних шумских екосистема 
- унапређењем социо-економских и руралних аспеката шумарства 
- подстицањем прераде дрвета и употребе дрвних и других шумских производа, 
- развојем образовања, научно – истраживачког рада и обуке у сектору шумарства  

 
Хармонизација домаћег шумарског законодавства са међународним треба да се базира на богатој 

шумарској традицији Републике Српске те богатству њених јединствених и очуваних шумских 
екосистема који представљају значајну вриједност у Европи. 

Темељни институционални оквири захтијевају развој шумарског сектора у ресорном 
Министарству, развој образовних институција, дефинисање стратешких шумарских дјелатности, јачање 
надзора и рационализације управљања и газдовања, тржишну оријентацију шумарства и др. С обзиром 
да се постојећи економски оквири развоја шумарства базирају углавном на самофинансирању потребно 
је побољшати начин сакупљања средстава на принципу шумарске солидарности. Шумарска стратегија 
ЕУ подржава иницијативе држава у предприступном периоду кроз подстицај институционалне 
изградње, изградње капацитета и посебно статистике шумарства. Потребно је развити прилагођене 
смјернице за оперативно одрживо газдовање шумама које се базирају на паневропским смјерницама. У 
оквиру подстицања одрживог вишенамјенског газдовања шумама неопходно је укључивање иницијатива 
за унапређење свих функција шума нарочито оперативно кроз методологију израде ШПО. То значи да је 
усмјерења о интегрисању еколошких, економских и социјалних аспеката шумаства потребно укључити у 
законске оквире. Република Српска и БиХ су активни судионици бројних међународних иницијатива, 
које имају непосредно или посредно дејство на сектор шумарства, са правно обавезујућим или 
необавезујућим дејством. Конвенције и њихови протоколи су правно обавезјујући, који се након 
ратификације на државном нивоу примјењују непосредно. Најважније од тих споразума БиХ је већ 
ратификовала. Резолуције, смјернице, стратегије и акциони програми имају карактер морално-етичких и 
политички обавезујућих докумената. 

 
3.8.1. Међународни споразуми које је БиХ ратификовала 

 
Међународни споразуми које је БиХ ратификовала а који се односе на атмосферу, природу и 

околину:  
 

- Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским промјенама, Рио де Женеиро, 1992.  
- Конвенција о биолошкој разноликости, 1992.  
- Конвенција о далекосежном прекограничном загађивању ваздуха, Женева, 1979. Ова конвенција 

има 8 протокола којима се успостављају сиљеви за смањење емисија појединих загађујућих 
супстанци. БиХ је ратификовала само EMEP-протокол, а остале није ни потписала.   

- Протокол уз Конвенцију о далекосежном прекограничном загађивању ваздуха на великим 
удаљеностима, о дугорочном финансирању Програма сарадње за праћење и процјене   
прекограничног преноса загађујућих материја у ваздуху на велике даљине у Европи (EMEP), 
Женева, 1984. 
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- Бечка конвенција о заштити озонског омотача, Беч, 1985.  
- Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач, Монтреал, 1987.  те измјене 

и допуне Монтреалског протокола с обзиром  на врсту супстанци као и рокове укидања 
потрошње супстанци које оштећују озонски омотач: Лондонска 1990., Копенхагенска 1992.,  
Монтреалска 1997. и Пекиншка 1999.  

- Конвенција о мочварама од међународног значаја, нарочито као станиште птица мочварица, 
Рамсар, 1971. 

- Конвенција о заштити свјетске културне и природне баштине, Париз, 1972.  
- Међународна конвенција о заштити птица, Париз, 1950. 
- Међународна конвенција о заштити биља, Рим, 1951. 
- Конвенција о успостављању европске и медитеранске организације за заштиту природе, Париз, 

1951.  
- Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне, Вашингтон, 

1973., измијењена у Бону 1979., (CITES).  
- Kyoto протокол, Kyoto, 1997. - ратификован 22.04.2008. године; 
- Конвенција о заштити европских дивљих врста и природних станишта, Берн, 1979. – 

ратификован 25.09.2008. године; 
- Протокол о биолошкој сигурности, Картагена 2000. – ратификован 24.12.2008. године; 
- Конвенција о кориштењу и заштити прекограничних водотока и међународних језера, Хелсинки 

1992. – ратификован 03.09.2009. године; 
- Конвенција о процјени утицаја на околину у прекограничном погледу, Espoо, 1991. – 

ратификован 14.03.2010. године; 
- Конвенција о приступу информацијама о учешћу јавности у одлучивању и приступу правосуђу у 

питањима околине, Архус – ратификован 15.09.2008. године; 
 

Међународни споразуми које је БиХ ратификолвала а који се односе на земљиште и воду: 
 
- Протокол о посебно заштићеним подручјима и биолошкој разноликости Медитерана, Монако, 

1996.  
- Конвенција о сарадњи на заштити и одрживој употреби ријеке Дунав, Софија 1994. 
- Конвенција UN о сузбијању десертификације у земљама погођеним јаким сушама и/или 

десертификацијом, посебно у Африци, Париз, 1994. 
 

3.8.2. Међународни споразуми којима БиХ још није приступила 
 

Међународни споразуми којима БиХ још није приступила а који се односе на атмосферу, природу и 
околину: 

 
- Конвенција о очувању миграцијских врста дивљих животиња, Бон, 1979.  
- Конвенција о европским пејзажима, Фиренца 2000.  
- Протокол о посебно заштичениом подручјима и биолошкој разноликости у Средоземљу, 

Барцелона 2000. Овај протокол у цјелости замјењује Протокол о посебно заштићеним 
подручјима Медитерана из 1982, тиме да се текст допуњује са новим поглављем "Биолошка 
разноликост" и прилозима протоколу, а у циљу усклађивања са Конвенцијом о биолошкој 
разноликости. 
 

Међународни споразуми којима БиХ још није приступила а који се односе на земљиште и воду: 
 

- Протокол вода и здравље, Лондон 1999. 
 

3.8.3. Међународне иницијативе у области шумарства, које немају 
             обавезан карактер 

 
- Агенда 21: Акциони програм UN-а за  постизање одрживог развоја, донешен на Свјетском 

самиту у Рио де Женеиру, 1992. За шуме и шумарство битне су препоруке из поглавља бр. 11, 13 
и 15. 
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- Резолуције о заштити и одржавању шума у Европи, настале као резултат министарских 

конференција: 
 

o Стразбуршке резолуције, 1990.: 
o Хелсиншке резолуције, 1993.: 
o Лисабонске резолуције, 1998.: 

 
3.8.4.  Обавезе  БиХ и Републике Српске  настале  у  процесу     

придруживања  Европској  Унији 

Споразум о стабилизацији и придуживању (SAA) између Европских заједница и њихових држава 
чланица са једне стране и БиХ са друге стране, закључен је у Луксембургу 16.06.2008. Споразум ни у 
једном члану експлицитно не спомиње шумарство, али се дотиче овог сектора индиректно, у члановима 
који говоре о: 
 

- усклађивању постојећег законодавства БиХ са законодавством Заједнице, као и његове ефикасне 
примјене (члан 70.); 

- обавези БиХ да предузме све неопходне мјере како би постепено своје техничке прописе 
усагласила са техничким прописима Заједнице и европским поступцима стандардизације, 
метрологије, акредитације и оцјењивања усклађености (члан 75.); 

- сарадњи у области индустрије, која ће бити усмјерена на промовисање модернизације и 
реконструисање индустрије и појединих сектора у БиХ, под условима који обезбјеђују заштиту 
животне средине (члан 92.); 

- јачању малих и средњих предузећа у приватном сектору, нарочито водећи рачуна о 
приоритетима који се тичу правне тековине Заједнице у области малих и средњих предузећа, те о 
десет смјерница утврђених у Европској повељи и малим предузећима (члан 93.);  

- сарадњи у области животне средине са основним задатком да се спријечи њена деградација и да 
се унаприједи постојеће стање и обезбиједи одржив развој.  
 

Стране ће нарочито успостављати сарадњу са циљем јачања управних структура и процедура ради 
обезбјеђења стратешког планирања и питања у области животне средине и координације између 
релевантних чинилаца, те ће се усмјерити на усклађивање прописа БиХ са правном тековином 
Заједнице. Посебна пажња биће посвећена ратификацији и спровођењу Протокола из Кјота (члан 108.). 
 

3.8.5. Обавезе БиХ и РС према законодавству ЕУ које настају након  
           стицања статуса кандидата за пуноправно чланство у ЕУ 

 
Стицање статуса кандидата и отварања преговора о пуноправном чланству, представља кључну 

етапу на путу Босне и Херцеговине према европским интеграцијама. Једна од обавеза које на том путу 
стоје пред Босном и Херцеговином је хармонизација њеног законодавства са правним насљеђем 
Европске Уније, (aquis). С тим у вези, шумарско законодавство и административни аранжмани 
Републике Српске и БиХ морају се ускладити са директивама и уредбама ЕУ. Испуњење ове обавезе 
подразумијева инкорпорирање садржаја ниже наведених директива и уредби у домаће законе и прописе:  

- Директива о очувању природних станишта и станишта дивље фауне и флоре (43/92/EEC), са 
обавезом успостављања еколошке мреже Natura 2000; 

- Директива о птицама (409/79/EEC); 
- Директива о промету шумским репродукционим материјалом (105/99/EEC); 
- Директива о заштити шума Европске Уније од шумског пожара (2158/92/EEC); 
- Уредба о заштити шума Европске Уније од атмосферских загађења (3528/86/EEC); 
- Уредба о успостављању Европског шумарског и комуникационог система (EFICS) 

(1615/89/EEC);  
- Уредба о употреби замки помоћу којих се врши укљештење ногу животиња (3254/91/EEC). 
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3.8.6. Прилагођавање Шумарској стратегији Европске уније   

 
На основу приједлога Шумарске стратегије Европске уније од стране Европске комисије, Савјет 

Европске уније је 15.12.1998. године, усвојио Резолуцију о шумарској стратегији Европске уније, а истра 
је објављена у “Службеном гласнику ЕУ“ од 26.02.1999. Ова Резолуција даје општа начела шумарског 
програма ЕУ, којем требају да се прилагоде шумарски програми сваке земље чланице, као и шумарски 
програми  земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ. Та начела су: 
 

- подстицање развоја шумарског сектора као доприноса руралном развоју, посебно кроз стварање 
услова за запошљавање; 

- заштита природне околине и шумског наслијеђа и обнова оштећених шума; 
- одржавање социјалних и рекреативних функција шуме; 
- побољшање еколошко,  привредно  и  друштвено држивог газдовања шумама; 
- подстицање еколошких особина дрвета и других шумских производа; 
- обезбјеђење конкурентности европске шумарске индустрије. 

      
На бази Шумарске стратегије, извјештаја о њеној имплементацији и закључака које је поводом тога 

донио Савјет, Европска комисија је 15.06.2006. године донијела Шумарски акциони план, који  
обезбјеђује оквир и служи као инструмент координације између иницијатива Заједнице и шумарских 
политика земаља чланица. Акциони план је фокусиран на четири циља: 
 

1. Унапређење дугорочне конкурентности шумарског сектора; 
2. Заштиту околине; 
3. Унапређење квалитета живота; 
4. Продубљавање међусекторске координације и комуникације. 

 
Наведени циљеви су преточени у низ од 18 кључних акција, које ће заједнички спровести Европска 

комисија и земље чланице, у периоду 2007-2011. Акциони план предвиђа и додатне мјере, које земље 
чланице могу да спроводе у зависности од њихових специфичних обиљежја и приоритета. Једно од 
питања којем Шумарска стратегија ЕУ придаје посебну пажњу је цертификација шума. Шуме и шумска 
земљишта у власништву Републике Српске, којима као корисник газдује Јавно предузеће шумарства 
"Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, добиле су почетком 2009. године групни FSC цертификат да се 
са њима газдује на одржив начин. Цертификат је издала невладина организације SGS QUALIFOR из 
Словачке са сједиштем у Јужноафричкој Републици. Обавеза је БиХ да путем Института за 
стандардизацију донесе стандард за цертификацију шума. 

У уској вези са цертификацијом шума је стандардизација производа шумарства. Пост-дејтонска БиХ 
је својим осамостаљењем насљедила законске акте претходне државе. Многи од тих аката, међу њима и 
ЈUS стандарди и данас су код нас у употреби. Закон о стандардизацији БиХ прописује начине припреме 
и усвајање домаћих стандарда, односно поступке њиховог усклађивања са одговарајућим међународним 
стандардима (ISO/IEC i CEN/CENELEC). Обавеза је БиХ да путем Института за стандаризацију преузме 
међународне стандарде за производе шумарства у домаћи систем стандардизације. 

Закључивањем и ратификовањем међународних споразума, Босна и Херцеговина и Република 
Српска потврђују своју опредјељеност да законодавство и административне аранжмане у сектору 
шумарства  ускладе са међународном легислативом и са правним наслијеђем ЕУ. Испуњење ових 
обавезе подразумијева инкорпорирање садржаја претходно наведених правних аката у домаће законе и 
прописе. С тим у вези, Република Српска ће периодично доносити измјене и допуне својих закона са 
циљем да се домаћи регулаторни оквир прилагоди новим условима и захтјевима. На основу ове 
стратегије прилагодиће се законодавство у области шумарства и изградити правни оквир који ће 
омогућити дугорочно одрживо газдовање шумама. При томе ће се извршити координација са 
законодавством на подручјима пољопривреде, ловства, вода и интеграција захтјева прописа из сектора 
заштите животне средине као и одредби из конвенција и међународних уговора који су значајни за 
заштиту животне средине (Конвенција о биодиверзитету, CITES, Бернска конвенција и др).  
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ПРИНЦИП 4 
Усаглашеност, поштивање и примјена домаћег и међународног законодавства 

 
Критеријуми: 

 
• Прилагођавање шумарској стратегији Европске уније;   
• Потребно је усклађивати и развојати систем стандардизације за производе шума и 

цертификацију шума; 
• Хармонизација домаћег закона о шумама и других аката са одговарајућим међународним актима;  
• Периодично усклађивање домаће шумарске легислативе са одговарајућом легислативом земаља 

ЕУ; 
• Доношење и усклађивање принципа шумарског програма са принципима шумарских програма 

земаља ЕУ; 
• Усаглашавање Закона о класификацији дјелатности са значењем и позитивном праксом из 

прошлости шумарства као привредне гране;     
• Газдовање шумама мора поштивати све законске прописе; 
• Све примјењиве и законски одређене таксе, најамнине, порези и други трошкови се морају 

плаћати; 
• Средства посебних намјена за шуме требају се намјенски користити, а средства која се издвајају 

за развој неразвијених локалних заједница требају се користити за развој шумарства на подручју 
тих локалних заједница; 

• Морају се поштивати све одредбе обавезујућих међународних споразума као нпр CITES, ILO 
Конвенције, ITTA и Конвенције о биолошкој разноликости и др. 

• Неслагања између закона, правила и прихваћених стандарда и принципа се процјењују у сврху 
цертифицикације појединачно од стране тијела за цертификацију и других заинтересованих 
страна; 

• Шумска подручја се требају заштитити од недозвољене сјече и других неовлаштених 
активности; 

 
3.9.  Деградација шума и процјена утицаја на животну средину 

 
Нарушавање стабилности шума и шумског земљишта има негативан утицај на животну средину. 

Због тога је потребно посебну пажњу посветити очувању и побољшању виталности и спречавању 
деградације шума. Двије основне категорије деградираних шума (деградиране високе и изданачке шуме) 
настале су углавном због негативног антропогеног утицаја. Додатни угрожавајући фактори су везани за 
климатске промјене, градације штеточина, болести и негативне абиотичке  утицаје. Деградација шума 
неминовно узрокује одређени степен деградације шумског земљишта и лошијег здравственог стања 
шума. Овакве промјене узрокују нестанак одређених чланова шумског екосистема на захваћеном 
подручју, уз истовремено честу појаву неких нових чланова (структура) у екосистему који нису 
пожељни са еколошког становишта. Због све већих притисака и захтјева који се постављају пред сектор 
шумарства, шумске екосистеме и ресурсе потребно је уложити многоструке напоре у спречавању 
доношења и спровођења штетних одлука других сектора које могу довести до деградације шума. При 
томе се морају максимално користити инструменти процјене утицаја на животну средину и унапређење 
међусекторске сарадње у ријешавању конфликата. Комплементарно претходном опредјељењу је 
очување постојећих и обликовање здравих, стабилних и отпорних шума које ће у мањој мјери бити 
изложене разним факторима који узрокују њихову деградацију и угрожавање животне средине. 
Коришћењем шума мора се очувати биолошка разноврсност и с њом повезане вриједности, водни 
ресурси, земљиште, јединствени и осјетљиви екосистеми и пејзажи, те тиме одржати еколошке функције 
и цјеловитост шуме уз примарну заштиту животне средине. Активности газдовања у високовриједним 
заштићеним шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.  
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ПРИНЦИП 5 
Одрживо коришћење укупних шумских ресурса уз заштиту животне средине и очување 

биодиверзитета 
 

Критеријуми: 
 

• Коришћење шумских производа не смије премашити трајно одржив ниво; 
• Активностима газдовања морају се препознати, одржати и гдје је могуће побољшати вриједности 

шумских услуга и ресурса као нпр. сливних и риболовних подручја; 
• Одрживост, конзервација и оптимално повећање биодиверзитета у шумским екосистемима; 
• Одрживост и оптимално повећање површина заштићених шума, шума високе заштитне 

вриједности и развој заштитне функције шума (брига о земљишту и водама) код управљања и 
газдовања шумама; 

• Газдовање шумом и маркетиншке активности морају подстицати оптимално коришћење и 
локалну прераду разноврсних производа шуме; 

• Газдовање шумом треба минимизирати отпад повезан са сјечом и израдом на лицу мјеста и 
избјегавати штету на другим шумским ресурсима; 

• Газдовање шумом треба тежити ка јачању и диверзификацији локалне економије, избјегавајући 
зависност о само једном производу шуме; 

• Код коришћења шума мора се очувати биолошка разноврсност и с њом повезане вриједности, 
водни ресурси, земљиште, јединствени и осјетљиви екосистеми и пејзажи, те тиме одржати 
еколошке функције и цјеловитост шуме; 

• Потребно је извршити процјену утицаја коришћења шума на животну средину и пејсаж у складу 
са интензитетом газдовања и специфичностима ресурса на који се утиче; 

• Код коришћења шума морају постојати мјере заштите и унапријед дефинисане зоне очувања 
ријетких и угроженеих врста и њихових станишта; 

• Потребно је контролисати лов, риболов, постављање замки и сакупљање осталих (недрвних) 
производа шума; 

• Еколошке функције и вриједности шума и шумског земљишта након коришћења шума морају се 
очувати и побољшати укључујући:  
 
- обнову и прогресивну сукцесију шуме,  
- генетску разноврсност, разноврсност врста и екосистема и 
- природне циклусе који утичу на продуктивност шумских екосистема. 

 
• Ријетки и угрожени екосистеми унутар пејзажа се морају заштитити у свом природном стању, у 

складу са нивоом и интезитетом активности газдовања и јединственошћу ресурса на који се 
утиче; 

• Морају се припремити и примјењивати упутства за контролу ерозије, минимизирање штета 
током искоришћавања, изградње путева и свих других механичких активности укључујући 
посебно заштиту водних ресурса; 

• Системи газдовања морају промовисати развој и примјену еколошки прихватљивих, нехемијских 
метода за борбу против штеточина и тежити ка избјегавању кориштења хемијских пестицида; 

• Потребно је очувати постојеће и обликовати здраве, стабилне и отпорне састојине које ће у 
мањој мјери бити изложене разним факторима који узрокују њихову деградацију и угрожавање 
животне средине; 

• Хемијска средства, контејнери, течни и чврсти неоргански отпад, укључујући гориво и уље, 
морају се уклонити на еколошки прихватљив начин, на за то одговарајућим локацијама изван 
шуме; 

• Потребно је максимално користити инструменте процјене утицаја на животну средину и 
унапређивати међусекторске сарадње у ријешавању конфликата; 

• Потребно је развијати и оптимално користити укупне потенцијале одређеног шумског подручја у 
складу са потребама и у тим оквирима, развијати и унапређивати поједине функције шума и 
дјелатности;  
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• Стварати услове за производњу недрвних биљних производа, коришћење биомасе за енергију и 

повећање бројности популација фауне у шумама; 
• Одржавање  постојеће и успостављање нове инфраструктуре;   

 
3.10. Очување здравственог стања шума 

 
Заштита шума треба да обезбједи стабилност и виталности шума, како би се амортизовао негативан 

утицај бројних и наглих промјена не само на шуму, већ и на очување разноликости живог свијета који се 
налази у шуми. Очување здравственог стања шума јесте побољшање њихове отпорности према 
узрочницима оштећења биотичке и абиотичке природе уз увећање виталности, производности и очување 
самообновљивости. Стратегија развоја шумарства Републике Српске представља заштиту шума као 
дугорочно опредељење становништва и Владе Републике Српске. Пропадање шума може се третирати 
као директна финансијска штета, међутим штете усљед губитка прираста, физиолошког слабљења 
стабала, промјена у структури и саставу шума имају далеко веће посљедице и значај по шумске и остале 
природне екосистеме. Због тога је потребно организовати и унапредити рад следећих служби: 

 
 

1. Извјештајно-прогнозна служба (ИП); 
2. Служба спољашњег карантина; 
3. Мрежа за развој мониторинга здравственог стања шума (ICPF); 

 
Извјештајно-прогнозна (ИП) служба заштите шума треба се основати под ингеренцијом 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске а у циљу успјешног 
функционисања потребно је основати Институт за шумарство и дрвну индустрију (при Факултету или 
као самосталне институције). Основни задаци ИП службе су: 
 

- перманентно праћење популационог нивоа биљних болести и штеточина на цијелом 
подручју Републике Српске, 

- евидентирање површина које су претрпјеле штете од било ког узрочника биотичке и 
абиотичке (пожара, снијега и вјетра) природе, 

- благовремено прогнозирање штета и препоручивање мјера борбе против штетних агенаса 
биотичке и абиотичке природе, 

- организовање и вођење акције сузбијања штетних агенаса, 
- контролисање успјеха акције сузбијање, 
- процјењивање насталих штета, 
- спречавање уношења  нових, алохтоних потенцијалних узроковача болести, 
- извјештавала Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
- превентивна заштита шума од пожара, разрада концепта режима и система управљања 

пожарима; 
- предузимање мјера против инвазивних алохтоних организама који пријете да причине штете 

и др. 
 

Пожар, као важан тип поремећаја, имао је утицаја на све особине предјела, зависно од режима 
пожара. Постоји веома уска повезаност између опожарене површине, варијабилности пожара и 
климатских прилика у току одређеног времена. Ово је посебно значајно са аспекта све чешће појаве 
климатски екстремних година које је у уској вези са све чешће потенцираном опасношћу од климатских 
промјена на глобалном нивоу. Постојање одговарајућих противпожарних мјера, као и јасно дефинисање 
активности при избијању пожара елиминисаће и смањити штете узроковане пожарима. 

Службу спољашњег карантина неопхдодно је осавременити и кадровски оспособити. На главним 
граничним прелазима гдје пролазе пошиљке шумског биљног материјала (саднице, сјеме, трупци, дрвна 
грађа и сл.) буду запослени и специјалисти заштите шума са завршеним шумарским факултетом. Овим 
би се умањио ризик од уношења штеточина и проузроковача обољења шумског дрвећа из других крајева 
свијета.  

Мониторинг здравственог стања шума има задатак мјерења ефеката антропогених фактора 
(углавном загађеног ваздуха) и природних фактора стреса на стање и развој шумских екосистема у 
Европи, у циљу доприноса бољем разумјевању односа "узрок-посљедица" у функционисању шумских 
екосистема. Мониторинг здравственог стања шума (ICPF) ће се остваривати организовањем 
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Међународног кооперативног програма за шуме (ICPF), на простору Републике Српске. Услов за њену 
примјену представља усклађеност методологије (Manual on methods and criteria for harmonized sampling, 
assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, Хамбург, 1998; допуна Мануала 
2004. године; допуна у Мануалу дио II – процјена стања круна, 2007. године са важношћу примјене од 
2009. године) са прописима и потребама ICPF у Европској Унији. Спровођење плана мониторинга за 
Ниво I на основу међународне ICPF методологије подразумјева да се у оквиру Нивоа I прати стање 
круна, хемизам земљишта и фолијарне анализе. Да би се све ово успјешно обавило, неопходно је 
увођење ИП службе заштите шума у Републици Српској, као и мрежа за мониторинг здравственог стања 
шума (ICPF). Спровођење плана мониторинга за Ниво II на подручју Републике Српске подразумјева 
избор станица за овај ниво мониторинга који репрезентује основне шумске екосистеме, различита 
станишта и најважније врсте дрвећа, према критеријумима дефинисаним у Мануалу (Хамбург 1998). Све 
станице треба да буду повезане у мрежу Хидрометеоролошке службе. Проучавања и мониторинг треба 
да изводе научне институције (Шумарски факултет и Институт за шумарство и дрвну индустрију – који 
се предлаже за формирање), које припремају базу података, процјене и анализе на Републичком нивоу. 
Потребно је да се формира Програм за мониторинг стања шумских екосистема Републике Српске. 
Програмом треба да управља и координира рад Министарство за  пољопривреду, шумарство и 
водопривреду. Развој свеобухватног система мониторинга здравственог стања шума, треба да значајно 
доприносе очувању стабилности и смањењу оштећења у шумским екосистемима Републике Српске. 
 

ПРИНЦИП 6 
Очување и побољшање здравственог стања шума 

 
Критеријуми: 

 
• Одрживост здравља и виталности шумских екосистема углавном превентивним узгојним 

мјерама; 
• На основама екосистемског газдовања потребно је интензивирати узгој и учешће аутохтоних 

врста, поготово племенитих лишћара и воћкарица у циљу дугорочне одрживости;  
• Потребно је подузимати мјере интегралне заштите шума у циљу спречавања градације инсеката, 

болести, пожара и уношење инвазивних биљних врста; 
• За подизање нових шума не користити врсте које не одговарају условима станишта као и 

алохтоне и инвазивне врсте; 
• Потребно је укључити редовне процјене могућих еколошких и социолошких ефеката на и око 

подручја подизања нових шума (нпр. природна обнова, ефекти на изворе воде и плодност 
земљишта и утицаји на локално благостање и друштвену добробит), уз посебну пажњу 
ријешавања социолошких питања стицања земљишта, нарочито заштите локалних права 
власништва, коришћења и приступа; 

• Газдовање шумом треба тежити ка економској одрживости истовремено водећи рачуна о 
еколошким, социолошким и оперативним трошковима производње осигуравајући потребне 
инвестиције за очување еколошке продуктивности шуме. 

• Забрањује се кориштење генетски модификованих организама. 
• Пажљиво се контролише и активно надзире кориштење страних врста за подизање шума како би 

се избјегао нежељени утицај на животну средину; 
• Потребно је вршити in situ i ex situ конзервацију шумских генетичких ресурса; 
• Газдовање шумом треба укључивати надзор, прикупљање података потребних за анализу 

производности и квалитета шума:  
• Потребно је јачати отпорност шума према узрочницима оштећења биотичке и абиотичке 

природе. Неопходно је увођење Извештајно-прогнозне (ИП) службе заштите шума, као и мрежа 
за мониторинг здравственог стања шума (ICPF). Задатак ICPF за шуме је мјерење ефеката 
антропогених фактора (углавном загађеног ваздуха) и природних фактора стреса на стање и 
развој шумских екосистема; 

• На подручју Републике Српске потребно је извршити избор станица за ICPF ниво мониторинга 
који репрезентује основне шумске екосистеме, различита станишта и најважније врсте дрвећа, 
према међународним критеријумима; 

• Потребно је развити свеобухватни републички систем мониторинга заштите шума од пожара и 
систем управљања пожарима. 
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3.11. Научно истраживање, образовање и обука 

 
Научно-истраживачки рад у шумарству представља једну од кључних полуга за спровођење 

одрживог газдовања шумама. Његова концепција и циљеви требају бити усклађени са актуелним 
домаћим приоритетима и међународним критеријумима. Да би се то постигло, стално се мора одржавати 
висок ниво квалитета научних истраживања, и на тај начин обезбјеђивати укључивање домаћих 
институција и појединаца у међународне истраживачке мреже. Такође, се морају појачавати везе између 
савремених научних сазнања, са једне стране, и потенцијалних конзумената са друге стране, те 
побољшавати доступност и проток информација. Селекција пројеката се мора заснивати на објективном 
квалитативном оцјењивању. Систем финансирања пројеката мора бити транспарентан. Кластеризацијом 
појединачних финанијских извора треба створити услови за подузимање дуготрајнијих, свеобухватнијих 
и фундаментално оријентисаних научних истраживања, те јачање истраживачке инфраструктуре. 
Искуства других сектора и земаља показала су да савремена истраживања у шумарству траже и добро 
познавање алата за управљања пројектима, као што је на примјер Управљање пројектним циклусом 
(PCM) и сл. Повезивање паксе и истраживања треба да промовише бољи трансфер знања и бољу 
сарадњу између истраживачких установа и шумарске привреде у иновацијама и технолошком развоју. 
Република Српска треба да настави са подршком истраживањима и технолошком развоју у шумарству у 
оквиру FP7. Развој науке се мора концептуално риешити Стратегијом развоја науке и технолошког 
развоја Републике Српске. Образовање у шумарству заснива се на традиционалним методама, 
приступима и вриједностима, док се потребе шумарског сектора мијењају из године у годину. Стога је 
важно је да се образовни систем усклађује са новим изазовима. Потребно је размислити о прилагођавању 
наставних планова и програма у средњим школама, на Шумарском и сродним факултетима, на плану и 
јачању еколошког образовања, бољем познавању информационих технологија, маркетинга и сл. 
Такођер, у обуци кадрова треба стално инсистирати на поштивању принципа одрживог газдовања 
шумама, примјени модерних технологија и употреби адекватне механизације. Измјенама и допунама 
наставних планова и програма не би смјеле бити заобиђене ни основне школе, у којима би се требало 
побољшати знање о одрживом коришћењу шума и шумских ресурса, принципима развоја шумарства и 
сродних привредних сектора. У том смислу потребно је унаприједити сарадњу између министарства 
просвете и културе и минстарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде, те у ову сарадњу 
укључити министарства науке и технологије и спорта и омладине. Основни принцип искуствено 
изњедрен у односу на образовање односи се на перманентност. 

Промјеном власничке структуре након реституције и повећањем удјела у власништву оних који 
нису професионални шумари, десиће се мањак вјештина и капацитета за одрживо газдовање шумама. У 
том смислу Република Српска ће подржати Агенцију за шуме као савјетодавни сервис за власнике 
приватних шума и њихова удружења. Агенција за шуме ће радити на емитовању информација о пракси 
одрживог газдовања шумама. Повећани капацитети и боља организација приватног сектора умањиће 
негативне ефекате уситњености приватног посједа у Републици Српској. Обука треба да промовише 
форсирање нове, савреме базне квалификације у шумарству, које се спроводе путем тренинг курсева у 
кластерима знања, односно центрима изврсности. Квалитетна обука треба да допринесе бољој заштити и 
смањењу повреда на раду, повећању учинака, снижавању трошкова производње и смањењу штета у 
шумама насталим као посљедица искоришћавања шума.  Посебну пажњу треба посветити обуци 
приватних шумовласника формирањем регионалних центара за обуку. Кроз систем обуке и образовања 
потребно је ријешти питање стручног оспособљавања и усавршавања за интервенције код ванредних 
догађаја, као што су природне непогоде и катастрофе. Будуће активности требају бити усмјерене на: 
 

- Побољшање сарадње на научноистраживачким пројектима; 
- Појачавање подршке образовном систему и систему обуке;  
- Перманентном научном истраживању у складу са потребама и у вези са одрживим 

газдовањем шумама;  
- Бољи привредни развој сектора шумарства и побољшање квалитета околине је стратешки 

циљ који је компатибилан са конкретним принципом развоја научно – истраживачког 
рада и образовања. 

 
Квалитет образовања, обуке и научно-истраживачког рада мора се побољшати у складу са 

савременим трендовима европског образовног система уз очување традиционалних вриједности 
образовања у шумарству. Морају се побољшати материјално – технички услови рада и образовања 
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кадрова из области шумарства и повећати капацитет људских ресурса за научно – истраживачки и 
образовни рад. 
 

ПРИНЦИП 7 
Побољшање квалитета образовања, обуке, информација, ангажовања кадрова и научно-

истраживачког рада 
 

Критеријуми: 
 

• Потребно је развијати образовне институције у правцу оспособљавања кадрова у области 
шумарства који могу да користе савремена технолошка достигнућа за одрживо газдовање, 
очување и развој шума; 

• Потребно је реформисати наставне планове и програме и ускладити их са међународно 
преузетим обавезама и са потребама привреде и захтјевима друштва; 

• Потребно је оспособити научнике и истраживаче за истраживање укупних потенцијала шумских 
екосистема у складу са вишефункционалним коришћењем ресурса; 

• Развој научно-привредне сарадње кроз апликативност научних пројеката, учешће привредника у 
научно-истраживачким тимовима, специјализацију шумрских стручњака и финансирање научно-
истраживачког рада; 

• Потребно је израдити динамични систем образовања заснован на дугорочним истраживањима и 
стабилној финансијској подршци; 

• Потребно је трајно изградити капацитете образовног и научно – истраживачког система у 
области шумарства Републике Српске оспособљене за повезивање са заинтересованим странама, 
међународним образовним и научно-истраживачким институцијама и сродним секторима; 

• Потребно је развијати и подстицати међународну научно – истраживачку сарадњу и учешће у 
међународним научно – истраживачким пројектима; 

• Стипендирати и запошљавати надарене и одличне ученике и студенте, разрадити програм 
перманентног учења за запослене у републичким органима и службама јавног предузећа 
шумарства и повећати капацитете професионалних радника у шумарству  кроз образовање и 
обуку; 

• Потребно је јачати перцепцију јавности према шуми и шумарској струци, подизати свјест 
јавности о значају шума и шумарства, јачати сарадњу са NGO и развијати комуникацију са 
органима власти и лобирања; 

• Потребно је развити јединствени систем информација у сектору шумарства на нивоу ресорног 
Министарства научно – истраживачких и образовних институција, власника шума и предузећа 
шумарства и Републичког завода за статистику;  

• Потребно је развити интегрисани шумарски информациони систем за стратешко планирање и 
доношење одлука који би интегрисао односно повезао индивидуалне базе података свих послова 
и активности у шумарству.  

 
IV  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И СМЈЕРНИЦЕ 

 
Визија развоја сектора шумарства базира се на слиједећим премисама: 
 

- Трајан развој шумских екосистема у погледу биолошке разноликости и њихових еколошких, 
производних и социјалних функција, у складу са природи блиским и вишенамјенским 
газдовањем. 

- Трајно јачање сектора шумарства и повећање његовог доприноса привредном развоју 
Републике, 

- искоришћавањем биомасе дрвећа и других трајно обновљивих шумских ресурса. 
- Трајан допринос шума очувању и заштити здраве животне средине и укупном развоју 

друштва. 
- Системска и интересна повезаност шумарства, ловства и дрвне индустрије. 
 

Одрживи развој шума и шумарства Републике Српске базира се на реализацији сљедећих стратешких 
циљева и смјерница:  
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A. Управљање шумама засновано на закону, ефикасним и ефективим стандардима одрживог 

газдовања. 
А1. Ускладити домаће законе и стандарде газдовања са важећим међународним стандардима и 
       развити  систем финансирања за одрживо газдовање шумама; 
А2. Јачање управљања и газдовања шумама и међусекторска координација законодавне и  

извршне власти Републике у третману шума и шумарства. 
 
Б. Повећање економског доприноса шумарства друштвеном и руралном развоју Републике 
Српске. 

       Б1. Уравнотежен економски развој и побољшање квалитета живота у руралним  шумским  
подручјима; 

 Б2. Развој сеоског туризма и туристичких производа села у шумским подручјима. 
 
B. Екосистемско газдовање шумама, очување животне средине, заштита природе и 

биодиверзитета. 
 В1. Смањивање притисака угрожавајућих фактора и процеса на животну средину, јачање 

еколошке свијести и заштита предионог диверзитета; 
 В2. Заштита и унапређење биодиверзитета и генетичких ресурса шумских екосистема 
Републике        Српске. 

 
Г.  Одрживи развој шумарског сектора уз оптимално коришћење полифункционалних  

потенцијала шумских екосистема у складу са потребама и у тим оквирима, развој и 
унапређивање појединих функција шума и дјелатности 

Г1. Полифункционално планирање газдовања и коришћење потенцијала шума; 
Г2. Повећање површина, производности, квалитета, отворености и здравственог стања шума. 

Д. Одрживи развој приватног шумарства и унапређење стања приватних шума. 
Д1. Организовање, економски подстицај и едукација приватних шумовласника; 
Д2. Развој система планирања газдовања, заштите и повећање производности и квалитета 
      приватних  шума. 

 
Ђ. Очување заштитних шума и шума посебних намјена. 

Ђ1. Повећање површина шума заштићених природних добара и шума високе заштитне 
вриједности; 

Ђ2. Развој заштитних, социјалних и културних функција шума. 
 
Е. Узгој, заштита дивљачи и развој ловства и ловног туризма 

Е1. Узгој и заштита дивљачи; 
Е2. Развој ловства и ловног туризма према начелима уравнотеженог развоја. 

 
Ж. Брига о развоју дрвне индустрије, ланца и тржишта дрвних производа 

Ж1.  Обим, асортиман и вриједност производње (цијене) сектора шумарства пројектовати тако да 
домаћа  дрвна индустрија буде способна за оптимално коришћење сортимената и  
конкурентна  са својим  производима на домаћем и међународном тржишту; 

Ж2. Промотивним мјерама утицати на комплементарни развој шумарства и дрвне индустрије. 
 

З.   Брига о развоју осталих дјелатности везаних за шуме и шумарство 
З1. Интегрално користити шуме у функцији развоја осталих дјелатности,  водећи при томе 

рачуна о принципима и критеријумима одрживог газдовања; 
З2. Повећати ниво искоришћења самониклих јестивих гљива и развити екстензивни узгој 

печурки у неконтролисаним и ограничено контролисаним условима; 
З3. Сталне шумске чистине и друга непроизводна станишта у шумарском погледу искористити 
за        узгој тржишно атрактивних биљних и животињских врста. 
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И. Образовање кадрова за провођење одрживог управљања сектором и газдовања шумама и 

развој научно – истраживачког рада 
И1. Развој образовног система за потребе сектора шумарства; 
И2. Развој научно - истраживачког рада и јачање унутарсекторске научно – истраживачке 

сарадње. 
 
Ј. Развој односа са јавности промоција шумарства и производа шума 

Ј1. Успостављање јединственог система јавности информација у сектору шумарства; 
Ј2. Промоција шумарства и шумских производа. 

 
К. Обезбјеђивање финансијских средстава за спровођење Стратегије у циљу повећања доприноса 
     сектора  шумарства укупном економском и друштвеном развоју Републике Српске; 

К1. Осигуравање финанцијске подршке за успјешно  управљање и газдовање шумама у 
       дефинисаним функционалним категоријама шума; 
К2. Развој програма инвестиционих кредитних линија и финансирања за сектор шумарства. 

 
Реализацијом сваког од наведних циљева доприноси се свеукупном унапређењу стања у шумарству 
Републике Српске. У току имплементације Стратегије, може се десити да све зацртане цилљеве, из 
одређених разлога, није могуће остварити у исто вријеме и/или у потпуности. У таквим ситуацијама, 
реалтивни значај зацртаних циљева оцјењује се преко њихове матричне хијерархије, приказане у табели 
20. 
 

Табела 20: Матрична хијерархија стратешких циљева 

Ранг Приоритетне категорије циљева 
I III III 

1. 

Развијати сектор шумарства 
базирајући се на оптималном 
коришћењу свеукупних 
потенцијала шумских екосистема 

Управљати шумама поштујући 
све релевантне законе и 
стандарде одрживог газдовања 

Водити сталну бригу о развоју 
дрвне индустрије, ланца и 
тржишта дрвних производа 

2. 
Газдовати шумама на 
екосистемским принципима 
 

Развијати и унапређивати стање 
приватних шума и приватног 
подузетништва 

Водити сталну бригу о развоју 
осталих дјелатности везаних за 
шуме и шумарство 

3. 

Повећавати допринос шумарства 
руралном и укупном друштвеном 
развоју Републике 
Српске 

Водити сталну бригу о очувању 
заштитних шума и шума 
посебних намјена 
 

Образовати кадрове способне 
за развој научно – 
истраживачког рада у 
функцији одрживог 
управљања и газдовања 
сектором шумарства 

4. 
Обезбјеђење финансијска 
средстава неопходна за 
спровођење Стратегије 

Водити сталну бригу о узгоју и 
заштити дивљачи, те развијати 
ловство и ловни туризам 

Развијати односе са јавношћу у 
функцији промоције 
шумарства и производа шума 

 
4.1. Улога Републике Српске у развоју сектора шумарства 

 
Улога Републике у развоју опште политике, институција и инструмената за одрживи развој 

шумарства подразумјева развој: 
 
- шумарских програма; 
- институција шумарства; 
- регулаторних оквира и интернационалних обавеза; 
- економске политике и инструмената финансирања; 
- образовања, научно – истраживачког рада и система информисања. 

 
Да би се омогућио постепени одрживи развој шумарства у складу са потребама друштва, између 

осталог, Република треба да омогући: 
 
- Континуирано праћење стања шумског фонда; 

73 
 



 
- Стручно и реално планирање газдовања и коришћења ресурса; 
- Стручну и досљедну реализацију планова у пракси. 

 
Овом стратегијом треба да се омогући такав систем управљања шумама који ће се заснивати на 

основном принципу одрживог развоја и коришћења шума без обзира на власништво. За реализацију 
циљева стратегије који подржавају наведени принцип неопходне су одговарајуће економске мјере 
односно трајне институционалне финансијске механизме уређене од стране Републике који ће у 
перспективи помоћи континуираном унапређењу сектора шумарства. Шумарство се одликује 
специфичном временском и просторном динамиком развоја што изискује да Република утврди 
механизме континуираног институционалног одлучивања са сталним праћењем ријешавања проблема на 
глобалном нивоу. Да би се ови задаци успјешно извршавали на нивоу Републике неопходно је 
метеријално – техничко и кадровско јачање ресора шумарства у Влади Републике Српске које ће бити у 
стању да примјењује савремена достигнућа законодавства и стратегије развоја шумарства Републике 
Српске. 
 

А. Управљање шумама засновано на закону, ефикасним и ефективим стандардима одрживог газдовања. 

Специфични циљеви Мјере Индикатори 

 

А1. Ускладити домаћи закон 

и стандарде газдовања са 

важећим међународним 

стандардима и развити 

систем финансирања за 

одрживо газдовање шумама 

 

 

- Покретање иницијативе за 
успостављање институционалних 
оквира за ефикасно управљање 
сектором шумарства Републике Српске; 

- Усклађивање домаћег законодавства са 
међународним стандардима за одрживо 
управљање шумама; 

- Покретање иницијативе за измјене и 
допуне Закона о класификацији 
дјелатности гдје ће се утврдити статус 
шумарства као привредне гране; 

- Израда научно – стручних основа за 
доношење докумената у вези 
управљања и газдовања шумама; 

- Израдити одрживо законодавство и 
флексибилне подзаконске акте у 
шумарству; 

- Осигурати једнаку правну заштиту 
различитих облика власништва над 
шумом; 

- Изградња система адаптације 
управљања шумама према 
функционалној намјени шума и 
шумског земљишта; 

- Утврдити вриједност шумског фонда; 
- Осигурати прикупљање и кориштење 

средстава посебних намјена за шуме и 
обезбједити трајне финансијске 
механизме и прилагодити пореску 
политику потребема континуираног 
развоја сектора шумарства за његово 
економско јачање; 

- Идентификовање и разграничење 
пољопривредног и шумског земљишта 
и ријешавање проблема одржаја - 
узурпација; 

- Број основаних институција за сектор 
шумарства; 

 
 
- Степен усклађености; 
 
 
- Статус шумарства као привредне гране; 
 
 
- Број реализованих научно – стручних 

елабората и студија у вези управљања и 
газдовања шумама; 

- Степен усклађености домаћих прописа са 
прописима и потребама Европске Уније; 
 

- Број ријешених судских поступака; 
 
- Број и усклађеност критерија  који се односе 

на сектор шумарства; 
 
 
 
- Праћење промјена вриједности шумског 

фонда; 
- Праћење намјенског утрошка средстава 

биолошке репродукције шума (просте и 
проширене), учешће шумарства у GDP; 

 

 
- Површина шума у својини Републике 

Српске , власничка структура и стање 
катастра 

А2. Јачање управљања и 

газдовања шумама и 

међусекторска 

координација законодавне и 

извршне власти Републике 

Српске у третману шума и 

шумарства 

- Ускладити планске документе са 
планским документима других додирних 
сектора на истој равни планирања; 

- Координирано имплементирати 
прихваћене стратегије у Републици 
Српској са акционим плановима 
додирних сектора; 

- Унаприједити инфраструктуру за 
управљање подацима и информацијама 
сродних сектора у третману шума; 

- Повећати фондове који се одобравају из 
буџета за активности које се односе на 

- Степен усклађености планских докумената; 
 
 

- Степен координације и имплементације 
стратегије шумарства са другим 
прихваћеним стратегијама; 
 

- Број и врста информација сродних сектора у 
вези шума и шумарства; 
 

- Вриједност одобрених средстава из будета за 
потребе развоја шума и шумарства; 

74 
 



 
узгој и заштиту шума; 

- Идентификација најважнијих облика 
управљања заштићеним подручјима, са 
обавезном партиципацијом локалне 
заједнице и приватних шумовласника; 

- Развој партнерства између Републике 
Српске и заинтересованих страна у 
оквиру одрживог газдовања шумама са 
јасним правима и одговорностима; 

- Укључивање циљева и мјера Стратегије 
развоја шумарства у рурални развој 
Републике; 

- Дефинисање облика и нивоа 
децентрализације управљања шумама 
без обзира на власништво; 

- Усклађивање управљања и газдовања са 
економском политиком Републике 
Срспке  

- Обезбјеђење регулаторних, 
институционалних и економских оквира 
за одрживо полифункционално 
газдовање шумама; 

- Кадровско јачање институција за 
реализацију Стратегије; 

- Израда Шумарског програма и израда 
Стратегије заштите, очувања и 
унапређења биодиверзитета; 

- Стварање нормативних преуслова за 
подстицај укрупњавања приватних 
шумопосједа и финансијски подстицај за 
узгој и заштиту приватних шума; 

 
- Укључити шумарске стручњаке у 

управљање заштићеним подручјима; 
 
 
- Степен усаглашености и сарадње Републике 

Српске и заинтересованих страна; 
 
 
- Степен имплементације заједничких мјера; 

 
 

- Ниво децентрализације; 
 
 

- Висина издвојених средства за реализацију 
Стратегије; 
 

- Постојање, врста инструмената, 
критеријума и индикатора за 
полифункционално газдовање; 
 

- Степен образовања и број запослених 
радника за реализацију Стратегије; 

- Постојање програма и стратегије; 
 
 
- Уложена средства за развој приватних 

шума; 

 
4.2. Улога сектора шумарства у економском и друштвеном, нарочито 

руралном развоју  
 

Шуме су деценијама од стране власника биле прекомјерно коришћене нарочито у тешким 
друштвено – економским ситуацијама у циљу превазилажења насталих проблема. Шуме су биле ресурс 
којим су се ублажавали тешки економски и социјални проблеми како код приватних шумовласника тако 
и у шумама које се налазе у својини Републике. Шумарство у Републици Српској је основни корисник 
земљишта и игра кључну улогу у управљању природним ресурсима у руралним подручјима. У 
класификацији привредних дјелатности шумарство није класификовано као посебна привредна грана од 
1965. године. То је утицало на успоравање развоја шумарства и привредних дјелатности везаних за овај 
сектор. За одрживост и развој ове привредне дјелатности потребно је  вратити статус привредне гране и 
формирати посебно ресорно Министарство. Због тога и општих принципа руралног развоја ЕУ 
(Заједничка пољопривредна политика ЕУ - CAP) стратегија развоја шумарства треба да обезбједи 
несметан и уравнотежен развој у свим руралним а нарочито шумским подручјима Републике Српске. 
Старосна структура становништва руралних подручја је крајње неповољна што од Републике захтјева 
непосредне финансијске и организационе мјере како би се оптималније користили природни 
потенцијали и створили услови за опстанак и повратак млађег становништва и радно способног 
становништва у рурална шумска подручја што би у перспективи обезбједило радну снагу за рад у шуми. 
Недостатак квалификоване радне снаге за рад у шуми већ данас представља један од значајних проблема 
сектора шумарства. С обзиром да у РС није извршена подјела на урбана и рурална подручја (нивои 
руралности) неопходно је у циљу бољег сагледавања утицаја шума на рурални развој РС извршити 
према OECD методологији класификацију подручја РС. Финансијска подршка за укупни рурални развој 
ЕУ обезбјеђује се преко следећих фондова ERDF, ESF и EAGGF. Шумарство и рурални развој је 
обухваћено и у заједничкој пољопривредној политици ЕУ (CAP), са фокусом на шумарске мјере које се 
требају проводити са циљем уравнотеженог руралног развоја. Стратегија шумарства ЕУ па тако и 
Републике Српске финансијски јасно мора бити одређена у дијелу руралног развоја кроз усмјеравање 
финансијских средстава ка обезбеђивању заштите и одрживог газдовања, као и развоју шума и бити 
фокусирана на основним еколошким, економским и социјалним функцијама шуме. Узајамна подршка 
шумарства и руралног развоја Републике Српске, треба бити институционално, стратешки и 
финансијски дефинисана. Концепција мјера у сектору шумарства које треба да се проводе у циљу 
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интеграције шумарских аспеката унутар Политике руралног развоја ЕУ (Регулатива Савјета Европске 
Комисије, Бр.:1257/1999) подразумјева слиједеће: 
 

- инвестиције за унапређење мултифункционалне улоге шума (Члан 30); 
- пошумљавање пољопривредног земљишта (Члан 31) - приватни посједи иду у правцу 

природне сукцесије вегетације и пошумљавање није синхронизовано праћено; 
- унапређење вредновања заштите шума (Члан 32). 

 
Основна улога сектора шумарства у руралном развоју дефинисана је Стратегијом руралног 

развоја Републике Српске 2009-2015. године треба да се заснива на активном учешћу у изради и 
примјени плана "интегралног руралног развоја" (ИРР) Републике Српске који уважава потребе и 
аспирације локалног становништва и власника шуме и природе локалне базе шумских ресурса. Посебну 
улогу између шумарства и руралног развоја има ресорно Министарство јер треба да у сарадњи са другим 
министарствима утврди општи оквир интегралног руралног развоја и да обезбиједи да тај развој буде 
усклађен са заштитом животне средине. Међутим, важна је улога и самих локалних заједница да 
идентификују сопствене приоритете за развој који би се укључили у ИРР. У том смислу Влада и њена 
Министарства треба да установе основне принципе политике интегралног руралног развоја и њеног 
финансирања, приоритете и кораке ка њеном остваривању, док би детаљан развој и спровођење требало 
препустити локалној и регионалним заједницама. Планирање газдовања шумама треба бити усмјерено 
на укључивање улоге шумарства у руралном развоју посебно разматрајући могућности запошљавања у 
вези са социоекономским функцијама шума. 
 

Б. Повећање економског доприноса шумарства друштвеном и руралном развоју Републике Српске 

Оперативни циљеви Мјере Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

Б1. Уравнотежен економски 

развој и побољшање 

квалитета живота у 

руралним шумским 

подручјима. 

 

- Повећање површине шума, 
пошумљавање, повећање 
продуктивности и квалитета шума; 

- Користити социо-економске функције 
шума у руралним подручјима према 
простору и временској динамици у 
односу на врсте дјелатности, услуге и 
очекиване ефекте; 

- Рационално користити производни 
потенцијал шумских подручја; 

- Заштита шума од негативног 
антропогеног утицаја и утицаја 
штеточина и биљних болести; 
 

- Изградња и коришћење инфраструктуре 
у шуми у руралним подручјима; 

- Укључивање заинтересованих страна у 
одлучивање и одговорности везане за 
сектор шумарства; 

- Оснивање МСП за обављање послова у 
шумарству; 

- Запошљавати становништво 
стимулисањем дјелатности везаних за 
шумарство; 

- Заштитити изворишне области у 
планинским шумским подручјима ради 
обезбјеђења равномјерног дотицања и 
квалитета вода; 

- Израдити информациони систем EFIS, 
примјенити план "интегралног руралног 
развоја" (ИРР) и израдити базе NUTS -а; 

- Подстицати насељавања руралних 
подручја у близини шума, 
осигуравајући приступ доступним 
кредитима, стручно-савјетодавним 
услугама и програмима руралног 
развоја; 

- Поштовање потреба локалног 
становништва за кориштење приватних 
шумских ресурса; 

- Стање површина, количина садница, 
пошумљеност, прираст и структура 
квалитета; 

- Број и врста дјелатности и услуга и њихови 
економски ефекти, количине и квалитет; 
 

 
 
- Степен коришћења производног 

потенцијала шума и шумског земљишта; 
- Број, вриједност и динамика насталих штета 

у шумама, количина случајних ужитака и 
површина шума под превентивном 
заштитом; 

- Број нових објеката, дужина 
новоизграђених путева, број коришћених 
шумских објеката у руралним срединама; 

- Број и разноврсност укључених 
заинтересованих страна; 

- Број, врста и капацитет новооснованих 
МСП; 

 
- Број запослених радника у сектору 

шумарства из руралних подручја; 
- Број и квалитет заштићених изворишта и 

водозахвата у шумама; 
 
- Врсте и обим информација за систем EFIS и 

базу NUTS -а те степен примјене ИРР; 
 
- Број становника у руралним шумским 

подручјима, изграђене стамбене јединице, 
вриједност додијељених кредита и 
реализованих програма за насељавање 
руралних подручја;  

- Величина површине захваћене 
превентивним и репресивним мјерама 
заштите приватних шума;  
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- Побољшати ефикасност и контролу 

улагања средстава у постојеће и нове 
пројекте у руралним шумским 
подручјима; 

- Подстицати обезбјеђивање средстава из 
микро кредитних линија и оснивање 
консалтинг компанија и финансијски 
подржати развој руралних шумских 
подручја;  

- Вриједност, број и квалитет реализације 
пројеката; 

 

- Број и вриједност микро кредита и број 
консалтинг компанија; 

Б2. Развој сеоског туризма и 

туристичких производа села 

у шумским подручјима. 

- Пружање помоћи власницима шума при 
оснивању предузећа која се баве 
унапређењем рекреативних и 
туристичких функција шумских 
подручја; 

- Идентифицикација и вредновање 
туристичких потенцијала шумских 
екосистема; 

- Створити и промовисати специфичне 
туристичке производе шумских 
екосистема; 

- Укључити потенцијале шумских 
екосистема у туристичке развојне 
планове и основе газдовања шумама; 

- Подстицати развој свих облика туризма 
који је повезан са шумарством 
(планинског,здравственог, рекреативног, 
ловног и другог); 

- Побољшати разумијевање економских и 
социјалних утицаја рекреације, туризма 
у природи и других социјалних функција 
шума и процјенити њихов потенцијал за 
рурални развој; 

- Број новооснованих предузећа и уложених 
средстава у оснивање; 

 
 
- Вриједност ресурса и капацитета сеоског 

туризма; 
- Врста и количина туристичких производа и 

услуга; 
- Степен укључивања и коришћења 

потенцијала шума и шумског земљишта у 
развоју сеоског туризма; 

- Врста, обим и квалитет тутистичких услуга, 
број туриста; 
 
 
 
 

- Уложена средства за едукацију и 
савјетовања за развој сеоског туризма и 
туристичких производа села; 

 

 
4.3. Улога шумарског сектора и шума у очувању и унапређењу животне 

средине и заштите природе 
 

Систем заштите и унапређивања животне средине обухвата скуп мјера и услова за:  
 

- очување и заштиту природних и радом створених вриједности животне средине; 
- заштиту људи и животне средине од загађивања;  
- заштиту од утицаја штетних и опасних материја, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буке и 

вибрације;  
- заштиту од уништења и деградације природних вредности;  
- као и мјера и услова за унапређење квалитета животне средине. 

 
Као и у просторном смислу, тако и у дефинисању појма предјела, холизам је био опредјељење 

Европске конвенције о предјелу које значи да предјел чини цјелину у којој се природне и социо-
културне компоненте посматрају интегрално на републичком, регионалном и локалном нивоу, а 
перцепција и доживљај предјела су дио процјене предјела за различите сврхе. Досадашња политика и 
инструменти споровођења увијек су били (ако их је било) уско везани за традиционални приступ који је 
прије свега усмјерен на чување изузетних предјела и њихову пасивну заштиту, што није довољно да би 
се предјел очувао и квалитативно унаприједио. Европска конвенција о предјелима предвиђа 12 
неопходних активности да би се остварили циљеви планирања, управљања и заштите европских 
предјела, као и међународна сарадња у овој области. То су: 
 

1. Препознавање предјела у законима; 
2. Интегрисатње предјела у све релевантне прописе и процедуре;  
3. Идентификација предјела, којом се описује карактер и кљични елементи карактера; 
4. Процјена предјела, којом се анализира шта доприноси квалитету и јединствености предјела; 
5. Дефинисање квалитета предјела, односно циљева које треба остварити да би предјел био онакав 

каквим га, поред професионалаца, процјењује јавност.  
6. Заштита оног што треба заштитити у предјелу; 
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7. Управљање оним што захтијева континуирано управљање; 
8. Планирање односно, утврђивање јасне и прогресивне акције да би се унапредио, рестаурирао 

(заштитио) и креирао нови предјел; 
9. Мониторинг у предјелу да би се утврдиле промјене и утицаји промјена на карактер предела, као  

и  остваривање или неостваривање задатих циљева; 
10. Промовисање образовања и обуке, интердсициплинарност у присутупу пробелматици заштите, 

управљања и планирања европских предјела (што представља изазов за Универзитете и 
професионалне школе у Европи); 

11. Промовисање и јачање свијести о вриједностима предјела и учествовање у процесу процјене 
предјела, као велики изазов за јавне институције, невладине организације у циљу 
демократизације (предјели припадају свима), одговорности (сви могу утицати на предјел – добро 
или лоше), управљања (доношења одлука); 

12. Сарадња на европском нивоу кроз размјену искустава, информација и експерата. 
 

Према Х2 резолуцији основни елементи одрживог газдовања шумама када је у питању очување 
биоразноврсности заснивају се на следећем: 
 

- Конзервација шумских генетичких ресурса; 
- Заштита угрожених врста и екосистема, оснивање мреже климаксних, старих и других посебних 

шума; 
- Инвентура биоразноврсности и истраживања кроз програме и обуку развоја свијести јавности о 

значају биоразноврсности; 
- Свеобухватан и одговоран приступ за очување биоразносврсности шумских екосистема; 
- Развој метада процјене биоразноврсности и вредновања утицаја газдовања на биоразноврсност. 

 
Стратегијом заштите пририде Републике Српске (2007) дефинисани су циљеви мере за њихову 

реализацију. Њима се предвиђају активности како у погледу заштите природе тако и у погледу заштите 
животне средине, заштите генофонда и биогеодиверзитета. Неке од приоритетних мјера нису 
обухваћене овом стретгијом када је у питању сектор шумарства. 
 

Основне смјернице за заштиту и унапређење животне средине и заштиту природе су: 
 

- Планирање газдовања треба да има за циљ очување, конзервацију и унапређивање 
биоразноврсности на екосистемском нивоу, нивоу врста и генетском нивоу а гдје је могуће и на 
пејсжном нивоу, 

- Планирање газдовања, терестичка инвентура и картирање шумских ресурса треба да укључује 
еколошки значајне биотопе, заштићене и осјетљиве или репрезентативне шумске екосистеме 
(нпр. обалске и плавне површине, површине са ендемским врстама и хабитатима угрожених 
врста, угрожених или заштићених генетичких ресурса in situ) 

- Планирање газдовања шумама треба бити усмјерено ка одржавању, очувању и повећању 
природног биодиверзитета екосистема, нивоа врста и генетског нивоа и диверзитета на нивоу 
земљишта; 

- Форсирати природно обнављање уз коришћење услова станишта са циљем обезбјеђења 
квалитета и квантитета шумских ресурса; 

- Очување и унапређење биоразноврсности треба да буде важан оперативни елеменат одрживог 
газдовања и развоја шума и шумарства, 

- Очување и унапређење биоразноврсности мора полазити од специфичног, трошковно 
прихватљивог и ефикасног система процјењивања биолошке разноврсности; 

- Обим и стопа коришћења шума требали би поштивати варијабилитет станишта да би се боље 
очувала разноврсност хабитата а газдовањем би требало повећати њихову разноликост; 

- Потребно је подстицати врсте које се у шуми природно обнављају са тежњом варијабилних 
(разнодобних и мјешовитих) структура састојина у складу са њиховом природном динамиком. 

- За пошумљавање требају се користити аутохтоне врсте прилагођене одређеним стаништима а 
могу се користити интродуковане врсте ако генетски интегритет аутохтоних врста није угрожен; 

- Газдински поступци требају одржавати диверзитет земљишта, разноликост хоризонталне и 
вертикалне структуре, разнодобност и мјешовитост састојина; 
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- Подстицати традиционалне системе газдовања у економски одрживим и прихватљивим 

условима и условима при којима се не угрожавају услови станишта;  
- Изградња инфраструктуре, сјеча и извоз ШДС требају се изводити тако да не угрожавају 

стабилност шумских екосистема, уз минималне штете посебно на угроженим, ријетким, 
осјетљивим подручјима и генетским резерватима при чему се обавезно морају посебно третирати 
угрожене врсте у њиховим миграционим подручјима; 

- Потребно је балансирати притисак животињске популације (стоке и дивљачи) на регенерацију и 
раст шума као и на биоразноврсност; 

- Микрохабитати са посебним условима (мртва и шупља стабла, ријетке врсте дрвећа и старе 
шуме) морају бити остављени у потребном распореду и количини тако да обезбједе 
биоразноврсност а да при томе не угрожавају здравље и стабилност шумских екоситема; 

- Специфични кључни биотопи (извори, влажно земљиште, површинске стијене, јаруге и др.) 
требају бити заштићени и рестаурисани уколико су оштећени газдинским поступцима. 

 
   В.  Екосистемско газдовање шумама, очување животне средине, заштита природе и биодиверзитета. 

Специфични циљеви Мјере Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1. Смањивање притисака 

угрожавајућих фактора и 

процеса на животну 

средину, јачање еколошке 

свијести и заштита 

предионог диверзитета 

 

 

- Интегрисати заштиту биогеодиверзитета 
у шумарску праксу; 

- Очување, заштита и стварање услова 
животне средине за све аутохтоне врсте; 

- Планирање газдовања шумама 
усмјеравати према заштити животне 
средине и заштити природе; 

- Анализа стања и актуализација 
равнотеже акумулација-емисија CO2 и 
продукција дрвне запремине, са 
повећањем шумовитости и 
складиштењем CO2 (1,3 Mt CО2 по год.); 

- Едукација заинтересованих страна 
владиног и невладиног сектора и 
актуализација у образовном систему; 

- Јачање фондова за заштиту природе и 
животне средине и развој регулаторних 
инструмената у спровођењу мјера 
забрана и спречавања недозвољених 
активности у шуми; 

- Приказ утицаја промјене климе и 
посљедица за управљање шумама са 
проценом ризика; 

- Процјена ефеката промене климе, 
нарочито на промену акумулације 
(чувања) угљеника; 

- Заштита и унапређивање стања 
постојећих шума, заштита од 
деградације шума;  

- Експанзија постојећих и стварање нових 
апсорбената (синкова) угљеника и 
замјена фосилних горива обновљивим 
горивима на бази дрвета (биомасе);  

- Очување и увећање степена 
мјешовитости и структурне 
разноликости шума аутохтоних врста;  

- Уклањање и спречавање оснивања 
дивљих депонија отпада у шуми;  

- Идентификација својстава земљишта 
релевантних  за развој и заштиту шума и 
шумских  подручја и главних процеса 
угрожавања земљишта; 

- Задржавање одређене количине мртвог 
дрвета у шуми; 

- Степен развоја "алатки" за процјену утицаја 
газдовања шумама на биогеодиверзитет; 

- Промјене у саставу и омјеру смјесе по 
појединим типовима шума; 

- Степен обухвата и квалитет информација о 
објектима заштите природе и очувања 
животне средине у ШПО; 

- Површина шума и количина апсорбованог 
угљеника, количина произведене и 
искориштене дрвне запремине; 

 
 
- Број одржаних семинара и научних скупова 

и број предмета у образовном систему из 
области заштите природе и животне 
средине; 

- Прикупљена и уложена средства за заштиту 
природе и животне средине и за развој 
регулаторних инструмената; 
 

- Промјена површина типова шума  и 
основним климатских показатеља, степен 
ризика; 

- Промјене основних климатских елемената и 
количине акумулираног угљеника, садржај 
гасовата изазивача ефеката “стаклене 
баште”; 

- Штете од биотичких и абиотичких фактора 
и стање површина деградираних шума; 

- Број, врста и површина нових апсорбената 
угљеника, количина и врста употребљене 
биомасе за производњу енергије;  
 

- Састав и структура шума; 
 
 
- Број депонија смећа, њихова величина и 

просторни распоред; 
- Степен угрожености шумских земљишта; 
 
 
 
- Запремина мртвог дрвета; 

В2. Заштита и унапређење 

биодиверзитета и 

генетичких ресурса 

шумских екосистема 

- Категоризација, инвентаризација и 
израда црвене листе врста, локалитета и 
карата дистрибуције врста користећи 
упоредну листу IUCN категоризације и 
процјена степена угрожености; 

- Мониторинг и контрола инвазивних 

- Број врста са црвених листа и њихов 
просторни рапосред и степен угрожености; 

 
 
  
- Број и динамика инвазивних врста; 
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Републике Српске 

 

врста посебно биљака, инсеката и гљива; 
- Побољшање састава шума повећањем 

учешћа аутохтоних врста дрвећа и 
успостављање полидоминантних 
заједница; 

- Заштита угрожених биљака и животиња 
у шуми и стварање оптималне животне 
средине за све аутохтоне врсте; 

- Преглед и анализа фактора који 
угрожавају биодиверзитет са предлогом 
мјера за ублажавање негативних утицаја; 

- Оснивање сјеменске банке у оквиру 
шумарске банке гена за сво шумско 
дрвеће и грмље; 

- Очувати и задржати миграционе 
коридоре између популација; 

- Извршити узгојне и генетске 
мелиорације (уређење) регистрованих 
сјеменских објеката; 

- Повећати број квалитетних сјеменских 
објеката и плантажа (генеративних и 
клонских), у првом реду, економски 
значајних врста дрвећа; 

- Израдити методологију и динамику 
издвајања региона провинијенција 
шумских врста;  

- Поспјешити специфичне производне 
функције шумских сјеменских објеката; 

- Имплементација "ex-situ" и "in-situ" 
конзервације, заштите и побољшања 
резервоара гена шумског дрвећа, 
унапређење метода коришћења 
генофонда и заштиту генодиверзитета 
(EUFORGEN); 

- Развој и примјена нових техника и 
технологија сакупљања, чувања и 
манипулације шумским сјеменом и 
производњом садног материјала; 

- Успоставити ток сталних буџетских 
издвајања за шуме у функцији заштите 
природе и животне средине; 

 
- Сатав и омјер смјесе шума; 
 
 
- Број и степен угрожености аутохтоних 

врста; 
 
 

- Врсте и обим угрожавајућих фактора и 
динамика њиховог ублажавања; 

 
- Број врста, капацитет шумарске банке гена; 

 
 
- Број и просторни распоред миграционих 

коридора; 
 

- Обим извршених узгојно-мелиоративних 
захвата у сјеменским састојинама; 

 
 
 
- Број сјеменских објеката и планатажа; 
 
 
 
- Постојање методологије; 

 
 

- Количина и квалитет сакупљеног шумског 
сјемена; 

- Број и врста објеката за "ex-situ" и "in-situ" 
конзервацију; 

 
 
 
 
- Степен, начин и обим сакупљања и 

манипулације шумским сјеменом и 
количина и тип садног материјала; 
 

- Висина издвајања финансиских средстава за 
газдовање угроженим врстама, стаништима 
и заштиту генофонда; 

 
4.4.  Брига о шумама у својини Републике Српске  

 
Шуме у својини Републике Српске имају пресудан значај за развој шумарске привреде у 

Републици Српској. Због тога је потребно знатно веће ангажовање друштва а посебно власника шумског 
фонда (Републике односно Владе) у заштити и унапређивању стања шума. Шуме представљају темељну 
основу остваривања одрживог развоја осталих природних ресурса Републике Српске. Газдовање шумама 
у својини Републике Српске  у стално промјењивим  еколошким, социолошким и економским  условима 
постало је изузетно захтјеван пословни изазов за одговорне институције задужене за управљање и 
газдовање шумама. С обзиром на потребу рационалног коришћења шума и шумског земљишта намеће 
се захтјев за економски одрживим газдовањем. Да би се обезбједило задовољење постављених захтјева 
од стране друштва, приликом израде планова газдовања шумарски стручњаци на располагању морају 
имати реалан увид у стање шума. При рјешавању овог питања потребно је да шумарска оператива 
одговарајућим методама проучи стање и могућности за обезбјеђивање одговарајућих функција шумских 
екосистема у појединим дијеловима шума у својини Републике Српске . На основу законских одредби 
систем управљања и газдовања шумама, треба да је заснован на еколошким основама у циљу 
дугорочног, комплексног коришћења свих потенцијала и ресурса шума ради задовољења свих корисника 
шума и шумског земљишта (простора). Другим ријечима, брига о шумама у својини Републике Српске  
нарочито се мора регулисати  при изради планова газдовања (општих – ШПО и оперативних), за шта су 
потребне промјене и прилагођавања савременим захтјевима вишефункционалног планирања. Због тога 
Република има два основна интереса: 
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1. површина, квалитет и вриједност шума не смије умањивати односно мора се повећавати; 
2. морају се  обезбједити остваривања вишеструких користи од шума. 

  
Посеба пажња када су у питању Шуме у својини Републике Српске треба се посветити 

мултифункционалној димензији шуме и покретању иницијативе за вишенамјенско кориштење. За 
стратегију одрживог развоја шума из оквира MCPFE (Хелсинки, 1993) и резолуције H1 издвајају се 
следеће смјернице: 
 

- Спречавање људских активности које могу узроковати неповратну деградацију шумских 
екосистема, 

- Унапређење шумарске праксе за остваривање свих функција шума укључујући очување и 
одговарајуће унапређивање биодиверзитета, 

- Газдовање шумама заснивати на стабилној и дугорочној регулативи намјене земљишта базирано 
на одржавању шумских екосистема и посебно власничке структуре при чему се не мјења намјена 
природних и полуприродних шумских земљишта, 

- Газдовање шумама базирати на плановима и програмима који се периодично обнављају на 
локалном, регионалном и глобалном нивоу као и на одговарајућем нивоу власништва, 

- Газдовање шумама базирати у обиму који је еколошки и економски прихватљив са оптималним 
омјером добара и услуга на локалном и регионалном нивоу, 

- Газдовањем обезбјеђивати заштиту еколошки осјетљивих подручја, прашума и шума у климаксу 
као и шумских подручја у којима се налазе објекти културно – историјског наслеђа, објекти за 
водоснабдјевање и водозаштитни објекти и објекти важни за друге заштитне функције, 

- Мјере газдовања проводити у циљу побољшања стабилности, природног обнављања, отпорности 
и способности прилагођавања шумских екосистема факторима стреса, 

- Мјерама газдовања одабирати и подстицати оне врсте дрвећа које су прилагођене локалним 
условима и које су способне издражати стресове, 

- Домаћим врстама дрвећа и провенијенцијама треба давати предност у газдовању а употреба 
других алохтоних врста, екотипова, провенијенција и варијатета је могућа само ако су исти 
испитани у довољно дугачком периоду и ако обезбјеђују веће користи од аутохтоних врста, 

- Потребно је извршити регионализацију провенијенција шумских врста дрвећа; 
- Подстицати употребу биомасе за енергију, 
- Подстицати употребу дрвних и осталих (недрвних) производа  у складу са одрживим газдовањем  
- Подстицати јавност за разумјевање одрживог газдовања и развоја шума и шумарства уз 

интензивирање обуке шумара и власника шума.  
 
     Г.     Одрживи развој шумарског сектора уз оптимално коришћење полифункционалних потенцијала шумских 
              екосистема у складу са потребама и у тим оквирима, развој и унапређивање појединих функција шума и 
дјелатности 

Специфични циљеви Мјере Индикатори 

Г1: Полифункционално 

планирање газдовања и 

коришћење потенцијала 

шума и шумског земљишта 

- Унаприједити методику  уређивања 
шума и полифункционалног планирања 
у цјелини примјеном савремених 
технологоја и инструмената; 

- Планирати газдовање на принципима 
полифункционалности газдовања и 
коришћења шума; 

- Планирати етат у складу са производним 
могућностима и стањем шума и 
реализовати га на свим ШПО 
прописаним површинама; 

- Просторним планом утврдити 
оптималну шумовитост у односу на 
вишефункционални аспект шума; 

- Цертификација газдовања шумама и 
примјена инструмената цертификације у 
складу са међународно признатим 
стандардима; 

- Инвентарисати и повећати коришћење 
биомасе као извора енергије у шумским 
подручјима; 

- Степен унапређења планирања газдовања; 
 
 
 
- Коришћење функција шума у складу са 

потенцијалом; 
 
- Степен примјене одговарајућих система 

газдовања; 
 

- Површина шумског фонда по категоријама 
шума и функционалној намјени; 
 
 

- Површина цертификованих шума; 
 
 
 

- Количина коришћене биомасе и њена 
економска вриједност; 
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- Увођење 4Е (еколошке, ергономске, 

економске, енергетске) технологије у 
шумарство; 

- Побољшати систем газдовања кршем; 
- Повећати коришћење осталих 

(недрвних) производа шума и шумског 
земљишта и прихода од њих; 

- Повећати плантажну производњу 
љековитог и ароматичног биља у 
Републици Српској; 

- Повећати коришћење, квалитета и 
количине шумског репродуктивног 
материјала; 

- Извршити издвајање и класификацију 
региона провенијенција шумских врста 
дрвећа и репродуктивног материјала; 

- Примјењивати еколошки корисне и 
хумане технологије у коришћењу шума 
и заштити при раду у шуми; 

- Унапредити искористивост дрвета из 
шуме (кројење и класирање ШДС), 
примјењивати савремене технике и 
средства рада у шуми;  

- Степен примјене нових технологија; 
 
 
- Пошумљене површине крша; 
- Количина и квалитет коришћених осталих 

(недрвних) шумских производа; 
 

- Количина и квалитет произведеног 
љековитог и ароматичног биља; 

 
- Количина и квалитет произведеног шумског 

репродуктивног материјала; 
 
- Број и величина издвојених региона 

провенијенција; 
 

- Степен примјене ергономских стандарда и 
хуманих технологија; 

 
- Количина и квалитет произведених 

сортимената, врсте средстава рада и 
вриједност радова; 

Г2. Повећање површина, 

производности, квалитета, 

отпорности, здравственог 

стања и отворености шума 

- Примјена система газдовања заснованих 
на комбинованим методама природног 
обнављања шума и природи блиског 
газдовања шумама; 

- Подизање нових шума и пошумљавање;  
- Конверзија, мелиорација и 

реконструкција деградираних и 
изданачких шума у високе шуме: 

- Побољшати систем газдовања кршем и 
вршити пошумљавања подручја крша; 

- Вршити превентивне и куративне мјере 
заштите шума од негативног биотичког, 
абиотичког и антропогеног утицаја; 

- Мониторинг здравственог стања шума; 
- Заштита шума од пожара и 

успостављање система управљања 
пожарима; 

- Увећање производне основице штедњом 
и гомилањем инвентара (запремине), у 
квантитативном и квалитативном 
смислу; 

- Унапређење свих сегмената сјеменско – 
расадничке производње и побољшање 
метеријално – техничких претпоставки 
развоја производње садног материјала; 

- Очување и реконструкција  мреже 
постојећих шумских комуникација и 
изградња нових; 

- Изградња и реконструкција осталих 
инфраструктурних објаката у шуми; 

- Разминирање шума и шумског 
земљишта 

- Рјешавање проблема узурпација и 
утврдити „зелену линију“ (границу 
пољопривредног и шумског земљишта; 

- Површина шумског фонда по категоријама 
шума, функционалној намјени и степену 
очуваности, начин и досљедност примјене 
система газдовања по газдинским класама,  

- Величина пошумљених површина; 
- Величина површина шума третираних 

узгојним захватима његе и шумских 
мелиорација; 

- Обим пошумљавања на кршу; 
 

- Степен заштите шума и обим примјене 
средстава и метода свих облика заштите 
шума; 
 

- Број градација штеточина, обим појаве 
болести шума, запремина случајних 
ужитака, број и обим пожара, величина 
бесправних сјеча; 

- Структура величине и квалитета запремине, 
приноса (етата) и запреминског прираста; 

 
- Обим и квалитет садног материјала, врста и 

обим коришћених модерних средстава, 
количина и квалитет сакупљеног сјемена; 
 

- Дужина реконструисаних и нових 
комуникација; 
 

- Број, квалитет и степен коришћења објеката 
у шуми; 

- Деминирана површина; 
 

- Број ријешених узурпација и дужина 
“зелене линије”; 

 
4.5. Брига о приватним шумама  

 
За разлику од шума у својини Републике Српске , које су имале од Републике подржан развој, 

шумама у приватном власништву у прошлости није се поклањала довољна пажња и углавном газдовање 
шумама ослањало се на сопствене могућности власника шума. Да би се зауставили процеси деградације 
и девастације шума у приватним посједима власницима шума у складу са законском регулативом била је 
потребна израда планова газдовања шумама и пружање потребних стручних, техничких и савјетодавних 
услуга за њихову реализацију. Основни циљ је повећати знање приватних власника шума о економским, 
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еколошким вриједностима и функцијама шума. Расцјепкана и по површини мала власништва над 
шумама, велики број власника и њихових различитих интереса спречавају услуге и контролу над 
активностима у приватним шумама.  Екононмске, социјалне и еколошке функције шума имају изузетну 
важност за одрживи развој друштва и побољшање квалитета живота, нарочито у сеоским и планинским 
областима. У том контексту, интезивирањем радова на поправљању стања приватних шума и повећањем 
производних могућности и осталих функција шума, могло би значајно да побољша руралну економију и 
могло би да доприносе смањењу сиромаштва. Помоћ Владе приватним власницима у односу на 
управљање и газдовање шумама захтјева разраду посебне листе услуга са циљем повећања знања 
приватних власника у бољем разумјевању различитих функција шума, нарочито еколошких и социо-
економских, укључујући водопривреду, очување биодиверзитета, заштиту од ерозије, производњу 
енергије, пашњаке, рекреацију, туризам и друго. Зато први корак који треба да се уради од стране 
задужених институција је побољшање комуникације са приватним власницима и пружање савјетодавних 
и техничких услуга о основним смјерницима шумарског газдовања и програмирања.  Оснивањем 
удружења приватних власника побољшава се комуникација власника приватних посједа са задуженом 
институцијом од страме Министарства, а самим тим оствариће се и циљ индиректних мјера подршке 
власницима приватних шума, да на успјешан начин газдују својом шумом у складу са захтјевима 
одрживости и мултифункционалности. Удружења власника шума треба да успоставе равноправан 
партнерски однос са републичким институцијама, представљајући интересе својих чланова савјетујући 
управне органе о питањима законодавства и прописа, те о сарадњи са научним установама и осталим 
невладиним организацијама. Веома је важно да удружење приватних власника има у својим редовима 
квалификоване стручњаке из области шумарства, водопривреде, туризма и других области, с циљем 
рјешавања различитих проблема у процесу газдовања шумама и шумским ресурсима. За успјешно 
провођење стратегије одрживог газдовања и вишефункционалног кориштења шума, поред већ 
наведених активности, у планове газдовања приватним шумама потребно је увести нове елементе 
организационе и  извршне природе од којих можемо навести следеће: 
 

• Правилник о дозвољеним активностима; 
• Начин прекидања постојећих недозвољених активности;  
• Радови неопходни за очување и евентуално за спашавање од неповољних и штетних утицаја; 
• Правилник о финансирању газдовања приватним шумама, јер се шуме сматрају јавним добром; 
• Правилник о кориштењу дрвне запремине и биомасе за енергетске сврхе и др. 

 
Републике Српска треба да уважи значај приватних шума и допринос њихових власника, који 

преузимају одговорност за њихову узгој и заштиту. Због тога је потребно да Република Српска подржава 
приватну иницијативу све док је та иницијатива у оквирима заштите јавног интереса за одрживо 
газдовање шумским ресурсима. Основне смјернице у оквиру бриге о приватним шумама су: 
 

- Планови газдовања приватним шумама треба да буду засновани на принципима одрживог 
управљања путем усклађивања обима сјече са прирастом шуме и путем планске промјене 
намјене земљишта и повећања површина под шумом;  

- Планови управљања и газдовања ће се израђивати за јединствене еколошки и географски 
заокружена подручја уз учешће приватних власника шума;  

- У процесу планирања и спровођења планова, које треба да се односи и на недрвне шумске 
производе, рекреацију и туризам, те популације дивље фауне, унутар оквира законодавства и 
одрживог управљања шумама приоритетно ће се уважити интереси и користи приватних 
власника.   

- За поједине катастарске парцеле уз сагласност власника израдиће се вишегодишњи извођачки 
план, који треба да дефинише циљеве узгоја шуме, узгојне радове, сјечу, изградњу шумских 
саобраћајнице и начин извођења радова; 

- Права својине и аранжмани за његовање земљишта требају бити јасно дефинисани, 
документовани и уврштени у релевантну шумску површину. Такође, требају бити разјашњена, 
препозната и поштована законска, уобичајена и традиционална права власника која се односе на 
шумско земљиште. 

- У оквиру реализације стратегије развоја шумарства развијаће се постојећи систем подстицајних 
мјера за власнике шума које ће укључивати: 
 

o Услугу дознаке дрвећа и израде извођачког плана за сјечу према прихватљивој накнади;  
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o Бесплатно планирање газдовања шумама; 
o Субвенције за обнову и узгој шума; 
o Субвеницје за изградњу или сама изградња шумских саобраћајница. 

 
- С циљем унапређења економске вриједности шума и повећања прихода од шума потребно је 

повећати коришћење осталих (недрвних) производа од шума, а значајан потенцијал у повећању 
искоришћавања шума представљају услуге, које она пружа, попут лова, одмора, рекреације, 
туризма, образовања, али и научних истраживања. Стога је неопходно:  
 

o да се од стране релеватних институција изврши евидентирање секундарних шумских 
производа путем географско-информационог система (GIS), 

o упознати приватне шумовласнике о могућностима и предностима коришћења 
секундарних шумских производа и услуга приватних шума, 

o омогућити/подржати организовање плантажног узгоја секундарних шумских производа 
на бази шумско привредне основе, годишњег плана газдовања приватним шумама или 
креирањем посебног пројекта о узгоју секундарних шумских производа, с тачно 
одређеном локацијом, површином, врстом споредног шумског производа, који се 
намјерава узгајати, те начин узгоја. 

 
- Власницима приватних шума потребно је додјељивати бесплатне саднице за пошумљавање и 

суфинансирати трошкове пошумљавања погодних површина на основу претходно урађеног и 
одобреног плана пошумљавања; 

- За сеоска домаћинства која се претежно баве експлоатацијом властите шуме треба увести мјеру 
суфинансирања набавке опреме за експлоатацију шуме (као што су: моторне пиле, шумски 
трактори, додаци за транспорт и утовар/истовар дрвне масе и сл.); 

- Потребно је вршити цертификацију приватних шума уз подршку ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“, Минстарства пољопривреде и шумарства и Агенције за шуме; 

- Подршка Министарства пољопривреде и шумарства и Агенције за шуме укључивању 
представника (удружења) власника приватних шума у Европску конфедерацију приватних 
шумовласника (CEPF). 

 
                         Д.     Одрживи развој приватног шумарства и унапређење стања приватних шума. 

Специфични циљеви Мјере Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

Д1. Организовање, 

економски подстицај и 

едукација приватних 

шумовласника 

- Интересно и пословно удруживање 
приватних шумовласника Републике 
Српске; 

- Побољшање  комуникације између 
власника шума у својини Републике 
Српске  и приватних шума; 

- Пружање савјетодавних и техничких 
услуга о основним смјерницима 
шумарског газдовања, економским, 
еколошким и социјалним функцијама 
шума нарочито у контексту укупног 
руралног развоја; 

- Давање савјетодавних услуга у вези 
правних питања, права и одговорности 
власника у коришћењу шума; 

- Стручна и финансијска подршка 
организовању власника приватних шума 
и успостављање партнерских односа са 
заинтересованим странама; 

- Увођење елемента организационе и  
извршне природе (правилник о 
дозвољеним активностима, начин 
прекидања постојећих недозвољених 
активности; правилник о финансирању 
газдовања приватним шумама, 
правилник о кориштењу дрвне 
запремине и биомасе за енергетске сврхе 
и др.) 

- Јачање способности приватних 

- Број удружења и чланова приватних 
шумовласника; 

- Степен комуникације власника шума у 
својини Републике Српске  и приватних 
шума (састанци, учешће на семинарима) 

- Обим и врста савјетодавних и техничких 
услуга; 
 
 
 
 

- Обим и врста услуга у вези права и 
одговорности власника шума; 
 

- Број савјетовања и семинара са учешћем 
заинтересованих страна у вези стручних 
послова и висина издвојених средстава за 
организовање шумовласника; 

- Врста и број донешених правилника; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Обим и врста самостално извршених 

стручних послова од стране власника шума; 
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шумовласника за газдовање шумама; 

- Подстицање оснивања МСП за приватне 
шумовласнике; 

- Укрупњавање шумских посједа у 
приватном власништву; 

- Обезбјеђивање дугорочних 
подстицајних мјера за одрживи развој 
приватног шумовласништва; 

- Подстицајне мјере и субвенције за 
дознаку, пошумљавање, обнову, 
уређивање шума, заштиту шума и 
набавку опреме за рад у шуми; 

- Цертификација приватних шума; 
- Организовање и суфинансирање 

студијских путовања и трансфер знања и 
вјештина ради размјене искустава 
приватних шумовласника; 

- Укључивање асоцијације (удружења) 
приватних власника шума у Европску 
конфедерацију приватних шумовласника 
(CEPF); 

- Број и врста основаних МСП и висина 
подстицајних средстава; 

- Величина и број шумских приватних 
посједа; 

- Степен развијености система подстицајних 
мјера за приватне шумовласнике; 
 

- Висина додјељених субвенција; 
 
 
 

- Површина цертификованих приватних 
шума; 

- Број студијских путовања и издвојена 
средства суфинансирања; 

 
- Пријем удружења приватних власника шума 

од стране CEPFE; 

Д2. Развој система 

планирања газдовања, 

заштите и повећање 

производности и квалитета 

приватних шума 

- Утврђивање стања приватних шума и 
примјена модерног система планирања и 
контроле газдовања приватним шумама; 

- Издвајање приватних шума према 
функционалној намјени; 

- Пошумљавање површина подесних за 
пошумаљавање и газдовање у приватном 
власништву посебно подизање 
интензивних насада; 

- Конверзија, мелиорација и 
реконструкција деградираних и 
изданачких шума у високе шуме; 

- Пошумљавање приватног шумског 
земљишта  на подручју крша; 

- Вршити превентивне и куративне мјере 
заштите шума од негативног биотичког, 
абиотичког и антропогеног утицаја; 

- Помоћ у заштити приватних шума од 
пожара; 

- Рјешавање проблема узурпација 
(одржаја); 

- Обезбјеђење стручне помоћи код израде 
планова газдовања приватним шумама; 

- Искоришћавање осталих шумских 
производа и услуга шума; 
 

- Изградња и реконструкција шумских 
комуникација у шумама приватног 
власништва; 

- Елементи структуре по категоријама шума и 
степен примјене савремених система 
планирања; 
 

- Површина шума по функционалној намјени; 
 

- Површина пошумљеног шумског земљишта 
подесног за пошумљавање, површине под 
интензивним насадима; 
 

- Површина захваћена мјерама конверзије 
шума; 

 
- Пошумљена површина приватног земљишта 

на кршу; 
- Степен примјене мјера заштите шума; 

 
 

- Број пожара и санирана површина, број 
превентивних мјера заштите; 

- Број рјешених предмета узурпација 
(одржаја); 

- Одржана савјетовања и семинари; 
 
 

- Обим, висина прихода, врста и квалитет 
коришћења осталих производа и услуга у 
приватним шумама; 

- Дужина реконструисаних и изграђених 
комуникација; 

 
 

4.6. Брига о заштитним шумама и шумама посебних намјена  
 

Савремени приступ при планирању газдовања шумама и шумским земљиштем захтјева комплексно 
и вишефункционално коришћење шума и шумског простора. Да би се овај веома актуелан и стручан 
задатак извршио у нашим условима потребно је на основну сагледавања значаја и функција шума 
одредити основну намјену појединих дијелова шумског подручја. Међузависност, узајамна повезаност и 
условљеност појединих функција шума у већини случајева одређује могући ниво њиховог коришћења 
при полуфункционалном планирању газдовања шумама и шумским простором. Процјењује се да ће 
прехрамбени потенцијали шуме и шумских станишта у блиској будућности надмашити вриједност 
дрвета. Посебно велики значај имају одговарајуће шумске биљке за производњу љекова и козметике. 
Узгој високе и ниске  дивљачи има велики значај и перспективу за развој ловне привреде на вечини 
шумских подручја у Републици Српској. Поред заштићених зона од регионалног значаја, последњих 
година јављају се иницијативе од стране међународне заједнице за заштитом осјетљивих подручја свих 
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врста шума у Европи дајући приоритет заштити интегритета великих ријечних и преосталих шума, 
већим дјелом секундарних шума античког поријекла и шумским коридорима уз ријечне обале, водећи 
рачуна о аутохтоним популацијама. Ова иницијатива наишла је на велику подршку и интерес 
шумарских стручњака у нашој Републици и приступило се издвајању и регистровању на еколошким, 
просторним и фитоценолошким и амбијеталним карактеристикама заштитних шума. На тај начин 
повећала би се површина шума посебне намјене односно шума високе заштитне вриједности на 4 – 5 % 
у односу на укупну површину шума Републике Српске. Поред тога, релативно ниска економска 
рентабилност производње дрвета, прекомјерно коришћење дрвета и свјетски широка кампања за 
издвајање заштићених шума (настојања да око 10 % површина свјетског шумског фонда буде под 
разним режимима заштите), имали су велики значај за промјене традиционалних шумскоузгојних 
принципа. У оквиру газдовања шумама све више се мора бринути о условима средине и еколошким 
аспектима система газдовања, а газдовање је све више орјентисано на одрживи развој шумских 
екосистема и очување биодиверзитета. Дакле, газдовање шумама према новим трендовима у заштитним 
шумама и шумама посебне намјене поред производње дрвета, мора обухватити заштиту биодиверзитета, 
заштиту амбијенталних вриједности подручја и биолошко планирање. При томе се настоје регулисати 
принципи издвајања специфичних биотопа (станишта) и ријетких шумских екосистема који морају 
остати нетакнути при газдовању шумама. Због тога се све већа пажња посвећује заштити старих 
(очуваних) шума, прашума и повећања површине шума под разним режимима заштите. У земљама које 
се одликују великим површинама шума са природном обновом не морају се вршити велике промјене у 
законодавству и образовним процесима који се односе на ову проблематику, али питања заштите шума, 
друштвено – економска и социјална проблематка су важан сегмент газдинских активности, којима се 
мора посветити знатно већа пажња. Због тога треба у будућности афирмисати природи блиско газдовање 
шумама и цертификацију газдовања шумама за шта су потребни су детаљни индикатори практичних 
правила за газдовање и процедуру цертификације шума. Циљ је да се ти принципи развијају у пракси 
газдовања шумама нарочито у правцу повећања производње, очувања природности, биодиверзитета и 
генетске варијабилности, те трајно одрживог развоја шума и шумарства у цјелини. Основне смјернице о  
заштити и очувању заштитних и шума посебних намјена су резултат европског шумарског министарског 
процеса који је започео са првом министарском конференцијом у Стразбуру 1990. године, а настављаног 
и допуњаваног на наредним конференцијама (Хелсинки, 1993; Лисабон, 1998; Варшава, 2007). Основне 
смјернице које су дефинисане на овим конференцијама су: 
 

- Планирање газдовања мора бити усмјерено ка одржавању и повећању заштитиних функција 
шума за друштво (заштита инфраструктуре, заштита од ерозије земљишта, заштита од водених 
ресурса, заштита од поплава и бујица и др.); 

- Површине шума које имају заштитну функцију као и површине шума посебних намјена морају 
бити у потпуности узете у обзир код израде планова газдовања или њихових еквивалента; 

- Узгојни захвати у заштитним шумама, нарочито на површинама склоним ерозионим процесима, 
као и шумама посебних намјена морају бити примјерени намјени;  

- Посебна пажња се мора посветити шумама које имају заштитну функцију воде и водотока како 
би се избјегли негативни ефекти на квалитет и количину водних ресурса; 

- Изградња инфраструктуре мора бити таква да се минимизује уништавање земљишта, уношење 
земљишта у водне токове те да се очува природни ниво и функција водних токова и ријечних 
корита; 

- Треба бити обезбјеђен јавни приступ шумама посебних намјена ради рекреације, узимајући у 
обзир поштивање права власника, ефекте на шумске ресурсе и екосистем као и компатибилност 
са осталим функцијама шуме; 

- Треба узети у обзир учешће јавности кроз отворено и транспарентно планирање газдовања 
заштитним шумама и шумама посебних намјена на одговарајућем нивоу; 

- Шумска подручја са препознатом историјском, културном и духовном важношћу требају бити 
заштићена и њима треба газдовати на начин који ће респектовати њихов значај; 

- Шумски менаџери, уговорене стране, запослени и власници шума требају бити обезбјеђени са 
довољно информација и подстакнути да не прекидају са континуираном обуком у односу на 
одрживо газдовање заштитним шумама и шумама посебних намјена; 

- Поступци код газдовања заштитним шумама и шумама посебних намјена требају на најбољи 
начин користити знање и искуство о локалним шумама, од локалних заједница, власника шума и 
NGO;  
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- Код извођења операција газдовања шумама треба узети у обзир све социо – економске функције, 

посебно рекреативне и естетске вриједности шума путем одржавања различитих структура и 
састава шуме. При томе треба имати у виду да се не угрожава земљиште и уопште шумски 
ресурс. 

 
                                                   Ђ.     Очување заштитних шума и шума посебних намјена. 

Специфични циљеви Мјере Индикатори 

 

Ђ1. Повећање површина 

шума заштићених 

природних добара и шума 

високе заштитне 

вриједности 

- Заштита ријетких и ишчезавајућих 
шумских екосистема посебно реликтних, 
ријетких, угрожених и ендемичних врста 
на екосистемском нивоу; 

- Развој и ширење мреже шума високе 
заштитне вриједности; 

- Планирати газдовање шумама у складу 
са критеријима Natura 2000; 

- Успостављање критерија функционалне 
категоризације шума према 
међународним стандардима; 

- Примјена метода "активне заштите" у 
шумама заштићених природних добара; 

- Заштита шума и шумског земљишта на 
подручју крша и горњој граници шуме; 

- Површина ријетких и исчезавајућих 
екосистема; 

 
 
- Површина шума високе заштитне 

вриједности; 
- Разрађени критерији и степен усклађености; 

 
- Категорије шума по намјени (врста, 

површина, просторни распоред); 
 
- Површина шума захваћена активном 

заштитом; 
- Површина шума и шумског земљишта под 

заштитом на кршу и на горњог граници 
шуме; 

Ђ2. Развој заштитних, 

социјалних и културних 

функција шума и развој 

урбаног шумарства 

- Уређење и увећање шумског фонда око 
великих градских (екистичких, урбаних) 
и производних комплекса; 

- Побољшати туристичко – рекреативну 
инфарструктуру шума око великих 
градских комплекса; 

- Спријечити бесправне активности у 
шумама урбаних и производних 
комплекса; 
 

- Повећати контролу и надзор над појавом 
пожара одлагања отпадних материја и 
загађивача (полутаната) урбаних шума и 
шума у производним комплексима; 

- Активно укључивање шумара у израду и 
реализацију просторних планова и 
уређења урбаних шумских комплекса; 

- Прилагодити рационални обим, 
просторно уредити и газдовати шумама 
сливних подручја тако да се обезбеђује 
противерозиона, хидролошка и 
водозаштитна функцију шума; 

- Активна заштита  изворишних области у 
планинским шумским подручјима; 

- Економска валоризација, 
инвентаризација и израда катастра шума 
са превасходно заштитном и социјалном 
функцијом; 

- Примјењивати регулаторне, 
институционалне и економске мјере за 
очување и развој социјалних функција 
шума посебно културних и 
спиритуалних вриједности шума; 

- Површина шума око великих градских и 
индустријских комплакса; 
 

- Стање комуникација, одморишта, 
одлагалишта отпада и др. у шумама око 
великих градских комплекса; 

- Број и врста штета и њихово 
санкционисање;  
 
 

- Број пожара и одлагалишта отпада, њихово 
санирање, количина и динамика загађивача 
атмосфере; 
 
 

- Степен интердисциплинарности код израде 
просторних планова и уређења урбаних 
шума; 

- Површина, степен очуваности и заштите 
шума са противерозионом, ходролошком и 
водозаштитном функцијом; 

 
 
- Степен заштите шума око изворишта и 

водозахвата у планинским подручјима; 
- Вриједност и стање шума са социјалном и 

заштитном функцијом; 
 
 

- Издвојена средства, број институција за 
развој социјалних функција шума и стање 
културних и спиритуалних вриједности 
шума; 

 
 

4.7. Брига о дивљачи 
 

Неадекватно и нерационално коришћење дивљачи довело је до угрожавања одређених врста 
дивљачи у погледу бројности, квалитета и просторног распореда. Ово је посљедица углавном 
неодређености Републике Српске према питању својина над дивљачи, затим имовинско – правни 
проблеми који произилазе из права газдовања са дивљачи и својинских права над стаништима дивљачи 
те неодговарајућег дефинисања ловства као привредне дјелатности. Потреба за унапређењем стања у 
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области ловства мора се дефинисати и овом стратегијом засновано на принципима рационалног 
коришћења простора уз одговарајући међусекторски третман и полифункционалност приступа ловству и 
дивљачи. Одрживо газдовање ловиштем, у односу на дивљач, је газдовање ресурсима популација дивљачи 
на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, производна 
способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање економских, еколошких и 
социјалних функција ловства одржавајући њихов потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и 
будућих генерација. Основни задатак МПШВ РС је израда Стратегије одрживог развоја ловства у Републици 
Српској. Смјернице за остваривање дугорочног  развоја ловства које се прије свега односе на заштиту и 
унапређивање дивљачи су: 
 

1. Биолошке 
• Очување и унапређивање популације гајених врста дивљачи према:  

o бројности, 
o структури, 
o динамици популације и 
o степену коришћења. 

 
• Уношење дивљачи из узгајалишта у ловишта 

o равномјерније у односу на простор, 
o правилније у односу на узраст, вријеме и начин прихватања (прије свега фазанске 

дивљачи), 
o репатријација аутохтоних врста на њихова станишта (дивокоза, тетријеб, медвјед, 

јелен и др.).    
 

• Побољшање станишних услова 
o увећањем степена шумовитости  (посебно Херцеговина), 
o подизање природних склоништа за дивљач-ремиза, 
o обезбеђивање садног материјала за пошумљавање и подизање ремиза, 
o гајење и заштита засада. 

 
2. Техничке 

• Подизање ловно узгојних и ловно техничких објеката 
o хранилишта за длакаву дивљач,    
o хранилишта за пернату дивљач, 
o прихватилишта, 
o високе и ниске чеке (осматрачнице), 
o солишта, 
o појилишта, 
o ловно туристички објекти. 

 
3. Економске 

• Законске и организационе 
o закон о дивљачи и ловству и др. комплементарни закони који регулишу или утичу на 

ову дјелатност, 
o правилници (о начину израде и садржини ловне основе и др.) 
o упутства 

 
4. Кадровске  

• школовање кадрова 
• свакогодишњи тренинг и дообука. 

 
Е. Узгој, заштита дивљачи и развој ловства и ловног туризма 

Специфични циљеви Мјере Индикатори 

Е1. Узгој и заштита 

дивљачи  

- Инвентаризација и мониторинг ловних 
ресурса, очување и унапређење 
генетског потенцијала, бројности и 
квалитета популација дивљачи; 

- Бројност и квалитет дивљачи; 
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- Осавременити израду, надзор и 

доношење ловних основа у складу са 
плановима управљања заштићеним 
врстама дивљачи; 

- Реализација ловнопривредних основа и 
стварање оптималног фонда дивљачи 
према врстама, старости, полу и 
трофејној структури; 

- Унапређење ловочуварске службе и 
борба против ловокрадица; 

-  Оснивање узгојних фарми за ситну и 
крупну дивљач; 

- Повећати број врста ловне дивљачи, 
посебно високе и очувати угрожене 
врсте дивљачи; 

- Интегрисати циљеве заштите дивљачи у 
планове газдовања шумским ресурсима; 

- Обезбеђивање средстава за заштиту, 
очување и унапређивање популација 
дивљачи и њихових станишта; 

 
 

- Степен примјене савремених метода израде 
ловних основа и планова управљања 
ловиштима; 

 
- Степен реализације планова газдовања 

ловиштима; 
 
- Ефикасност ловочуварске службе и број 

спречених бесправних активности у 
ловиштима; 

- Број и врста основаних фарми; 
 

- Бројност високе и угрожене дивљачи; 
 
 
- Степен интеграције ШПО и лових основа; 
 
- Висина издвојених средстава; 

Е2. Развој ловства и ловног 

туризма према начелима 

уравнотеженог развоја  

- Обезбеђивање подршке корисницима 
ловишта, промоција ловства, научно – 
истраживачки рад и надзор над примјеном 
прописа у области ловства; 

- Јачање ловног туризма као дијела 
туристичке понуде; 

- Оснивање ловачких удружења; 
- Разминирање ловишта и припадајуће 

инфраструктуре; 
- Израда катастра вриједности ловишта 

према критеријима квалитета 
инфраструктуре за ловни туризам; 

- Укључивање ловног туризма у понуду 
туристичких агенција уз развој 
алтернативних понуда; 

- Остварити већу профитабилност од 
ловне привреде; 

- Радити на опремању инфраструктуре 
ловишта у складу са захтјевима 
интензивног ловног газдовања; 

- Радити на усклађивању и интегрисању 
шумског и ловног газдовања, туризма и 
заштите природе; 

- Побољшати сарадњу шумара и ловаца 
на терену; 

- Висина средстава издвојених за развој 
ловства, број научних радова, и степен 
бесправних активности у ловиштима; 

 
- Вриједност трофеја и дивљачи, број туриста 

и објеката;  
- Број удружења и чланова; 
- Површина разминираних ловишта и 

инфраструктуре; 
- Квалитет и број објеката, степен ажурности 

Катастра; 
 
- Заступљеност ловног туризма у укупној 

туристичкој понуди и заступљеност у 
агенцијама; 

- Профит ловне привреде; 
 

- Квалитет инфраструктуре у ловиштима; 
 

- Степен интеграције ловног туризма и 
шумског газдовања; 
 

- Број, врста и начин  организовања лова; 
 

 
4.8. Смјернице у правцу бесправних активности  

 
4.8.1. Заштита шума од противправног дјеловања човјека (FLEG) 

 
Бесправне активности у сектору шумарства представљају велики проблем за велики број земаља 

Европе, а самим тим и за Републику Српску. Имају локалне, прекограничне, регионалне и глобалне 
импликације. За овакав облик активности узрок може бити сиромаштво, нарочито у брдско-планинском 
подручју, или су то комерцијални разлози. Често су резултат корупције, неефикасног шумарског 
законодавства, проблема везаних за контролу и спровођење прописа у коришћењу ресурса шума и 
шумских подручја. Специфични проблеми противправног дјеловања огледају се и у односу на 
биодиверзитет шума и заштићена природна добра. Имајући у виду да је ово питање комплексно, 
економски, еколошки, друштвено и политички осјетљиво, неопходна је ефикасна сарадња, прије свега, 
међусекторска, а затим многих владиних агенција и различитих интересних група у погледу спровођења 
закона о шумама и управљања шумама. Обавеза институција и предузећа која су задужена за 
управљање, газдовање и коришћење шума је активирање мјера надзора, идентификовања и контроле 
бесправних сјеча, настањивања и других недозвољених активности. Информације и обавјештења за 
недозвољене активности од стране власника, управљача и корисника шума требају имати превентивну 
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улогу нпр. знакови, капије, патроле итд. Бесправне активности у сектору шумарства могу представљати 
значајан дио корупције и еколошке и социјалне деградације. Забрана трговине производа од дрвета из 
илегалних извора је једини начин да се зауставе бесправне активности а посебно сјече стабала. Међутим 
спречавање илегалних активности не може се постићи само ослањањем на регулаторне механизме већ 
трајни резултати се могу постићи само ако се предузећа активно и практично укључе у реализацију 
жељеног циља. Други кључ стратегије борбе против илегалних активности у шумарству је повећање 
трошкова илегалних активности кроз побољшану контролу и осигурање подстицаја за правне 
купце (нпр. побољшање приступа тржишту преко квалитетних информација). Борба против незаконитих 
активности није изолована активност. Она мора бити координирана са сродним секторима и 
начинима побољшања управљања сектором шумарства од стране ресорног Министарства. 
 

Основне смјернице у правцу бесправних активности су: 
 

- Провести приједлог за оснивање Основне инспекцијске службе који укључује све 
инспекцијске службе и основати засебну јединицу за природне ресурсе; 

- Кадровско јачање и обука особља у складу са њиховим мандатима и одговорностима;  
- Обезбједити надзор транспорта дрвета и снабдјевања дрвном сировином капацитета за 

прераду дрвета; 
- Јачати сарадњу са полицијским снагама за борбу против илегалних активности у шуми и 

сектору шумарства;  
- Јачање сарадње са царинским службама у односу на откривање илегалног извоза и увоза 

ШДС и јачање фитосанитарне инспекције у оквиру задужења за контролу ШДС и производа 
од дрвета;  

- Потребно је развити већи степен сарадње између предузећа шумарства, власника шума и 
правосудног система; 

- Провести независну процјену о врсти и обиму илегалних активности у сектору шумарства 
и оцијенити финанцијске губитке;  

- Провести независну процјену учинка механизама управљања у сектору шумарства 
укључујући рад тужитељства и правосуђа; 

- Осигурати строго поштивање прописа о јавним набавкама осим у одређеним случајевима у 
којима се не могу због временских ограничења испоштовати процедуре (нпр. градације 
штеточина, катастрофе због негативних абиотичких фактора и др.) 

- Осигурати редовну наплату и враћање дугова према Предузећима шумарства; 
- Примјењивати принципе корпоративног управљања за управљање  

шумским предузећима; 
- Развој система механизама унутрашње контроле које одређују одрживост шумских 

активности и транспарентност (нпр. примјена стандарда за газдовање шумама, цертификацију 
шума и др.); 

- Успоставити систем за креирање и ширење релевантних информација о  
газдовању шумама и продаји производа из шуме; 

- Контролисати примјену законодавства и стандарда и степен испуњења техничких услова за 
рад; 

-  У потпуности примјењивати Закон о стечају за предузећа која се баве прерадом дрвета; 
- Непосредно дјеловање и интензивирање напора за јачање билатералних, регионалних и 

мултилатералних односа и срадање у циљу спречавања кршења закона о шумама, а посебно 
бесправних сјеча, повезаних са илегалном трговином и корупцијом, те њихових негативних 
учинака: 

- Јачање управљања и транспарентности код газдовања шумама;   
- Усвојити и придржавати се правила о јавној набавци; 
- Ускладити царинских података и кодове са шумарском базом података и кодовима;  
- Усвојити закон за забрану увоза илегалног дрвета и производа од бесправно посјеченог 

дрвета; 
- Осигурати укљученост цивилног друштва у заштиту од бесправних активности у сектору 

шумарства; 
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4.9. Брига о развоју дрвне индустрије, ланца и тржишта дрвних 

      производа 
 

Шумарство и дрвна индустрија су стратешки привредне гране, а дрво једна од стратешких 
сировина  за Републику Српску. Посматрано засебно, шумарство Републике Српске има значајне  
компаративне предности у односу на шумарство ФБиХ и ширег окружења. Међутим, да ли  ће се те 
предности ефектуирати и у виду конкретне финансијске добити, у великој мјери зависи од уређености 
ланца вриједности и тржишта дрвних производ. Производна грана шумарства мора стратешким савезом 
бити повезана са производним гранама примарне и финалне прераде дрвета, те производњом целулозе и 
папира по принципу ланца вриједности, а у циљу обезбјеђења уједначене расподјеле укупне користи, 
као и укупног пословног ризика на све учеснике.   

 
Брига о развоју дрвне индустрије, ланца и тржишта дрвних производа примарно се огледа у 

пројектовању таквог обима и асортимана производње који омогућава оптимално коришћење сировине и 
конкурентност готових производа на домаћем и међународном тржишту, те промовисању 
комплементарног развоја шумарства и дрвне индустрије.    
 
 

                                Ж.    Брига о развоју дрвне индустрије, ланца и тржишта дрвних производа 
 

Специфични циљ Мјере  Индикатори 

Ж1. Обим, асортиман и вриједност 
производње (цијене) сектора 

шумарства пројектовати тако да 
домаћа дрвна индустрија буде 

способна за оптимално коришћење 
сортимената и конкурентна са својим 

производима на домаћем и 
међународном тржишту. 

- Стално повећавати квалитет залихе; 
 
 
- Стриктно поштовати стандарде; 

 
- Усаглашавати капацитете дрвне 

индустрије у односу на могућности 
планирани обим и квалитет дрвне 
сировине водећи рачуна о захтјевима 
тржишта; 

- Кројење прилагодити потребама 
купца, односно крајњег корисника; 
 

- Успоставити јасне тржишне односе у 
продаји шумских дрвних 
сортимената између свих 
заинтерсованих страна; 

- Дорадити Уредбу о одређивању 
цијена шумских дрвних сортимената;  

-  Досљедно поштовати Закон о 
шумама када је ријеч о утврђивању 
минималних потреба 
дрвопрерађивача на нивоу локалних 
заједница; 

- Учешће фурнирских трупаца и 
виших класа трупаца за резање у 
нето сјечивој маси; 

- Број рекламација у односу на 
количину испоручене робе; 

- Степен искоришћења дрвне сировине 
у односу на ниво прераде дрвета; 

 
 
- Степен усклађености сортиментне 

структуре и потреба купаца за 
сортиментима 

- Однос цијена шумских дрвних 
сортимената на домаћем тржишту у 
односу на окружење и регион; 

 
- Постојање усклађене Уредбе; 

 
- Степен задовољења потреба 

локалних дрвопрерађивача за 
домаћом сировином; 

 

Ж2. Промотивним мјерама утицати 
на комплементарни развој шумарства 

и дрвне индустрије 
 
 

- Подржавати програме извоза 
финалних производа од дрвета; 

- Промовисати употребу производа од 
дрвета као конкструктивних 
материјала у грађевинарству; 

- Промовисати употребу шумске 
биомасе као извора енергије; 

- Обим производње финалних 
производа из дрвета; 

- Обим потрошње дрвета у 
грађевинарству; 

- Обим потрошња шумске биомасе за 
енергетске потребе; 

 
 

4.10. Брига о развоју осталих дјелатности везаних за шуме и           
       шумарство 

 
Поред главних, у шумама и на шумским земљиштима обављају се и неке друге дјелатности, које се 

могу сврстати у категорију споредних и помоћних дјелатности, као што су: 
 
- У оквиру области: „Пољопривреда, лов и припадајуће услужне дјелатности“: 

o гајење печурака, сакупљање шумских печурака или тартуфа, 
o лов, хватање дивљачи у замке (траперство), расплод дивљачи, укључујући и  
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o припадајуће услуге. 

     -  У оквиру области „Рибарство“: 
o улов рибе на ријекама и језерима у ареалу шума,  
o узгој рибе на ријекама и језерима у ареалу шума.  

     -  У оквиру области: „Вађење руда и камена“: 
o вађење тресета, 
o вађење камена, 
o вађење шљунка, пијеска и глине. 

-  У оквиру подручја „Угоститељство“: 
o пружање угоститељских услуга у хотелима, мотелима, ресторанима, планинарским    
o домовима и кућама, те камповима који се налазе у ареалу шума.  

 
Шуме и шумска земљишта су једини или важан извор сировине за већи број хетерогених дјелатности у 
оквиру подручја „Прерађивачка индустрија“, као што су: 
 

- производња, прерада и конзервисање меса и производа од меса дивљачи, 
- прерада и конзервисање рибе и производа од рибе, 
- прерада и конзервисање воћа и поврћа, 
- производња пића (укључујући флаширање воде и производњу природних минералних вода), 
- дорада и бојење крзна; производња производа од крзна, 
- производња  резане грађе; импрегнација дрвета, 
- производња  фурнира, шпер-плоча, панел плоча, иверица и сличних плоча и табли, 
- производња грађевинске столарије и елемената, 
- производња амбалаже од дрвета, 
- производња осталих производа од дрвета (производи од дрвета, плута, и др.), 
- производња целулозе, папира и производа од папира, 
- производња етеричних уља, 
- производња метли и четки, 
- производња шибица. 

 
Оне су такође један од извора прихода за путничке агенције и туроператоре који се баве 

услугама туризма (прије свега планинским, авантуристичким, ловно-риболовним, еко и камперским 
туризмом) у оквиру подручја “Саобрачај, складиштење и комуникације”, којем припада област “Пратеће 
и помоћне дјелатности; дјелатности путничких агенција”. Шуме и шумска земљишта пружају могућност 
развоја и других дјелатности које се према критеријумима FAO у IUFRO подводе под „Аграрно 
шумарство“, а огледају се у: 
 

- узгоју говеда за производњу млијека, 
- узгоју оваца и коза, 
- узгоју пчела, производњи меда и пчелињег воска, 
- гајењу биљака за фарамцеутске сврхе и производњу инсектицида, фунгицида и сл., 
- гајењу усјева и засада који нису на другом мјесту класификовани (на пр. лаванда), 
- гајењу шумског воћа, 
- гајењу зачинског биља, 
- узгоју жаба, пужева, глиста и др. 

 
Стратешки циљеви и мјере одрживог развоја споредних и помоћних дјелатности везаних за 

шуме, хармонизовани су са истородним или сличним циљевима и мјерама предвиђеним Стратешким 
планом руралног развоја Републике Српске за период 2009-2015.  
 

4.10.1. Споредне и помоћне шумарске дјелатности 
 

З.   Брига о развоју осталих дјелатности везаних за шуме и шумарство 
Специфични циљ Мјере Индикатори 

З1. Интегрално користити шуме у 
функцији развоја осталих 

дјелатности,  водећи при томе 
рачуна о принципима и 

- Камен, пијесак и шљунак 
користити за потребе одржавања 
шумских путева у складу са 
прописима који уређују ову 

- Број км одржаваних путева са 
властитим материјалом за 
насипање. 

- Број ха пашњака датих на 
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критеријумима одрживог 

газдовања. 
дјелатност;  

- Број и врсту дивљачи стално 
усклађивати са стварним 
потенцијалима станишта; 

- Пашу у шумама дозвољавати у 
случајевима када не постоји 
опасност од угрожавања 
функција шуме;   

- Одржавати и унапређивати 
естетски изглед шуме и 
пасторалност шумског пејзажа у 
функцији развоја више видова 
туризма; 

коришћење; 
- Број посјетилаца излетиштима и 

угоститељским објектима у 
ареалу шума; 

- Број поднешених пријава од 
стране инспекције за шумарство 
и ловство због кршења закона по 
питањима коришћења 
минералних сировина, дивљачи и 
исхране домаћих животиња; 

 
 

З2. Повећати ниво искоришћења 
самониклих јестивих гљива и 

развити екстензивни узгој печурки 
у неконтролисаним и ограничено 

контролисаним условима  
 

- Извршити евалуацију природних 
потенцијала самониклих гљива у 
шумама и на шумским 
земљиштима; 

- Организовати сакупљање 
самониклих гљива у властитој 
режији и/или уз помоћ 
коопераната; 

- Разрадити и у пракси спровести 
поступке екстензивног узгоја 
печурки на природним 
супстратима у слободној 
природи и у ограничено 
контролисаним условима 

- Површина обухваћена 
евалуацијом; 

- Количина сакупљених, 
откупљених или узгојених 
печурки и број шумских 
газдинстава и приватних 
шумовласника који су почели да 
се баве сакупљањем и/или 
узгојем печурки; 

- Учешће прихода од гљива у 
укупном приходу власника и 
корисника шума; 

- Учешће накнаде од сакупљања 
гљива у укупном износу 
средстава посебних намјена за 
шуме; 

З3. Сталне шумске чистине и друга 
непроизводна станишта у 

шумарском погледу искористити за 
узгој тржишно атрактивних 

биљних и животињских врста. 
 

- Евидентирати површине погодне 
за узгој тржишно атрактивних 
биљних и животињских врста; 

- Одабрати, набавити и унијети 
тржишно атрактивне биљне и 
животињске врсте у складу са 
природним потенцијалима 
станишта; 

 

- Обим производње љековитог, 
ароматичног и зачинског биља, 
шумских плодова, глиста, пужева 
и других тржишно атрактивних 
биљних и животињских врста; 

- Учешће прихода од узгоја 
тржишно атрактивних биљних и 
животињских врста у укупном 
приходу власника и корисника 
шума; 

 
4.10.2. Брига о развоју кадрова у шумарству 
 

 
И. Образовање кадрова за провођење одрживог управљања сектором и газдовања шумама и развој научно – 

истраживачког рада 
Специфични циљ Мјере Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И1. Развој образовног система за 

потребе сектора шумарства. 

- Реформа постојећих планова и 
програма за средње и високо 
образовање у складу са 
европским стандардима;   
 

- Јачати ниво сарадње 
средњешколских и 
високошколских шумарских 
инстиутција; 

 
- Побољшање доступности 

информација о образовању и 
научно-истраживачком раду 
унутар сектора на бази развоја 
унутарсекторског информационог 
и библиотекарског система; 

- Подстицати међународну 
размјену студената у области 
шумарства; 

- Оснивање наставних база; 
- Квалитетнији ниво обуке и 

размјене знања међу 
истраживачима, планерима, 

- Хармонизованост домаћих 
наставних планова и програма у 
области шумарства са 
међународним образовним 
стандардима; 

- Број заједничких образовних и 
научно–истраживачких 
активности Факултета и 
средњих шумарских школа; 
 

- Број информација, базе података 
и литературни фонд; 
 
 
 
 

- Број размјена студената; 
 
 

- Број наставних база; 
- Степен сарадње и размјене 

искустава, пројеката; 
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пројектантима, власницима шума 
и менаџерима; 

- Увођење програма цјеложивотног 
учења и сталног истраживања 
развојних дјелатности усклађених 
с потребама сектора; 

- Стипендирати и запошљавати 
надаредне и одличне ученике и 
студенте; 

- Средњешколска занимања у 
области шумарства потребно је 
прилагодити шумарској привреди 
кроз реформу наставних планова 
и програма; 

- Уписну политику на Шумарском 
факултету прилагодити 
потребама и могућностима 
запошљавања; 

- Кадровско (образовање 
наставника и сарадника) и 
материјално – технички 
(изградња зграде Шумарског 
факултета) јачати Шумарски 
факултет; 

- Основати Институт за шумарство 
и дрвну индустрију Републике 
Српске у оквиру Универзитета У 
Бањој Луци. 

 
 
- Број полазника цјеложивотног 

учења; 
 
 
 

- Висина додјељених стипендија и 
број; 
 

- Степен прилагођености 
образовања са потребама 
привреде; 
 
 

- Број уписаних студената по 
годинама; 
 
 

- Број наставника и сарадника и 
њихова звања; 

 
 
 
 
- Број научно – истраживачких 

институција; 
  

И2. Развој научно - 

истраживачког рада и јачање 

унутарсекторске научно – 

истраживачке сарадње. 

- Увођење програма сталног 
истраживања и развојних 
дјелатности усклађених са 
потребама сектора; 

- Јасно дефинисање приоритетних 
научно – истраживачких 
пројеката у сектору усклађених са 
потребема развоја сектора; 

- Повећати улагања у научно-
истраживачки рад и развој; 

- Повећати учешће на 
међународним научним 
скуповима; 

- Опремање научноистраживачких 
установа модерним 
технологијама за истраживање и 
оспособљавање кадрова за 
коришћење тих технологија; 

- Подршка примијењеним 
истраживањима на плану 
задовољења потреба сектора, 
приватних власника, малих и 
средњих предузећа и локалне 
заједнице; 

- Изградња техничких и 
лабараторијских капацитета и 
примјена једнообразних 
методологија при образовним и 
научно – истраживачким 
институцијама за потребе 
шумарства; 

- Укључивати шумарске образовне 
и научно–истраживачке 
институције у 
мулитидисциплинарне пројекте; 

- Број научно–истраживачких 
активности; 
 
 

- Број приоритетних пројеката; 
 
 
 

- Уложена средства; 
 

- Број учесника и број скупова; 
 
 
- Степен опремљености и 

вриједност средстава; 
 

 
 
- Висина уложених средстава; 

 
 
 
 

 
- Број лабораторија, опремљеност; 
 

 
 
 

 
 

- Број мултидисциплинарних 
пројеката; 
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4.10.1. Развој односа са јавности, промоција шумарства и 
             производа шума 
 

 
Ј. Развој односа са јавности промоција шумарства и производа шума. 

Специфични циљ Мјере Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ј1. Успостављање јединственог 

система јавности информација у 

сектору шумарства; 

 

 

 

 

- Јачање комуникације и 
односа с јавношћу који би 
задовољавао све интересе 
сектора шумарства; 

- Обука локалних/ревирних 
шумара за савјетодавне 
услуге и њихова подршка 
власницима и корисницима 
шума; 

- Комуникација са власницима 
шума и развој услуга 
савјетодавне службе; 

- Успостављање шумарског 
географско - информационог  
система и обезбјеђење 
приступа информацијама; 

- Унапредити приступ 
јавности информацијама у 
шумарству, прописима и 
активностима јавних 
институција; 

- Основати нове стручне 
часописе и публикације који 
се садржајно односе на 
сектор шумарства; 

- Развити програм 
информација о мониторингу 
стања шума; 

- Развити савјетодавно – 
едукативни систем 
приступачних информација 
за власнике приватних шума; 

- Повећати систем 
информација у вези 
туристичко – рекреативних и 
социо – економских и 
здравствених функција 
шума; 

- Повећати учешће стручњака 
шумарства и научних 
радника у јавним медијима; 

- Степен комуникације са јавношћу; 
 
 
- Број савјетовања и семинара; 

 
 
 
 
 

- Степен примјене упутстава 
Савјетодавне службе; 
 

- Степен развоја, примјене GIS 
технологије и ажурности GIS базе 
података у сектору шумарства;  
 

- Брзина и ефикасност информисања 
за све заинтересоване стране; 
 
 

- Број и врста часописа; 
 
 

- Број и врста информација о 
мониторингу стања шума; 
 
 

- Степен развоја информација о 
одрживости управљања и газдовања 
приватним шумама; 
 

- Степен информисаности 
заинтересованих страна о 
социјалним функцијама шума; 

 
 
 
- Број и врста учешћа у јавним 

медијима; 
 

Ј2. Промоција шумарства и 

шумских производа. 

 

- Промоција мјера које би 
максимално повећале приход 
од кориштења шума; 

- Промоција економског 
коришћења додане 
вриједности за недрвне 
производе шума и шумског 
земљишта; 

- Унапређење и промоција 
пројеката у сврху развоја и 
унапређења међусекторске 
сарадње у руралним 
подручјима; 

- Промовисати развој тржишта 
дрвних сортимената; 

- Промоција запошљавања, 
опште добробити и очувања 
животне средине; 

- Промоција шумарства преко 
невладиних организација; 

- Промовисати 

- Врсте и обим промовисаних мјера; 
 
 

- Висина додатне вриједности која је 
остварена и њена промоција; 

 
 
 
- Врста и начин промоције шумарства 

у руралним подручјима; 
 
 
 

- Врста и начин промоције ШДС и 
број тржишта; 

- Број запослених и степен знања о 
животној средини; 
 

- Број НВО у области шумарства; 
 

- Висина економских улагања и 
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институционални маркетинг, 
мониторинг, економску 
подршку и социјалну 
сигурност сектора 
шумарства; 

- Промоција мјера за стварање 
препознатљивог заштитног 
знака дрвета као сировине и 
производа од дрвета; 

- Промоција иницијатива за 
провођење стандарда 
квалитета; 

- Развијати свијест о значају 
шумских ресурса и о 
ризицима при њиховом 
неконтролисаном и 
бесправном коришћењу;  

ефекти улагања; 
 
 
 
 

- Степен коришћења мјера за 
стварање препознатљивог заштитног 
знака  дрвета као сировине; 
 
 

- Врста и обим стандарда; 
 
 

- Степен информација о штетама 
утзрокованим бесправним 
коришћењем шума и производа 
шума; 

 
4.10.2. Брига за обезбјеђење финансијских средстава              неопходних 

за спровођење  Стратегије 
 

    К. Обезбјеђивање финансијских средстава за спровођење Стратегије у циљу повећања доприноса сектора 
           шумарства укупном економском и друштвеном развоју Републике Српске; 

Специфични циљ Мјере Индикатори 

К1. Осигуравање финанцијске 

подршке за успјешно  управљање 

и газдовање шумама у 

дефинисаним функционалним 

категоријама шума; 
 

- Повећање зарада у сектору 
шумарства и повећање учешћа 
сектора у укупном GDP; 

- Средства посебних намјена за 
шуме која се уплаћују преко 
посебног рачуна намјењеног за 
шуме у цијелости пласирати за 
развој шума и шумарства; 

- Ускладити накнаде за развој 
неразвијених дијелова 
општина у складу са стопама у 
окружењу; 

- Избалансирати исплате 
дивиденде и инвестиције у 
шумарству, 

- Израда програма за газдовање 
приватним шумама и 
осигуравање извора 
финансирања за њихово 
реализацију; 

- Извршити ревизију процјене 
вриједности шуме, шумског 
земљишта; 

- Увести систем контроле 
наплате реализованих 
производа у складу са 
прописаним уговорима; 

- Елиминисати корупцију у 
сектору шумарства; 

- Увести нове производе и 
услуге у и побољшати 
структуру прихода; 

- Успоставити систем трговине 
карбон кредитима (CDM 
механизам) а средства 
остварена трговином у 
цјелости треба да се уложе за 
развој шума и шумарства; 

- Средства посебних намјена за 
шуме требају се у цјелости 
уложити у развој шумског 
фонда у својини Републике 
Српске, односно вратити 
шумарству из којег су та 

- Висина зарада и учешће сектора у 
GDP; 
 

- Висина средстава посебних намјена и 
њихово улагање у шуме; 
 
 
 

- Висина накнада од шума за развој 
општина и начин усмјеравањ 
атрошења тих средстава; 

- Висина дивиденди и инвестирања; 
 
 
 

- Број програма, њихова вриједност и 
висина и степен реализације; 
 
 
 

- Вриједност шуме и шумског 
земљишта; 
 

- Степен наплате производа из шума; 
 
 

- Степен елиминације корупције; 
 
 

- Структура прихода по висини; 
 
 
- Остварена сума средстава у трговини 

карбон кредитима и степен улагања 
тих средстава у развој шумарства;  

 
 
 
- Висина прикупљених и враћених 

финансијских средстава; 
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средства прикупљена; 

- Ускладити финансирања из 
средстава посебних намјена за 
шуме са потребама 
реализације планова 
газдовања; 

- Ускладити са окружењем 
плаћања која корисник шума и 
шумског земљишта плаћа 
локалној заједници а која нису 
везана за општекорисне 
функције шума; 

- Накнада за унапређење 
општекорисних функција 
шума мора се искуључиво 
користити за општекорисне 
функције шума уз редовну и 
прописану процедуру;  

 

- Степен усклађености; 
 
 
 

 
 

- Висина накнаде коју плаћа корисник 
шума; 

 
 
 
- Висина наплате и враћена средства; 

К2. Развој програма 

инвестиционих кредитних линија 

и финансирања за сектор 

шумарства; 
 

- Обезбједити услове за веће 
коришћење донаторских 
средстава и међународних 
фондова; 

- Побољшати приступ 
финансирању преко програма 
зајма за мала и средња 
предузећа у шумарству, кроз 
гаранције банака уз камате као 
и у другим секторима; 

- Припремити програме за 
међународне фондове из 
области  шумарства и оних 
који су повезани са 
шумарством; 

- Активно учествовати у 
обезбјеђивању средстава за 
провођење међународних 
обвеза из области шумарства; 

- Подршка субјектима који нуде 
услуге и своју опрему за развој 
шумарства кроз финансирање 
информација, обуку, итд.; 

- Развијати програме 
инвестицијских кредитних 
линија за сектор шумарства; 

- Висина донација; 
 
 
 

- Висина зајмова и број кредитираних 
МСП; 
 
 
 
 

- Број одобрених програма за 
међународне фондове; 
 
 
 

- Издвојена средства за преузимање и 
примјену међународних обавеза и 
споразума; 
 

- Издвојена средства за подршку; 
 
 
 

- Висина инвестиција и разноврсност 
кредитних линија; 
 
 

 
 
 

V. ИНСТРУМЕНТИ ПОДРШКЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ 
 
А. ПЛАНСКИ, СТРУЧНИ,  САВЈЕТОДАВНИ И РАЗВОЈНИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

 
А1. Секторско програмирање (нарочито дефинисање везе са шумарским програмом) 

 

Пројектовано 
стање 

 
 

Шумарски програм Републике је израђен и усвојен од стране Народне скупштине Републике 
Српске. Његовим доношењем обзбијеђен је учеснички, свеобухватан, међусекторски и трајан 
процес планирања, спровођења, праћења и вредновања шумарске политике са циљем постизања 
одрживог газдовања шумама свих облика својине, заједно са Акционим планом за његово 
спровођење. 
 

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 
Пружање стручно-техничке помоћи у току 
израде Шумарског програма Републике 

Ресорно Министарство,  
Савјет за шумарство и 
Агенција за шуме 

31.12.2011. 
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2. 
Израда Акционог плана за спровођење 
Шумарског програма Републике 
 

Ресорно Министарство 30.06.2012. 

3. 
Израда програма, пројеката и прописа, као 
подршка реализацији Шумарског програма и 
Акционог плана за спровођење истог 

Ресорно Министарство  31.12.2012. 

 
 
 

 
А2. Планирање развоја и газдовања шумама (нарочито прилагођавање методологије) 

 

Пројектовано 
стање 

 
 

Развијен је и у свакодневну праксу уведен интегрисани полифункциоанлни систем планирања 
газдовања шумама. Он  подразумијева хоризонталну и вертикалну повезаност елемената 
система и њихову складну координацију. Како би несметано функционисао, систем је законски 
верификован, институциоанлно подржан, финансијски  обезбијеђен и у исто вријеме увезан са 
другим компатибилним системима планирања, као што су: ловнопривредно и просторно 
планирање, планирање у области заштите природе и предјела, водопривреде и 
водоснабдијевања и сл.  

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Разрада  нових методологија одрживог 
интегралног планирања газдовања шумама и 
шумским земљиштем заснованих на  
интегрисаном полифункционалном систему 
планирања, укључујући GIS технологије и 
коришћење сателитских и аерофото снимака  

Шумарски факултет, 
Институт за шумарство и 
дрвну индустрију; ЈПШ 
”Шуме Републике Српске”, 
удружења власника 
приватних шума, 
представници локалне 
заједнице, НВО 

31.12.2012. 

2. 

Разрада нових правилника који поближе 
регулишу  
планирање газдовања шумама базирано на  
интегрисаном полифункционалном систему  

Ресорно Министарство 
 30.06.2013. 

 
 

 
А3.  Остали стручно-технички послови (послови Агенције за шуме) 

 

Пројектовано 
стање 

 
 

Агенција за шуме врши стручне и техничке послове који се односе на: израду, праћење 
спровођења и вођење регистра планских докумената, вођење евиденције и катастра шума и 
шумског земљишта, праћење здравственог стања шума, праћење утрошка средстава посебних 
намјена за шуме, стручну координација послова везаних за приватне шуме и провођење мјера 
подршке њиховим власницима, сарадњу у примијењеним истраживањима, обезбјеђење 
информација о стању на тржишту дрвних и недрвних производа шума, утврђивање неопходног 
минимума дрвних сортимената за потребе локалних предузећа за механичку прераду дрвета, 
имплементацију стандарда и трансфер знања у шумарству, промоцију ангажовања свих 
заинтересованих страна у процесу планирања и одрживог газдовања шумским ресурсима, 
контролу и праћење извршених радова корисника шума, друге послове у складу са Законом о 
шумама и другим прописима Републике. 

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Разрада процедура, обука и специјалистичко 
школовање кадрова који су ангажовани на 
пословима заштите шума у Извјештајно-
прогнозној служби Агенције за шуме 

Шумарски факултет  31.12.2013. 

2. 

Разрада процедура, обука и специјалистичко 
школовање кадрова који су ангажовани на 
пословима мониторинга у теренским 
канцеларијама Агенције за шуме 

Шумарски факултет  31.12.2013. 

3. 

Стављање на располагање кадрова и 
документационог материјала, као помоћ 
Агенцији за шуме приликом спровођења 
Програма утврђивања граница шума и 
шумског земљишта у својини Републике  

Републичка управа за 
геодетске и имовинско-
правне послове 

трајно 
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4. 

Пружање савјетодавне помоћи Агенцији за 
шуме на пословима уписа права својине на 
шумама и шумском земљишту Републике 
Српске 

Министарство правде трајно 

 
 

 
А4. Савјетодавни  послови (послови савјетодавне службе) 

 

Пројектовано 
стање 

 
 

Да би се обезбиједио институционални дијалог између заинтересованих страна и институција 
сектора шумарства на републичком и локалном нивоу, формиран је Савјет за шумарство. Њега 
чине представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства 
финансија, Министарства привреде, енергетике и развоја, Агенције за шуме, Шумарског 
факултета, ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д.Соколац, Републичке шумарске инспекције, 
удружења власника приватних шума, представника локалне заједнице. 

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. Оснивање Коморе инжењера шумарства Ресорно Министарство 2014 

2. Пружање административно- техничке 
подршке Савјету за шумарство Ресорно Министарство трајно 

 
 

А5. Изградња капацитета шумарских стручњака 
 
Пројектовано 

стање 
 

 
У јавном предузећу и другим субјектима шумарске привреде уведена је пракса сталног 
образовања и обуке кадрова, а дужна пажња посвећује се развоју људских ресурса. Обуком се 
промовишу нове, савремене квалификације и вјештине у шумарству, чиме се доприноси бољој 
заштити и смањењу повреда на раду, повећању учинака, снижавању трошкова производње и 
смањењу штета насталих као посљедица шумскопривредних активности.  Кроз систем обуке и 
образовања ријешено је питање стручног оспособљавања и усавршавања кадрова задужених за 
интервенције код ванредних догађаја, као што су природне непогоде и катастрофе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Припрема и реализација програма за 
инструкторе и консултанате задуже за 
спровођење програма допуског образовања и 
обуке шумарских инжењера и тахничара 
запослених у дјелатности шумарства 

Министарство просвјете и 
културе, Агенција за шуме 
и 
Шумарски факултет 

31.12.2013. 

2. 

Систематско извођење програма допунског 
образовања и обуке  за шумарске инжењере и 
тахничаре запослене у дјелатности шумарства   

Агенција за шуме и  
ЈПШ ”Шуме Републике 
Српске” и Шумарски 
факултет 

трајно 

3. 

Систематско извођење програма 
цјеложивотног учења  за запослене у 
дјелатности шумарства,  нарочито за 
популацију социјално искључених особа, као 
што су жене, старији радници и радници са 
инвалидитетом 

Министарство просвјете и 
културе, Министарство за 
економске односе и 
координацију и Шумарски 
факултет 

трајно 

4. 

Припрема и реализација програма стручног 
опособљавања и усавршавања кадрова 
задужених за интервенције код ванредних 
догађаја, као што су природне непогоде и 
катастрофе 

Републичка управа 
цивилне заштите 

31.12.2012. 

5. Покретање информативно-образовног 
часописа у шумарству  

Агенција за шуме и 
Шумарски факултет 31.12.2012. 

 
А6. Изградња капацитета приватних власника шума (програми) 

 
Пројектовано 

стање 
 

Стално повећање производних потенцијала и осталих функција приватних шума доприноси 
даљем развоју руралне економије. Успоставља се равноправан партнерски однос између 
институција система и приватних власника шума. Из средстава прикупљених по основу 
пружања стручно-техничке помоћи у приватним шумама и проширене репродукције шума, 

99 
 



 
поред израде шумскопривредних основа, изведбених пројеката и дознаке стабала за сјечу, 
финансира се дјелимично или у потпуности, узгој и заштита шума, отварање шума, узгој 
осталих шумских производа и сл. Приватне шуме су цертификоване на исти начин као Шуме у 
својини Републике Српске. Успостављена је евиденција власника приватних шума. Агенцију за 
шуме ради као савјетодавни сервис за власнике приватних шума. Повећањем капацитета и 
бољом организацијом приватног сектора умањују се негативни ефекти уситњености приватног 
посједа у Републици.  

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. Провођење обуке власника приватних 
шума  путем савјетовања и сл.  

Ресорно Министарство и 
Агенција за шуме; 
Удружење власника приватних 
шума; 

трајно 

2. Подршка удруживању власника 
приватних шума 

Ресорно Министарство и 
Агенција за шуме трајно 

3. 
Подршка успостављању система 
цертификације приватних шума 
(FSC/PEFC) 

Ресорно Министарство и 
Агенција за шуме 2012-2014 

4. Разграничење приватних и шума у 
својини Републике Српске  Агенција за шуме трајно 

 
 

А7.  Шумарско образовање и усавршавање 

Пројектовано 
стање 

 
 

Квалитет средњошколског образовања је на задовољавајућем нивоу. У Републици постоји 
најмање једна средња шумарско-дрвопрерађивачка средња школа са цјелодневним боравком 
ученика. Материјално-технички и просторни услови на Шумарском факултету не заостају за 
условима који постоје на шумарским факултетима у сусједним земљама. Успостављен је стални 
дијалог између образовања, привреде и Републике. Образовни систем се усклађује са новим 
потребама. Наставни планови и програми у средњим школама, на шумарском и сродним 
факултетима уважавају потребу јачања еколошког образовања, бољег познавања 
информационих технологија и маркетинга.  
 
Инструменти подршке везани за шумарско образовање и усавршавање концепцијски и 
садржајно се прожимају  са инструментима подршке предвиђеним поглављима А6 (Изградња 
капацитета шумарских стручњака) и А8 (Истраживање и развојни рад у шумарству).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1 
Израда студије о оправаности оснивања 
средње шумарско-дрвопрерађивачке школе 
са цјелодневним боравком ученика 

Министарство просвјете и 
културе 31.12.2012. 

2. 
Обезбјеђење простора и материјално-
техничких средстава за рад Шумарског 
факултета и средњих шумарских школа 

Универзитет у Бањој Луци,  
Министарство науке и 
технологије 

31.12.2013. 

3. 
Осавремењавање наставних планова и 
програма и увођење мастер студијских 
програма 

Универзитет у Бањој Луци, 
Шумарски факултет, 
средње шумарске школе 

31.12.2012. 

4. 
Оснивање наставних база и развој мреже 
сталних огледних плоха за поребе наставе и 
истраживања у шумарству 

Шумарски факултет и  ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“ 
 

трајно 

5. 

Међународна размјена наставника, 
студената и сарадника 

Министарство просвјете и 
културе, Универзитет у 
Бањој Луци, Шумарски 
факултет 

трајно 

 
 
 

А8.  Истраживање и развојни рад у шумарству 

Пројектовано 
стање 

 
 

Истраживачки и развојни рад у шумарству Републике одвија се на Шумарском факултету, 
Институту за шумарство и дрвну индустрију и Истраживачко-развојном и пројектном центру, и 
као такав  представља  једну од кључних полуга за спровођење одрживог газдовања шумама. 
Институт за шумарство и дрвну индустрију има статус центра изврсности (центре оф 
еxцелленцес) задуженог за повезивања развојних истраживања и праксе. Његови истраживачи 
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су оспособљени рад на савременој истраживачкој опреми и добро познају алате за управљање 
пројектима. Основана је мрежа сталних огледних плоха. Успостављена је база података 
међународних пројеката у шумарству и повезана са ИСШ базом података. Шумарским 
програмом Републике дефинисани су дугорочни приоритети истраживања. Акционим планом 
за спровођење Шумарског програма Републике утврђена је динамика етапне реализације по 3-
годишњим планским раздобљима. На тај начин је избјегнуто преклапање и понављање 
истраживања, те створени предуслови за оптималну расподјелу средстава по истраживачким 
тимовима. Удруживањем расположивих појединачних финансијских извора, укључујући и дио 
средстава посебних намјена за шуме, створене су финансијске претпоставке за реализацију 
одабраних истраживачких приоритета и за јачање истраживачке инфраструктуре. Одјељење за 
развој и информатику при Агенцији за шуме,  одговорно је за праћење реализације Акционог 
плана у дијелу истраживачког и развојног рада у шумарству.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Оснивање и обезбјеђење простора и 
материјално-техничких средстава за рад 
Института за шумарство, ловство и дрвну 
индустрију 

Универзитет у Бањој Луци, 
Шумарски факултет, 
Министарство науке и 
технологије 

31.12.2013. 

2. 
Обука истраживача за рад на савременој 
истраживачкој опреми, припреми пројеката 
и управљању пројектним циклусом 

Шумарски факултет, 
Институт за шумарство и 
дрвну индустрију и 
Истраживачко-развојни и 
пројектни центар 

31.12.2013. 

3. 
Оснивање базе података међународних 
пројеката у шумарству и њено увезивање са 
ИСШ базом података 

Институт за шумарство и 
дрвну индустрију,   
Ресорно Министарство, 
Министарство науке и 
технологије 

31.12.2013. 

4. 

Перманентно праћење реализације 
Акционог плана за спровођење Шумарског 
програма Републике у дионици – 
„Истраживачки и развојни рад у 
шумарству“ 

Агенција за шуме, Институт 
за шумарство и дрвну 
индустрију и Шумарски 
факултет 

трајно 

5. 
Организовање јавних презентација,  
публиковање и дистрибуција резултата 
истраживања 

Институт за шумарство и 
дрвну индустрију трајно 

 
 
Б. ОРГАНИЗАЦИОНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ПОДСТИЦАЈНА ПОЛИТИКА 
 

 
Б1. Реорганизација и развој шумарских институција 

 

Пројектовано 
стање 

У односу на задатке и обавезе које јој по закону припадају, републичка администрација има 
довољно људских ресурса. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде развило је 
регионалну структуру организације у ресору шумарства и ловства. Преко подручних јединица 
Агенције за шуме је успоставила теренске подручне јединице са канцеларијама за мониторинг и  
извјештајно-прогнозну службу, чиме је побољшан ниво контроле и надзора. Шумарска 
инспекција такођер посједује потребне капацитете који јој омогућавају да се ухвати у коштац са 
изазовима везаним за проблеме газдовању и бесправним активностима. Успостављена је 
ефикасна а флексибилна пословна политика јавног предузећа која  обезбјеђује успјешан рад у 
условима глобалне економске кризе и нестабилности тражње на домаћем и тржишту окружења. 
Предузеће и даље задовољава критеријуме FSC стандарда. У циљу одрживог развоја сектора 
шумарства неопходно је, када се стекну повољни друштвено-економски услови, ојачати ресорно 
Министарство, покренути иницијативу за оснивање Института за шумарство и дрвну 
индустрију при Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, основати Комору инжењера 
шумарства и покренути иницијативу о потреби оснивања средњешколског Центра за 
образовање кадрова за производна занимања у шумарству. 
 
Инструменти подршке везани за Агенцију за шуме описани  су раније у поглављу А3 (Остали 
стручно-технички послови (послови Агенције за шуме), док су регулаторни инструменти дати 
у поглављу Ц1. 
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Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. Успоставити  институционални оквир за 
ефикасно управљање сектором шумарства 

Влада и Народна Скупштина 
Републике Српске 31.12.2015. 

2. Реструктурисати и унаприједити рад и 
развој шумарских предузећа и институција 

Влада РС 
Ресорно Министарство 31.12.2015. 

 
Б2. Развој система јавног финансирања шума и шумарства  

 

Пројектовано 
стање 

Средства посебних намјена за шуме прикупљају се и троше у складу са релевантним законским 
и подзаконским актима, чиме је осигуран ефикасан, транспарентан и одржив модел 
финансирања шумарства Републике. Дио средстава посебних намјена за шуме који се усмјерава 
према локаланим заједницама, троши се за исте намјене као и преостали дио ових средстава. 
Финансирање газдовања шумама у својини Републике Српске  регулисано је уговором између 
Владе и корисника шума у својини Републике Српске  (ЈПШ), заснованом на грађанском праву. 
Влада је у исто вријеме и власник шума и власник (једини акционар) ЈПШ.  Висина издвајања 
ЈПШ по основу репродукције шума хармонизована са окружењем и  на регионалном нивоу.  

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 
Осигурати финансијску подршку за успјешно 
управљање и газдовање шумама у складу са 
Законом о шумама 

Ресорно Министарство и 
Агенција за шуме трајно 

2. 
Контрола обрачуна средстава посебних 
намјена за шуме у складу са Законом о 
шумама 

Орган управе надлежан за 
пореске послове. трајно 

3. Контрола испуњавања обавеза корисника 
шума и шумског земљишта  

Агенција за шуме трајно 

 
ПРОЈЕКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ ЗА ПЕРИОД 2011 - 

2021 
 

 
Прикупљање средстава посебних намјена за шуме треба се вршити у складу са Законом о шумама РС, 
односно  треба да буде усаглашено са окружењем. Пројекција утрошка средстава посебних намјена за 
шуме биће регулисана шумарским акционим програмом. 
 
 

 
Б3. Развој система подстицајне политике за приватни сектор 

 
Пројектовано 

стање 
Успостављен је систем подстицајне политике за одрживно газдовање шумама у приватном 
власништву. 
 

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 
Развити систем подстицајних политика за 
приватни сектор (репродуктивни материјал, 
опрема, кредити и др.) 

Ресорно Министарство 
Агенција за шуме и ЈПШ 
”Шуме Републике Српске”, 
Приватни расадници 

трајно 

 
 

 
Б4.  Развој шумских предузећа 

 
Пројектовано 

стање 
Предузећа која изводе радова на сјечи и извозу, укључујући и корисника шума, увела су 
значајна кадровска, технолошка и информациона побољшања, што је доприњело њиховом 
ефикаснијем пословању. Уведене су нове производне услуге и побољшана је структура 
прихода. Основан је већи број малих и средњих предузећа базираних на доради и преради 
дрвета, осталим шумским производима, те услужним користима од шума. Елиминисане су 
нелегалне радње у шумарству и тиме избјегнута појава нелојалне конкуренције. Шумарска 
предузећа из Републике Српске присутна су на домаћим и међународним сајмовима, 
привредним изложбама, чиме доприносе даљој афирмацији Републике.  
 
Инструменти система подстицајне (пореске, субвенцијске) политике за приватни сектор 
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описани су у претходном поглављу (Б3). Инстументи усмјерени у правцу изградње 
капацитета шумарских стручњака и  власника приватних шума дати су у поглављима А5 и 
А6.  

Инстументи подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Разрада мјера и поступака који имају за циљ 
повећање величине и побољшање структуре 
прихода, повећање профитабилности и 
побољшање ефикасност улагања, те 
смањење расхода пословања 

Шумарски факултет,  
Економски факултет, ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“  и 
приватна предузећа 

трајно 

2. 

Разрада мјера и поступака које имају за циљ 
повећање ефикасности запосленог особља, 
укључујући и програм рјешавања вишка 
запослених 

Шумарски факултет,  
Економски факултет, ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“  и 
приватна предузећа 

трајно 

3. 

Разрада мјера и поступака који имају за циљ 
побољшање функције маркетинга, 
пословног информационог система и 
укупног система пословног планирања 

Шумарски факултет,  
Економски факултет, ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“  и 
приватна предузећа 

трајно 

4. 

Припрема писаних материјала и стручна 
помоћ везана за оснивања нових предузећа,   
приступању информационом систему 
Привредне коморе РС и Привредном 
регистру РС, те издавање периодичног 
билтена о тржишту и цијенама 

Привредна комора 
Републике Српске, Комора 
инжењера шумарства РС трајно 

5. 

Обезбјеђење средстава за организовање 
промотивних манифестација, те учешће на  
сајмовима и сусретима привредника 

Привредна комора 
Републике Српске и 
Министарство за економске 
односе и координацију, 
Комора инжењера 
шумарства РС 

трајно 

 
Б5. Развој комуникационог система за сектор шумарства 

 
Пројектовано 

стање 
Информациони систем за шумарство (ИСШ) је успостављен као подсистем информационог 
система Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, који представља дио 
јединственог Информационог система Републике Српске. Он се одржава и користи у складу 
са релевантним законима и међународно прихваћеним стандардима и обавезама. Субјекти 
ИСШ су Ресорно Министарство, Агенција за шуме и ЈПШ ”Шуме Републике Српске”. 
Министарство успоставља и управља са ИСШ, а Агенција за шуме врши послове на 
одржавању и ажурирању ИСШ, коришћењем или прузимањем података из базе података 
ЈПШ ”Шуме Републике Српске” и осталих субјекта Информационог система   Републике. 

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Нормативно регулисање послова ИСШ  и 
кадровско оспособљавање Ресора 
шумарства и ловства на плану 
успостављања и управљања ИСШ 

Ресорно Министарство 

30.06.2012. 

2. 

Организација обуке субјеката ИСШ за рад у 
ИСШ  
 

Сектор за информационе 
технологије при  Генералном 
секретаријату Владе,  
Агенција за информатичко 
друштво РС и Агенција за 
државну управу 

31.12.2012. 

3. Набавка ИТ опреме за ИСШ 
 

Агенција за шуме  30.06.2012. 

4. 

Разрада механизама за праћење спровођења 
шумарске стратегије и програма, 
укључујући и одговарајуће критеријуме и 
индикаторе 

Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Шумарски 
факултет и Институт за 
шумарство и дрвну 
индустрију 

30.06.2012. 

 
Б6. Стварање погодне климе за инвестирање у сектору шумарства 
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Пројектовано 

стање 
Створена је повољна клима за инвестирање у сектору шумарства. Кроз инструмент јавног 
приватног партнерства, приватним предузетницима је омогућено да улажу у развој шумске 
инфраструктуре, а кроз инструмент дугогодишњег закупа у развој осталих дјелатности 
везаних за шуме и шумарство. Закључивањем дугорочних уговора о стабилном 
снабдијевању сировином, власници погона за прераду дрвета су охрабрени и мотивисани да 
улажу у модернизацију постојећих и подизање нових производних погона. Сарадњом за 
домаћим и међународним финансијским институцијама, обезбијеђени су повољни 
дугорочни кредити намијењени изградњи шумских комуникација, балансирању резерви 
угљеника и очувању биодиверзитета.   

 
Инструменти подршке везани за стварање погодне климе за инвестирање у сектору 
шумарства доста  су слични инструментима за развој система јавног финансирања (Б2). 

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 
Обезбјеђење средстава за учешће Републике 
Српске у развоју шумске инфраструктуре 
путем  јавног приватног  партнерства 

Министарство финансија, 
ИРБ и Агенција за шуме  трајно 

2. 

Пружање савјетодавне и правне помоћи 
потенцијалним инвеститиорима када је у 
питању дугогодишњи закуп шумског 
земљишта у својини Републике 

Ресорно Министарство и 
Агенција за шуме трајно 

3. 

Пружање стручно-техничке помоћу 
приликом закључивања дугорочних уговора 
о стабилном снабдијевању сировином 
власника погона за прераду дрвета 

Ресорно Министарство, 
Министарство привреде, 
енергетике и развоја,  и  
Агенција за шуме 

трајно 

4.  Израда мастер плана отварања шума и 
шумских земљишта Републике 

Шумарски факултет и 
Агенција за шуме 31.12.2011. 

5. Обезбјеђење повољних кредитиних линија 
за изградњу шумских комуникација 

Министарство финансија и 
ИРБ 31.12.2012. 

6. 
Обезбјеђење међународне финансијске 
помоћи везане за складиштење угљеника и 
очување биодиверзитета 

Ресорно Министарство 31.12.2012. 

 
В. РЕГУЛАТОРНИ  ИНСТРУМЕНТИ 
 

 
В1. Регулисање новог система у шумарству 

Пројектовано 
стање 

 
 

Реорганизована  и новоуспостављена организација шумарских институција нормативно је 
регулисана. Питања узурпација рјешавају се по новој правној норми (Закону о стварним 
правима), након што је престао да важи Закон о узурпацијама. Спроводи се Програм 
утврђивања граница шума и шумског земљишта у својини Републике у циљу адекватног 
уписа права својине. Извршене су измјене и допуне Закона у шумама у циљу побољшања 
питања чувања и заштите шума (чл. 65) и финансирања шума. (чл. 89) у дијелу који 
регулише обавезе корисника шума према локалних заједницама.  
 
Ниже наведени регулаторни инструменти су повезани са организационим и финансијским 
инструментима предвиђеним реорганиазцијом и развојем шумарских институција (Б1).  

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Разрада приједлога за измјене и допуне 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде у 
циљу успостављања регионалне структуру 
организације ресора шумарства и ловства 

Ресорно Министарство 
 

31.12. 2012. 

2. 

Разрада приједлога за измјене и допуне 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“  

Генерална дирекција ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“  31.12.2011. 

3. 

Разрада  и имплементација Програма 
утврђивања граница шума и шумског 
земљишта у својини Републике, те упис 
права својине на Републику 

Републичка управа за 
геодетске и имовинско-
правне послове и Агенција 
за шуме 

31.12.2020. 
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4. Разрада приједлога за измјене и допуне 

Закона о шумама  
Ресорно Министарство и 
Савјет за шумарство 31.12.2012. 

 
В2. Доношење и прилагођавање осталих закона и регулатива 

 
 
Пројектовано 

стање 

Постојећа шумарска легислатива хармонизује се са међународним шумарским 
законодавством, а све нове обавезе уграђују се у нове законе и прописе. На тај начин 
Република у потпуности испуњава своје међународне обавезе и споразуме из области 
шумарства. Република Српска такођер прихвата међународне иницијативе у области 
шумарства, које немају обавезујући карактер (као што су: Агенда 21, Резолуције о заштити и 
одржавању шума у Европи, Пан-европска стратегија одржавања биолошке и пејзажне 
разноликости и др.). Шумарски програм Републике Српске прилагођен је општим начелима 
Шумарског програма ЕУ. Успостављена је сарадња са Европском економском комисијом и 
FAO -ом о испуњавању упитника за шуме и шумске производе, чиме се испуњава 
EUROSTAT стандард за Европски информациони систем у шумарству (EFIS).   
Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. Пружање савјетодавне помоћи 
Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на плану хармонизације 
домаће са међународном шумарском 
легислативном 

Министарство за економске 
односе и координацију и 
Министарство правде трајно 

2. 

Организовање семинара за запослене у 
Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, везаног за хармонизацију 
„шумарског“ законодавства РС са 
законодавством ЕУ 

Министарство за економске 
односе и координацију 

трајно 

 
Г. ИНСТРУМЕНТИ САРАДЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
 
 

 
Г1. Међусекторска сарадња и комуникација 

 
 
Пројектовано 

стање 

Успостављена је и развијена међусекторска сарадња између шумарства и њему блиских 
сектора, заснована на сталном међусекторском диалогу, равноправним партнерским 
односима, уз уважавање економских, социјалних, еколошких и других релевантних обзира. 
Постоји стална и отворена комуникација и са свим другим заинтересованим странама 
 
Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. Разрада и реализација заједничких 
пројеката са секторима унутар 
Министарства са пољопривредом, 
руралним развојем и водопривредом 

Ресорно Министарство 

трајно 

2. Разрада и реализација заједничких 
пројеката са секторима изван 
Министарства – екологијом  и дрвном 
индустријом 

Ресорно Министарство, 
Министарство привреде,  
енергетике и развоја, 
Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и 
екологију 

трајно 

3. Артикулисање сталног међусекторског 
дијалога и дијалога са осталим 
заинтересованим странама 

Савјет за шумарство 
трајно 

 
 

 
Г2. Међународна и регионална сарадња 

 
Пројектовано 

стање 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Наши представници су заступљени у међународним тијелима, комитетима, радним 
групама, семинарима и конференцијама (EFI, FAO, IUFRO и др,). ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ наставља сарадну са међународним партнерима на плану цертификације 
газдовања шумским ресурсима, досљедно примјењујући међународни FSC стандард. 
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Удружења власника приватних шума активно сарађују са сличним међународним 
удружењима (CEPF и др,). Стуковна удружења: Удружење шумарских инжењера и 
техничара,  Удружење жена у шумарству и др., успостављају и развијају сарадњу на 
међународном плану. Шумарски факултет и Институт за шумарство активно сарађују са 
партнерима из иностранства и заједно са њима учествују у програмима FP.  
      
Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. 

Припрема и дистрибуција информација о 
могућностима појединачног и колективног 
приступа међународним тијелима везаним 
за област шумарства 

Ресорно Министарство, 
Министарство за економске 
односе и координацију и 
Министарство науке и 
технологије 

трајно 

2. 
Припрема и дистрибуција информација 
везаних за могућности аплицирања на FP 
програме ЕУ и помоћ у изради апликација 

Министарство науке и 
технологије трајно 

3. 

Припрема и дистрибуција информација 
везаних за могућности приступа 
средствима из фондова ЕУ (IPA и др.), 
међународним финансијским 
механизмима (GEF, UNDP, UNEP, WB), те 
помоћ у изради апликација 

Министарство за економске 
односе и координацију 

трајно 

4. 

Организација промотивних радионица о 
важности концепта цертификације 
газдовања шумским ресурсима кроз 
досљедно поштовање принципа FSC 
стандарда 

ЈПШ “Шуме Републике 
Српске” у сарадњи са 
међународним FSC 
партнером 

трајно 

 
Г3. Информисање и односи са јавношћу 

 
 
Пројектовано 

стање 

Успостављена је стална и отворена комуникација између сектора шумарства и најшире 
јавности. Она се реализује путем медија, јавних иступа, издавањем штампаних материјала 
и другим облицима пропаганде, као што су: ”Дани шуме”, ”Дани заштите природе” и сл. 
 
Инструменти везани са информисање и односе са јавношћу комплементарни су са 
инструментима предвиђеним за развој комуникационог (информационог) система за 
сектор шумарства (Б5) те инструментима предвиђеним  за међусекторску сарадњу и 
комуникацију (Д1).  
Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. Унапређење вјештина јавних наступа  
запослених у сектору шумарства 
задужених за односе са јавношћу.  

Факултет комуникологије 
трајно 

2.  Континуирано извјештавање јавности о 
стању у сектору шумарства  
 

Ресорно Министарство, 
Агенција за шуме и Комора 
инжењера шумарства 

трајно 

3. Осмишљавање и спровођење кампање 
усмјерене на подизање јавне свијести о 
значају шума  

Агенција за шуме, Комора 
инжењера шумарства и НВО трајно 

 
Д.  ИНСТРУМЕНТИ МОНИТОРИНГА И  ЕВАЛУАЦИЈЕ  
     (СЕКТОРА  И ИМПЛЕМАНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ) 
 

 
Д1. Инструменти мониторинга и евалуације 

 

Пројектовано 
стање 

 
 

Надзор над спровођењем Стратегије врши Савјет за шумарство. Полазећи од принципа да 
Стратегија не представља затворену књигу, Савјет предлаже измјене и допуне Стратегије у 
случају потребе њеног прилагођавања новим приликама унутар сектора, новим односима у 
оквиру међусекторске сарадње и новим политичким приликама у земљи. Извјештај о 
реализацији Стратегије са приједлогом мјера, Савјет подноси Министарству најмање једном 
годишње, а Министарство га прослијеђује Влади и Народној Скупштини. Влада оцјењује 
успјешност промјена насталих имплементацијом Стартегије користећи Pan-европске 
критеријуме и индикаторе одрживог газдовање шумама. 
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Инструменти везани за послове савјетодавне сужбе (А4) прожимају се са инструментима 
мониторинга и евалуације.   

Инструменти подршке Кључни актери Рокови 

1. Припрема приједлога измјена и допуна 
Стратегије у случају оправдане потребе 

Савјет за шумарство по потреби 

2. 
Припрема извјештаја о реализацији 
Стратегије са приједлогом мјера  

Савјет за шумарство најмање 
једанпут 
годишње 

3. 
Пружање стручно-техничке помоћи Савјету 
за шумарство у фази евалуације индикатора 
успјеха 

Агенција за шуме по потреби 
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К О Р И Ш Ћ Е Н Е    С К Р А Ћ Е Н И Ц Е 
 

БДП - Бруто друштвени производ 
BEF - Baltic Environmental Forum 

CAP - Common Agricultural Policy 
(Заједничка аграрна политика) 

CARDS - Community Assistance for Reconastruction, Development and Stabilization 
(Подршка заједницама за реконструкцију, развој и стабилизацију) 

CBD - Convencion on Biological  Diversity  
(Конвенције о биодиверзитету) 

CoNDDEFFS - Conference of Deans and Directors of Europaen Forestry Faculties and Schools  
Конференција декана и директора европских шумарских факултета и школа 

CEFTA - Central European Free Trade Agreement 
(Споразум о централноевропској зони слободне трговине) 

CEPF - 
Confederation of European Forest Owners 
Конфедерације европских власника шума 
 Europaen Forest Information System 

EFIS - Европски информациони систем у шумарству       

COPPFORCE - COPPice FORest managment in SouthEastern Europe  
(Међународног конзорцијума шумарских факултета Југоисточне Европе) 

CORINE 
 - Coordination of Information on the Enviroment 

(Метода за прикупљање података уз адекватну софтверску подршку) 
ЦСРП - Центар за сјеменско – расадничку производњу  
CLRTAP - Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 
ДИ -  Дрвна индустрија 

EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Development 
(Европски пољоприврдни фонд за рурални развој) 

EAGGF - Europien Agricultural Guidelance Guarantee Fund 
(Европски фонд за усмјеравање и гаранције у пољопривреди) 

ECONET - Европска еколошка мрежа 

ЕЕА - European Enviroment Agency 
(Европска агенција за заштиту околине) 

EFI - International European Forestry Institute 
(Међународни шумарски институт) 

EFIS - Европски информациони систем у шумарству         

ERDF -   European Regional Development Fund 
  (Фонд за европски регионални развој) 

ESF -   European Science Foundation 
  (Европски социјални фонд) 

ЕУ - Европска унија 

EUROPARC - Federation of Nature and National Parks of Europe 
Удружење природе и националних паркова Европе 

FAO - Food and Agricultural Organization 
(Свјетска организација за храну и пољопривреду) 

FDCP - Projekat development and conservation of forests 
(Пројекат развоја и заштите шума) 

FLEG - Forest Law Enforcement and Governance 
(Заштита шума од противправног дјеловања човјека)  

ФП - Финални производ        

FSC - Forest Stewardship Council 
(Вијеће за надзор газдовања шумама) 

GiS - Geografic Information System 
(Географски информациони систем) 

ГК - Газдинска класа 
ГМО - Генетски модификовани организми 
 
GPS - Global Positioning System 

(Глобални позициони систем) 

HCVF  
- 

High Conservation Value Forests 
(Високовриједне заштићене шумаме)  

IPC - International Cooperative Programme 
(Међународни кооперативни програм) 

ICPF - International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution 
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Effects on Forests 

IDA -  International Desalination Association 

IDP -  Internally Displaced Person  
 (Интерно расељена лица) 

IEP - Међународни експертски панели 

ILO - International Labor Organization 
(Међународна организација рада) 

ИП - Извештајно-прогнозна служба заштите шума 

IPA  
- 

Instrument for Pre-Accession  
(Предприступни инструменти) 

IPGRI - International Plant Genetic Resources Institute 
(Међународни институт за биљне генетичке ресурсе) 

ИРПЦ - Истраживачко-развојни и пројектни центар  
ИРР - Интегрални рурални развој  

ISO - International Organization for Standardization 
(Међународна организација за стандарде) 

ISPA - Инфраструктурне инвестиције за земље југоисточне Европе 

IUCN - International Union for Conservation of Nature 
(Свјетске уније за заштиту природе)  

IUCN/WCPA   - Свјетска комисија за заштићена подручја 
ЈПШ РС - Јавно предузеће шуме Републике Српске 

LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale  
(Везе међу активностима за развој руралне економије) 

MAP - Медитерански Акциони План 

MCPFE - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 
(Министарска конференција о заштити шума у Европи) 

METAP - Mediterranean Environmental Technical Assistance Program 
(Медитерански програм техничке помоћи за заштиту природе) 

МПШВ  - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  
МСП - Мала и средња предузећа 

NEAP - National Environmental Action Plan 
(Акциони план за заштиту животне средине) 

NEG - Национална експертска група  
NFC - Национални фокални центар  
NUTS - Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques 
NVO  National Virtual Observatory 

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 
(Органиазција за економску сарадњу и развој) 

ОКФШ   Општекорисне функције шума  

PEFC - Programme for Endorsemert of Forest Certification  
(Организација за промоцију одрживог управљања шумама) 

PFP - Полуфиналних производа   

PHARE  - 
Assistance for Restructuring their Economies 
(Изградња институција и подршка економској реорганизацији у земљама 
централне Европе) 

PRSP 
ПС 

- 
- 

Poverty Reduction Strategy Papers 
Стратегија смањења сиромаштва 
Пилански сортименти      

РХМЗ - Републички хидрометеоролошки завод 
РС - Република Српска 

SAPARD  Изградња институција и подршка економској реорганизацији у земљама 
централне Европе 

SESMARD - 
Support of establishment state ministry of Agriculture and Rural Development  
(Подршка успостављању државног министарства пољопривреде и руралног 
развоја) 

SFM - Society for Foodservice Management  
 
SIDA 

 
- 
       Swedish International Development Cooperation Agency  

(Организација Краљевине Шведске за техничку помоћ земљама у развоју) 

SEEDNet - South East European Development Network on Plant Genetic Resources 
(Развојне мреже југоисточне Европе за биљне генетске ресурсе) 

SEEFOR - South East Europae Forestry 
Шумарство југоисточне Европе 

SFI -  State Forest Inventory 
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http://www.idadesal.org/
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http://www.sfm-online.org/
http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/resources/organizations/Sida.html


 
SME  

- 
 Државна инвентура шума 
 Small and medium enterprises  
 (Мала и средња предузећа) 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
(Снаге, Шансе, Слабости и Претње)  

ШДС - Шумски дрвни сортименти 
ШГ - Шумско газдинство 
ШПП - Шумско привредно подручје 
ШПО - Шумско привредна основа 

UN - United Nations  
(Уједињене Нације) 

UNCED - United Nations Conference on Environment and Development 
(Уједињених Нација о заштити животне средине и развоју) 

UNEP -  United Nations Environment Programme  
(Програм за околину уједињених нација) 

ЗПД - Заштићени дјелови природе 
TBFRA - Temperate and Boreal Forest Resources Assessment 

WB - World Bank 
(Свјетска банка) 

WCMC - World Conservation Monitoring Centre 
(Свјетски центар за праћење стања животне средине)  

WG - Work Group 
(Радна група) 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 

I  УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Уставни основ за доношење Стратегије развоја шумарства Републике Српске садржан је у 
Амандману XXXII, тачка 6. Устава Републике Српске према којем Република уређује и обезбјеђује 
својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других 
ораганизација. 

Уставом Републике Српске и Законом о шумама утврђено је да су шуме и шумска земљишта 
због својих општекорисних функција и привредног значаја добра од општег интереса и да уживају 
посебну пажњу државе и друштва. Шуме као добро од општег интереса морају да се одржавају, 
обнављају, заштићују и користе тако да се очува и повећа њихова вриједност и поливалентне функције 
те обезбједи трајност продукције, заштита и стално повећање прираста и приноса. Поред тога, потписом 
и ратификацијом међународних докумената Република Српска се обавезала за одрживо газдовање свим 
шумама са измјеном традиционалног концепта одрживе производње дрвета и давањем једнаке важности 
економским, еколошким и социјалним вриједностима шума. Разлог за доношење Стратегије развоја 
шумарства Републике Српске поред горе наведених је обавеза реализације тачке 1. Закључака из 
Извјештаја Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Народне скупштине Републике Српске, 
прихваћених на Четрнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржане 25. септембра 
2007. године, којом  се „обавезује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да, до краја 
2007. године, започне израду Стратегије развоја шумарства Републике Српске“. 
 
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА   

НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 
 

Према мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22/02-021-326/11 од 11.05. 
2011. године, уставни основ за доношење овe Стратегије садржан је у Амандману XXXII на члан 68. 
тачка 8. Устава Републике Српске, према којем Република између осталог уређује и обезбјеђује, основне 
циљеве и правце привредног, технолошког, развоја пољопривреде и села, као и мјере за усмјеравање 
развоја.    
 Стратегијом развоја шумарства Републике Српске за период од 2011. до 2021. године утврђују се 
основи за вођење политике управљања и газдовања шумама у својини Републике Српске и у приватном 
власништву. Општа сврха Стратегије је одрживо коришћење шума и шумарства на најбољи могући 
начин за добробит цијеле заједнице, како у економском и социјалном, тако и у еколошком смислу. 

Стратешки циљеви одрживог развоја шумарства Републике Српске који произилазе из принципа 
одрживог развоја сектора шумарства односе се првенстваено на управљање шумама засновано на 
закону, ефикасним и ефективим стандардима одрживог газдовања, кроз повећање економског доприноса 
шумарства друштвеном и руралном развоју Републике Српске. 

Поред тога, одрживи развој сектора шумарства Републике Српске проводи се и кроз  оптимално 
коришћење потенцијала шумских екосистема у складу са потребама и у тим оквирима, развој и 
унапређивање појединих функција шума, а који обухвата и одрживи развој приватног шумарства и 
унапређење стања приватних шума. 

С тим у вези, развој сектора шумарства односи се и на очување заштитних шума и шума 
посебних намјена, затим узгој, заштиту дивљачи и развој ловства и ловног туризма,  а обухвата и развој 
дрвне индустрије, ланца и тржишта дрвних производа, као и развој осталих дјелатности везаних за шуме 
и шумарство. 

Обрађивачу су дате сугестије које су се односиле на уједначавање појмова који се користе у овој 
стратегији са Законом о шумама („Службени гласник Репблике Српске“, брoj 75/08), а ради се о 
примјени појмова шуме и шумско земљиште у својини Републике Српске и инвентура шума на великим 
површинама. 

Будући да је обрађивач у потпуности прихватио све дате сугестије и уградио их у текст Нацрта, 
те да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај Нацрт усклађен са Уставом и 
правним системом Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт стратегије шумарства Републике 
Српске за период од 2011. до 2021. године може упутити на разматрање.  
                                                                     

111 
 



 
III ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Стратегија развоја шумарства Републике Српске за период 2010-2020. дио је Пројекта развоја и 
заштите шума у Босни и Херцеговини, који је започео 2003. године. Пројекат се реализује путем 
јединица  за имплементацију пројеката шумарства у РС и ФБИХ, а финансира се кредитном линијом 
Међународне асоцијације за развој (IDA). Пројектни задатак за израду Стратегије развоја шумарства РС 
је урађен од стране ПИУ шумарства РС у сарадњи са међународним експертима и усвојен у јулу 2008. 
године.  

Рјешењем Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске бр. 01-
33-22945/08 од 17.10.2008.године именован је тим експерата за израду Стратегије развоја шумарства 
Републике Српске, да би  другим Рјешењем од 2.6.2009. допунио експертски тим, те задужио Шумарски 
факултет у Бањалуци, као носиоца израде Стратегије развоја шумарства РС. 

Рјешењем Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске бр. 01-
33-13965/09 од 01.10.2009. године именован је Савјет за праћење израде Стратегије развоја шумарства 
Републике Српске. Задатак Савјета је координација рада експертског тима, као и давање приједлога и 
сугестија, како би текст стратегије био што квалитетнији. 

Ресорно Министарство је 04.11.2010. године рјешењем број: 01-33-20207/10 именовало 
међународног експерта за праћење израде Стратегије и рецензента проф.др Андреја Бончину, ред. проф. 
Уређивања шума на Биотехничком факултету (одсјек шумарство) Универзитета у Љубљани. 

Током израде стратегије одржанe одржане су  стручне расправе (радионице), Округли сто 
(26.08.2010. године) и јавна расправа (26.10.2010.) а све основане примједбе заинтересованих страна које 
су достављене у писаном облику, размотрене су од стране Тима експерата и Савјета за израду Стратегије 
и уврштене у приједлог Нацрта стратегије.  

Процес израде стратегије подразумијева и прибављање сагласности и мишљења од надлежних 
министарстава, која су током процеса усаглашавања прикупљена, и којим је текст нацрта подржан. 
/Министарство финансија, Министарство привреде, енергетике и развоја, Министарство просторног 
уређења, Министарство за економске односе и координацију и Министарство саобраћаја и веза/. 

 
IV ПОТРЕБА ЗА ИЗРАДОМ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Општа сврха Стратегије је дефинисање циљева, смјерница, мјера и инструмената подршке за 
одрживо коришћење капацитета шума и шумарства за добробит цијеле заједнице, како у економском и 
социјалном, тако и у еколошком смислу.  
 
V СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

Укупна површина шума и шумског земљишта Републике Српске износи 1 282 412 ха или 51,7% 
од укупне површине Републике Српске. Површина шумског фонда у својини Републике Српске износи 
982 893 ха (77%), а приватних шума без шумског земљишта 281 965 ха (22%). На површине узурпираних 
шума и шумског земљишта отпада 17554  ха (1%). Категорија високих шума у укупном шумском фонду 
Републике Српске има највеће учешће (644 511 ха или 50,2%) док категорија изданачких шума има 
учешће 353 454 ха или 27,6%. У оквиру шума у својини Републике Српске  заступљене су шуме и 
шумска земљишта два Национална парка (20 744 ха), Индустријских плантажа (око 8000 ха). На једног 
становника Републике Српске отпада око 0,69 ха шумом обраслог шумског земљишта.  
 
VI СТАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 
 

Годишње се у нашим шумама посјече око 2,94  мил. м³ свеукупне (бруто)  дрвне масе  и из ње 
изради око 2,09  мил. м³ различитих дрвних сортимената, од тога у: 

• шумама у својини Републике Српске     1.699.242 м³  или  81,8 % 
• приватним шумама               290.705 м³  или  14,0 % 
• Индустријским плантажама                                    35.595 м³  или    1,7 % 
• НП Сутјеска                    36.389 м³  или    1,8 % 
• НП Козара              15.455 м³  или    0,7 % 
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VII SWОТ АНАЛИЗА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ШУМА И ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

На основу SWОТ анализе (снаге, слабости, шансе и пријетње) по цјелинама–еколошки 
потенцијали, управљање шумама, газдовање шумама и сродни сектори сектору шумарства утврђени су 
кључни проблеми развоја шумарства Републике Српске. 
 
VIII ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ШУМАРСКОГ СЕКТОРА 
 

Стратегијом развоја шумарства дефинисано је 7 принципа развоја сектора шумарства: 
1. Интегрално екосистемско планирање мултифункционалности шумских екосистема;  
2. Повећање површине шума, производности и квалитета залихе и прираста; 
3. Оптимално коришћење укупних потенцијала шумских екосистема у складу са потребама 

друштва; 
4. Усаглашеност, поштивање и примјена домаћег и међународног законодавства;  
5. Одрживо коришћење укупних шумских ресурса уз заштиту животне средине и очување 

биодиверзитета;  
6. Очување и побољшање здравственог стања шума;  
7. Побољшање квалитета образовања, обуке, информација, ангажовања кадрова и научно-

истраживачког рада.  
 
IX ВИЗИЈА РАЗВОЈА СЕКТОРА ШУМАРСТВА  
 

Основна визија развоја сектора шумарства према нацрту стратегије подразумјева одрживи развој 
шума као екосистема у смислу њихове биолошке разноврсности као и њихових еколошких, производних 
и социјалних функција у складу са природним и вишенамјенским газдовањем.  
 
X ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Стратешки и специфични циљеви одрживог развоја шумарства Републике Српске који 
произилазе из принципа одрживог развоја сектора шумарства су: 

1. Управљање шумама засновано на закону, ефикасним и ефективим стандардима одрживог 
газдовања. 

2. Повећање економског доприноса шумарства друштвеном и руралном развоју Републике Српске. 
3. Екосистемско газдовање шумама, очување животне средине, заштита природе и биодиверзитета. 
4. Одрживи развој шумарског сектора уз оптимално коришћење полифункционалних потенцијала 

шумских екосистема у складу са потребама и у тим оквирима, развој и унапређивање појединих 
функција шума и дјелатности. 

5. Одрживи развој приватног шумарства и унапређење стања приватних шума. 
6. Очување заштитних шума и шума посебних намјена. 
7. Узгој, заштита дивљачи и развој ловства и ловног туризма. 
8. Брига о развоју дрвне индустрије, ланца и тржишта дрвних производа. 
9. Брига о развоју осталих дјелатности везаних за шуме и шумарство. 
10. Образовање кадрова за провођење одрживог управљања сектором и газдовања шумама и развој 

научно – истраживачког рада. 
11. Развој односа са јавности промоција шумарства и производа шума. 
12. Обезбјеђивање финансијских средстава за спровођење Стратегије у циљу повећања доприноса 

сектора  шумарства укупном економском и друштвеном развоју Републике Српске. 
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XI УСКЛАЂЕНОСТ СА ЕУ ПРОПИСИМА 
 

Према мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број:17.03-020-
266/11 од 24. марта 2011. године, а након увида у Нацрт стратегије развоја шумарства Републике Српске 
за период од 2010. до 2020. године (у даљем тексту: Стратегија), који је овом министарству достављен 
23. марта 2011. године у који је, у највећем дијелу, коригован у складу са изнесеним сугењтијама, 
истичемо да је неопходно извршити слиједеће исправке: 

На страници 68. погрешно је наведено да је Европска Комисија донијела Шумарску стратегију 
европске уније у виду приједлога 15. децембра 1998. године, те да је вијеће Европске комисије донијело 
посебну резолуцију о шумарској стратегији ЕУ („Службени гласник ЕУ“ од 26.02.1999.). Наиме, на 
основу приједлога Шумарске стратегије Европске уније, од стране Европске комисије,Савјет Европске 
уније је 15. децембра 1998. године, усвојио Резолуцију о шумарској стратегији Европске уније, а иста је 
објављена у „Службеном гласнику ЕУ“ 26. фебруара 1999. године. Исто тако, потребно је истакнути да 
институција „Вијеће Европске комисије“, не постоји. 

На страници 10. потребно је исправити навод да је власник државних шума и шумског земљишта 
Влада Републике Српске, Министрство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Власник државних 
шума и шумског земљишта у Републици Српској је Република Српска, а Влада Републике Српске, према 
члану 3. Закона о Влади Републике Српске („Службенми гласник Републике Српске“, број 118/08), 
заступа Републику као правно лице, стара се о заштити јавног интереса и у том смислу врши права и 
обавезе које Република има као оснивач јавних служби, других органа и организиација. Овлаштења 
ресорног министарства, у напријед поменутом смислу, садржана су у Закону о шумама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 75/08). 
 
XII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ 

 
Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске број 75/08) у поглављу IV – 

ФИНАНСИРАЊЕ И ВРИЈЕДНОСТ ШУМА чланом 95. став 1) прописано је да ће се Стратегија развоја 
шумарства Републике Српске финансирати из средстава посебних намјена за шуме.  
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	Инфраструктура - отвореност шума: Отвореност (приступачност) шума се посматра у контексту минималног, односно оптималног нивоа потребног за рационално управљање и газдовање шумама. Приступ шумама је отежан због ниске отворености шума (8,6 km/1,000 ha)...
	Минирана подручја: Неопходно је укључити минирана шумска подручја у редовно газдовање (у сарадњи са центрима за разминиравање, одредити приоритете у уклањању мина у шумама и на шумском земљишту; успоставити методе за финансирање разминиравања у шумама...
	Кориштење биомасе за добивање топлотне енергије: ЈПШ "Шуме Републике Српске" има одличне могућности да искористи постојећу биомасу у шумама и да прошири ланац вриједности у шумарству. Сада не постоји инвентура неискориштене биомасе као потенцијала ене...

	Врста инвестиције

