
  

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 

21131 Прерадовићева бр.2 

Број: 2410/XXIII-5 

Датум: 29. 06. 2016. године  

 
 

На основу Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 

93/12 и 89/2015) и члана 33. Статута Јавног предузећа „Војводинашуме“ 

Петроварадин (у даљем тексту: ЈП „Војводинашуме“), Надзорни одбор Јавног 

предузећа "Војводинашуме" - Петроварадин, на седници одржаној дана __________ 

године доноси:  

ПРАВИЛНИК 

О ЧУВАЊУ ШУМА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о чувању шума Јавног предузећа "Војводинашуме" (у даљем тексту: 

Правилник) регулише се: 

- организовање службе и послова чувања шума, шумског земљишта и ловишта; 

- легитимација чувара шума; 

- овлашћења и дужности чувара шума (права, обавезе, овлашћења и одговорности); 

- поступак при утврђивању бесправне сече; 

- службенo одело; 

- службено оружје; 

- примопредаја чуварских реона; 

- контрола чуварских реона; 

- прелазне и завршне одредбе. 

 

Члан 2. 

ЈП "Војводинашуме", као корисник шума у државној својини, преко огранака 

Предузећа  обезбеђује чување шума, шумског земљишта и ловишта, организује 

службу чувања шума и ловишта, у складу са Законом о шумама, Статутом и овим 

Правилником. 

 

 



  

Члан 3. 

Под чувањем шума, подразумева се заштита шума и шумског земљишта у државној 

својини од противправног присвајања и коришћења, уништавања и других 

незаконитих радњи (одлагање отпадних и отровних штетних материја, загађивања 

шума, уништавања граничних знакова, ознака и друго); заштита шума и објеката у 

шуми од пожара, елементарних непогода, инсеката, биљних болести, заштита 

дивљачи и ловних објеката у ловиштима као и друге имовине којом газдује ЈП 

„Војводинашуме“. 

Чување шума на којима постоји право приватне својине, врше сопственици шума у 

складу са Законом. 

Чувар шума је дужан да врши контролу промета дрвног материјала и из шума 

сопственика. 

Члан 4. 

Организација послова чувања шума врши се на основу Закона о шумама, Статута ЈП 

„Војводинашуме“  и овог Правилника. 

У случају веће угрожености шума од противправног коришћења, када заштита шума 

и поред свих предузетих мера заштите није могућа, ЈП ,,Војводинашуме“ може 

предложити Влади Републике Србије увођење посебних мера за заштиту шума на 

угроженом подручју. 

 

II ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА ЧУВАЊА ШУМА И ЛОВИШТА 

Члан 5. 

Чување шума и ловишта организује се у огранцима Предузећа, односно Шумским 

управама, по чуварским реонима. 

Под чуварским реоном, подразумева се део шумског подручја који се одлуком 

директора огранка предузећа или лица кога он овласти, додељује чувару шума на 

чување, ради његове заштите од противправог присвајања, коришћења, уништавања 

и других незаконитих радњи.   

 

 



  

Члан 6. 

Површина чуварског реона је различита и зависи од: степена угрожености од 

противправног присвајања и коришћења, отворености шума, интензитета газдовања, 

конфигурације терена, разуђености и других специфичности чуварског реона. 

Чуварски реон, његову површину и границе, одређује одлуком директор огранка 

предузећа или лице кога он овласти, а на предлог надлежне стручне службе. 

Члан 7. 

Чување шума, шумског земљишта, а по потреби и ловишта врше чувари шума. 

Чувар шума по потреби и ако испуњава услове, обавља и остале чуварске послове 

прописане актима из области заштите природе. 

Ради успешног обављања послова чувања шума, зависно од конфигурације терена, 

услова и могућности огранка Предузећа, чувару шума се за обављања послова 

чувања шума може  обезбедити одговарајуће превозно средство.  

Одлуку да чувар шума користи превозно средство ради обављања послова чувања 

шуме и типу превозног средства које се користи, доноси Шеф шумске управе. 

Члан 8. 

Чувар шума има својство службеног лица. 

Члан 9. 

 Послове чувара шума, може да обавља лице које:  

• има најмање средњу стручну спрему (IV степен образовања) шумарског смера 

– шумарски техничар (у даљем тексту: чувар шума); 

• испуњава друге услове утврђене законом и подзаконским актима, овим 

Правилником и другим општим актима ЈП „Војводинашуме“. 

III ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ ЧУВАРА ШУМА 

Члан 10. 

У вршењу послова чувања шума, чувар шума је овлашћен и дужан: 

• да на подручју огранка Предузећа легитимише лица затечена у вршењу прекршаја 

кажњивог по Закону о шумама, Закону о заштити животне средине, Закону о 

дивљачи и ловству или кривичних дела која се односе на шуме и лов, као и лице за 



  

које постоји основана сумња да је извршило таква дела, уколико не може да утврди 

идентитет тог лица на други начин; 

 

• да врши преглед свих врста возила којима се дрво и остали производи из шуме 

превозе и свих врста товара којима се врши пренос дрвета и осталих производа у 

циљу проналаска предмета кривичног дела или прекршаја, као и документацију која 

прати дрво у промету (пропратницу или отпремницу); 

 

• да врши преглед места (осим кућа и станова), на којима се може налазити дрво које 

је предмет кривичног дела или прекршаја, у циљу проналаска предмета кривичног 

дела или прекршаја; 

 

• да врши привремено одузимање бесправно посеченог дрвета и дрвета стављеног у 

промет супротно одредбама члана 60.став 1. Закона о шумама, предмета којима је 

извршено кривично дело или прекршај (трактор, приколица, моторна тестера, 

секира и др.) и предмета који су настали или прибављени извршењем таквог дела и 

да те предмете, у складу са законским прописима, без одлагања преда надлежном 

органу; 

 

• да обнавља и чува граничне ознаке од уништавања и бесправног коришћења; 

 

• да обнавља и чува од уништења граничне ознаке и информативне табле у 

заштићеним подручјима која се налазе на шумском реону за који је задужен; 

 

• да контролише примену услова прописаних од стране надлежних органа у вези 

заштите животне средине у заштићеним  подручјима, на шумском  реону за који 

је задужен; 

 

• да у случају померања или уништавања граничних ознака у циљу самовољног 

заузимања шума и шумског земљишта о томе писмено извести  непосредног 

руководиоца или у његовом одсуству другог надлежног у шумској управи 

најкасније у року од 24 сати од момента сазнања, као и да без одлагања усмено 

обавести сопственика уколико се ради о шумама сопственика;  

 

• да, осим ако за то није издата дозвола овлашћеног лица односно надлежне службе 

ЈП „Војводинашуме“, чува шуму од: 

- постављања привремених објеката, шатора и оснивања кампова; 



  

- организованог масовног окупљања које може нанети штету шуми; 

- постављања табли и ознака на начин којим се оштећују стабла; 

- постављања ограда; 

- кретања моторним возилима изван путева који су за то намењени, осим за 

службене потребе; 

- кретања у затвореним и забрањеним подручјима, путевима, ограђеним 

ловиштима, експеременталним и пословним објектима; 

- кретања на површинама на којима се врше шумски радови и пошумљавање, 

сеча, изградња објеката, лов и друго; 

• да прикупи податке који су потребни ради обрачуна накнаде за различите 

видове коришћења шуме и шумског земљишта од стране трећих лица у складу са 

законом (власници објеката, пчелари и др.) Чувар шума прикупљене податке у 

писменој форми предаје надлежном референту у шумској управи. 

 

• да спречава бесправну сечу, предузима мере на онемогућавању противправног 

присвајања посеченог и израђеног дрвета, бесправне паше и жирења, недозвољеног 

пчеларења, недозвољеног обрађивања земљишта, бесправног подизања објеката за 

смештај људи или стоке, бесправног лова у ловиштима којима газдује шумско 

газдинство као и других видова недозвољеног коришћења шума и шумског 

земљишта; 

 

• да врши контролу сече (количине), израде и промета дрвних сортимената, 

стоваришта, утоварно-истоварних станица и других места где се дрво складишти у 

оквиру реона који чува; 

 

• да редовно обилази, чува и, штити шумско земљиште, уређаје и објекте у шуми, 

шумска сечишта, стоваришта дрвног материјала и радилишта, од оштећивања и 

недозвољеног коришћења; 

 

 

 

• да предузима мере на спречавању одлагања свих врста отпада у шуми и на 

шумском земљишту и да о свему обавештава непосредног руководиоца; 

 

• да врши опажање и без одлагања предузима мере у циљу проналажења 

извршилаца противправних радњи; 

 



  

• да у року од 2 дана од дана сазнања за противправну радњу сачини и достави 

записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном стању (у форми 

пријаве за шумску кривицу, извештаја чувара шума и заштићеног природног добра и 

сл.) непосредном руководиоцу или у његовом одсуству другом надлежном у 

шумској управи, који је заводи у деловодну књигу шумске управе и прослеђује 

правној служби огранка предузећа ради спровођења даље законске процедуре, 

 

• да уколико има сазнање о противправној радњи учињеној у шуми сопственика о 

томе без одлагања обавести сопственика;  

 

• да без одлагања прикупља све важне податке и доказе о учињеној 

противправној радњи и да исте изнесе у евентуалном доказном поступку пред 

судом; 

 

• да свакодневно и савесно води Дневник чувара шума, Књигу пањева и остале 

службене књиге и евиденције; 

 

• да предузима и контролише спровођење превентивних мера заштите шума од 

пожара (паљење пољопривредних остатака, ложење отворене ватре, израду кречана 

и ћумурана) и да организује радове на сузбијању и гашењу шумских пожара; 

 

• да пружа помоћ и заштиту суседним и осталим чуварима шума, и 

ловочуварима кад се за то укаже потреба, а нарочито у случају пожара или друге 

елементарне непогоде и бесправних сеча већег обима; 

 

• да потпуно и детаљно познаје шуму и шумско земљиште, теренске прилике на 

реону који чува, а нарочито унутрашње и спољне границе према туђем поседу; 

 

• да прати све појаве и прикупља све податке од значаја за газдовање шумама 

којима газдује Шумско газдинство на реону који чува, а посебно да прати и 

обавештава о битним променама здравственог стања састојина, штетама насталим 

од биотичких и абиотичких чинилаца (ветролома, ветроизвала, снеголома, 

снегоизвала и др.)  појави штетних инсеката, биљних болести и других штеточина, и 

да о свему овоме писменим путем, благовремено обавести непосредног руководиоца 

или у његовом одсуству другог надлежног у шумској управи; 

 



  

• да чува од уништења ретке и заштићене биљне и животињске врсте и врши 

праћење стања природних вредности и човекових активности, које евидентира 

на прописаном обрасцу и доставља надлежној служби; 

 

• да у вршењу послова чувања шума носи, чува и уредно одржава службено одело, 

као и службено оружје уколико је наоружан, на начин који је утврђен законом и 

подзаконским актима, као и овим Правилником; 

 

• да ради и друге послове у оквиру реона који чува, а који су утврђени општим актом 

о систематизацији и организацији послова и задатака. 

 

IV ПОСТУПАК ПРИ УТВРЂИВАЊУ БЕСПРАВНЕ СЕЧЕ 

Члан 11. 

При утврђивању бесправне сече, чувар шума је дужан: 

1) да без одлагања предузме мере у циљу проналажења и идентификације 

починиоца бесправне сече, и да истог дана када је сазнао за бесправну сечу 

лично или телефоном обавести непосредног руководиоца или у његовом 

одсуству друго надлежно лице у шумској управи, као и надлежну ПУ МУП-а, о 

учињеној бесправној сечи; 

 

2) да без одлагања прикупи све важне податке и доказе о учињеној 

бесправној сечи и да исте изнесе у евентуалном доказном поступку пред 

судом; 

 

3) да у року од 2 дана од дана сазнања за бесправну сечу сачини и достави 

пријаву за шумску кривицу непосредном руководиоцу или у његовом 

одсуству другом надлежном у шумској управи, који је заводи у деловодну 

књигу шумске управе и прослеђује правној служби огранка предузећа ради 

спровођења даље законске процедуре; 

 

4) да сваки пронађени пањ од бесправне сече прописно евидентира у Књигу 

шумске кривице (у даљем тексту: Књига пањева) и обележи редним бројем 

(тј.обројчи колобројем) и  прописаним жигом за шумску крађу (Ш.К.)  тако 

да у сваком одељењу газдинске јединице, посебно обројчава пањеве од 1 – n; 

 



  

5) да утврди пад пречника, учешће класа бесправно посеченог дрвета 

поређењем и мерењем истих или сличних суседних дубећих стабала; 

 

6) да врши очитавање запремине дрвета (на основу измерених података и 

таблица за израчунавање запремина - тарифа) из важећих основа газдовања 

шумама; 

 

7) да израчуна вредност причињене штете на основу утврђене запремине 

дрвета и важећег ценовника коју уноси у пријаву о шумској кривици; 

 

8) да све податке о шумској штети уноси у Дневник чувара шума и Књигу 

пањева (газдинска јединица, одељење, одсек, датум евидентирања пања, врста 

дрвета, висина пања, пречник пања, учешће техничког дрвета, време (период) 

када је извршена бесправна сеча (и датум када је уписан редни број и утиснут 

жиг), број и датум поднете пријаве и податке о починиоцу бесправне сече); 

 

 

V ЛЕГИТИМАЦИЈА ЧУВАРА ШУМА 

Члан 12. 

Чувар шума има легитимацију (у даљем тексту: легитимација). 

Члан 13. 

Легитимацију на прописаном обрасцу издаје Директор огранка Предузећа. 

Министар ближе прописује образац легитимације чувара шумa. 

О издатим легитимацијама у огранку Предузећа се води посебна евиденција. 

 

Члан 14. 

Чувар шума је дужан да при предузимању радњи наведених у прве четири тачке у 

члану 10. овог Правилника, претходно покаже легитимацију чувара шума. 

Члан 15. 

Лице које је престало да врши послове чувара шума и ловишта по било ком основу, 

дужно је да у року од 3 дана, врати легитимацију огранку Предузећа. 



  

Враћену легитимацију из става 1. овог члана, огранак Предузећа је дужан да 

поништи. 

Члан 16. 

У случају губитка или нестанка легитимације, чувар шума је дужан да о овоме 

одмах, а најкасније у року од 48 часова писмено обавести огранак Предузећа. 

Изгубљена или нестала легитимација, оглашава се неважећом у Службеном 

гласнику Републике Србије и брише се из евиденције о издатим легитимацијама, а 

чувару шума се издаје нова легитимација. 

 

VI СЛУЖБЕНО ОДЕЛО 

Члан 17. 

Чувар шума врши послове чувања шума у службеном оделу.  

Службено одело, чувар шума добија при ступању на посао. 

Предузеће прописује изглед службеног одела чувара шума одлуком Директора 

предузећа или лица кога он овласти. 

 

VII  СЛУЖБЕНО ОРУЖЈЕ 

Члан 18. 

Чувар шума у вршењу послова чувања шума и ловишта може бити наоружан 

службеним оружјем у складу са Законом о шумама, прописом и општим актом 

предузећа који регулише држање и ношење оружја, о чему одлучује Директор 

предузећа или лице кога он овласти. 

За чување шума и ловишта, чувар шума који је наоружан у складу са претходним 

ставом овог члана, од ватреног оружја носи ловачку пушку или ловачки карабин или 

друго оружје у складу са законом и општим актом Предузећа који регулише држање 

и ношење оружја. 

Члан 19. 

Набавку и држање оружја и муниције из претходног члана овог Правилника, врши 

огранак Предузећа, у складу са законом и општим актом Предузећа који регулише 

држање и ношење оружја. 



  

Ношење и употреба оружја и муниције из претходног члана овог Правилника, врши 

чувар шума који је наоружан, а у складу са прописом и општим актом Предузећа 

који регулише држање и ношење оружја. 

Члан 20. 

О оружју и муницији која се поверава чувару шума који је наоружан, огранак 

Предузећа води посебну евиденцију у складу са општим актом који се регулише 

држање и ношење оружја и муниције, а чувари шума који су наоружани су дужни да 

поднесу писмени извештај и правдају утрошак муниције непосредном руководиоцу 

или у његовом одсуству другом надлежном лицу у шумској управи. 

Члан 21. 

Одлуку да чувар буде наоружан, односно да му се повери  држање и ношење оружја 

и муниције, Директор предузећа или лице кога он овласти може да донесе под 

следећим условима: 

1. да је чувар уговором о раду преузео непосредно вршење послова чувања шума;  

2. да испуњава услове за држање и ношење оружја, утврђене Законом о оружју и 

муницији, посебним прописом и општим актом Предузећа који регулише 

држање и ношење оружја и муниције. 

Члан 22. 

Оружје и муницију, који су му поверени, чувар шума који је наоружан,  може 

носити само и искључиво за време вршења послова и до свог места становања, у 

складу са Законом и општим актом Предузећа о држању и ношењу оружја. 

Члан 23. 

Чувар шума који је наоружан је дужан: 

1. да оружјем пажљиво рукује сходно прописима; 

2. да се стара да оружје увек буде у исправном стању; 

3. да оружје и муницију брижљиво чува; 

4. да оружје и муницију држи и чува на безбедном месту, тако да до њих не могу 

доћи неовлашћена лица; 

5. да оружје и муницију не употребљава на јавним местима или на местима на 

којима се употребом оружја може угрозити безбедност људи; 

6. да нарочито пази да оружје и муниција не дођу у руке малолетног лица. 

 



  

Поверено оружје чувар шума не сме давати на послугу другим лицима. 

 

Члан 24. 

Употреба ватреног оружја од стране чувара шума, врши се на начин и под условима 

утврђеним прописима и општим актом Предузећа који регулише држање и ношење 

оружја. 

Члан 25. 

Чувар шума, који је употребио ватрено оружје, дужан је да о томе обавести 

надлежне органе у складу са општим актом Предузећа којим се регулише држање и 

ношење оружја. 

 

VIII ПРИМОПРЕДАЈА ЧУВАРСКИХ РЕОНА 

 

Члан 26. 

Примопредаја чуварских реона врши се у следећим случајевима: 

- због престанка обављања послова чувања шума; 

- због промене радног места или промене реона чувара шума; 

- уколико је чувар шума привремено спречен за рад дуже од пет радних дана; 

- због коришћења годишњег одмора чувара шума у трајању дужем од пет 

радних дана;  

- у другим случајевима дужег одсуствовања чувара шума са реона. 

Члан 27. 

Примопредаја чуварских реона врши се комисијски. 

Комисију од три члана шумарске струке именује Директор огранка Предузећа или 

Шеф шумске управе. 

Члан 28. 

Прилоком примопредаја чуварских реона, обавезно је присуство чувара шума који 

предаје реон и чувара шума  који прима реон на чување. 

У случају да чувар шума који предаје реон, није у могућности да присуствује 

примопредаји, примопредају реона ће комисија извршити уз присуство чувара шума 

који реон прима. 



  

Члан 29. 

Примопредајом чуварских реона врши се: 

• преглед целе површине реона и стања спољних и унутрашњих граница; 

• утврђивање и евидентирање пањева бесправно посечених стабала; 

• утврђивање узурпације шума и шумског земљишта; 

• контрола коришћења земљишта издатог под закуп са контролом закључених 

уговора; 

• увид у шумско-узгојне радове који су у току; 

• утврђивање стања залиха дрвних сортимената; 

• утврђивање здравственог стање шума; 

• евидентирање и обележавање ветроизвала и сувих стабала; 

• констатовање свих неправилности на реону; 

• утврђивање броја и врсте стоке, као и власника истих; 

• утврђивање стања путева; 

• утврђивање стања канала; 

• утврђивање броја поднетих пријава, ради упоређивања констатоване 

бесправне сече са оном коју је утврдио чувар шуме и 

• све друго из делокруга рада чувара шума. 

 

Члан 30. 

Комисија о извршеној примопредаји саставља записник, који потписују чланови 

комисије, чувар шума који предаје реон уколико је присутан и чувар шума који 

прима реон. 

Записник о извршеној примопредаји, доставља се лицу које је именовало комисију 

из члана 27.овог Правилника.  

 

IX КОНТРОЛА ЧУВАРСКИХ РЕОНА 

Члан 31. 

У циљу заштите шума и контроле исправности рада чувара шума, врши се контрола 

чуварских реона. 

Контрола чуварских реона може бити редовна и ванредна. 

 



  

Редовна контрола 

Члан 32. 

Редовна контрола чуварских реона врши се по одлуци Директора огранка Предузећа 

или Шефа шумске управе.   

Редовну контролу чуварских реона врши комисија у саставу који одреди лице које 

доноси  одлуку о редовној  контроли. 

Члан 33. 

Уколико чувар шума, чији се реон редовно контролише није у могућности да 

присуствује контроли, контролу врши комисија без његовог присуства што 

констатује у свом записнику. 

Члан 34. 

Пре почетка редовне контроле на терену, комисија закључује Књигу пањева на дан 

почетка вршења редовне контроле,  врши увид у Дневник чувара шума и Шумско 

казнени регистар, преузима од чувара шума жиг за шумску кривицу, документацију 

(оптремнице, уплатнице и др.), а након тога узима писмену изјаву од чувара шума.  

Чувар шума је у обавези  да у писменој изјави наведе све случајеве противправних 

радњи, за које има сазнања, а за које није сачинио записник о противправној радњи 

и утврђеном чињеничном стању (у форми пријаве за шумску кривицу, извештаја 

чувара шума и заштићеног природног добра и сл.) током претходна два дана у 

односу на дан почетка вршења контроле.  

У изјави се наводи: дан и место вршења противправне радње, количина и вредност 

штете, име и место пребивалишта извршиоца противправне радње уколико је 

идентификован и све друге познате чињенице у вези почињене противправне радње. 

Уколико чувар шума, чији се реон редовно контролоше није у могућности да 

присуствује контроли, изјава од чувара шума узима се кад се за то стекну услови.  

Након давања писмене изјаве, накнадно пријављивање штете од стране чувара шума 

се не прихвата. 

Члан 35. 

Послови редовне контроле чуварских реона обухватају: 

• преглед реона; 



  

• утврђивање и евидентирање пањева бесправно посечених стабала; 

• утврђивање узурпације шуме и шумског земљишта; 

• утврђивање исправности вршења: испаше стоке, наплате пашарине, гљива, 

лековитог биља, и друго; 

• утврђивање исправности реализације уговора о закупу земљишта, каменолома, 

кречана, ћумурана и сл.; 

• контролу одржавања спољних и унутрашњих граница; 

• контролу одржавања граница зона заштите и контролу услова прописаних од 

стране надлежних органа у вези заштите животне средине у заштићеним  

подручјима; 

• контролу здравственог стања шума; 

• контролу стања објеката у реону; 

• контролу евиденције ветролома, ветроизвала, снеголома, снегоизвала и све 

друго из домена рада чувара шума. 

Ванредна контрола 

Члан 36. 

Ванредна контрола чуварских реона врши се према указаној потреби, када треба 

проверити поједине недозвољене радње или пропусте у раду чувара шума, или у 

случају противправне радње која је уочена, а није пријављена од стране чувара 

шума. 

Ванредну контролу чуварских реона врши трочлана комисија шумарске струке, коју 

решењем именује Директор предузећа, Директор огранка Предузећа или Шеф 

шумске управе. 

Члан 37. 

Уколико чувар шума, чији се реон ванредно контролише није у могућности да 

присуствује контроли, контролу врши комисија без његовог присуства што 

констатује у свом записнику. 

Члан 38. 

Пре почетка ванредне контроле на терену, комисија формирана за вршење контроле 

закључује Књигу пањева на дан почетка вршења ванредне контроле,  врши увид у 

Дневник чувара шума и Шумско казнени регистар, преузима од чувара шума жиг за 

шумску кривицу, документацију (оптремнице, уплатнице и др.), а након тога узима 

писмену изјаву од чувара шума.  



  

 

Чувар шума је у обавези  да у писменој изјави наведе све случајеве противправних 

радњи, за које има сазнање, а за које није сачинио записник о противправној радњи 

и утврђеном чињеничном стању (у форми пријаве за шумску кривицу, извештаја 

чувара шума и заштићеног природног добра и сл.) током претходна два дана у 

односу на дан почетка вршења контроле.  

У изјави се наводи: дан и место вршења противправне радње, количина и вредност 

штете, име и место пребивалишта извршиоца противправне радње уколико је 

идентификован и све друге познате чињенице у вези почињене противправне радње. 

Уколико чувар шума, чији се реон ванредно контролоше није у могућности да 

присуствује контроли, изјава од чувара шума узима се кад се за то стекну услови. 

Након давања писмене изјаве, накнадно пријављивање штете од стране чувара шума 

се не прихвата. 

Комисија врши проверу навода из Решења о формирању комисије за ванредну 

контролу чуварског реона (пропусти у раду, недозвољене и противправне радње 

чувара шума). 

Члан 39. 

Комисија обавља ванредну контролу на следећи начин: 

• контролу реона врши у присуству чувара шума, осим у случају из члана 37. 

овог Правилника; 

• пре почетка вршења контроле, узима писмену изјаву од чувара шума о стању 

на реону на начин утврђен у члану 38. овог Правилника; 

• врши премер пањева од бесправне сече (по одељењима, одсецима и врстама 

дрвећа), израчунава дрвну запремину бесправно посечених стабала и утврђује 

да ли је чувар шума за њих поднео пријаву или није; 

•  на сваки премерени пањ стави отисак контролног жига са ознаком слова „К“; 

• констатује све неправилности и противправне радње у реону, по питању 

бесправне сече, недозвољене испаше, наплате пашарине, узурпација, 

оштећења на стаблима и друго; 

• упоређује установљено стање бесправне сече на терену, са стањем које се води 

у Шумско казненом регистру; 

• у току контроле води записник на основу кога саставља извештај који подноси 

лицу које је донело одлуку о вршењу ванредне контроле, а који садржи 



  

утврђено чињенично стање и мишљење о евентуалном основу и обиму 

одговорности чувара шума.  

На основу извештаја комисије, уколико је утврђена неправилност и/или 

незаконитост у раду чувара шума, Директор огранка Предузећа покреће поступак 

утврђивања одговорности чувара шума у складу са законом и општим актима ЈП 

"Војводинашуме". 

Члан 40. 

Чувар шума је материјално одговоран: 

• за вредност бесправно посечене дрвне масе за коју није у прописаном року 

доставио писмени записник о бесправној сечи и утврђеном чињеничном стању 

непосредном руководиоцу или у његовом одсуству другом надлежном лицу у 

шумској управи,; 

 

• за вредност бесправно посечене дрвне масе за коју није спровео поступак 

утврђивања чињеница о настанку бесправне сече или је погрешно утврдио  

чињенице и податке о шумској штети које се наводе у кривичној пријави или у 

току поступка по кривичној пријави (у вези података који се односе на  датум 

(време) проналажења пања,  газдинску јединицу, одељење, одсек, број пања, 

врсту дрвета, висину пања, пад пречника, пречник пања, запремину дрвета, 

сортименту структуру дрвета, вредност причињене штете, датум кад је уписан 

редни број и утиснут жиг, а због којих је тужилаштво одбацило кривичну 

пријаву или је суд правоснажном одлуком одбио оптужни предлог; 

 

• за вредност других производа, објеката, средстава рада и опреме примљене на 

чување у оквиру свог реона, уколико до оштећења или нестанка наведених 

ствари дође због пропуста у раду чувара шума у складу са законом и овим 

Правилником; 

Члан 41. 

У случају потребе, може се  донети  Решење, да се на појединим реонима изврши 

понови поступак ванредне контроле, ради чега ће се именовати нова комисија, којој 

ће се одредити задаци. 

 

 

 



  

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин прописан за његово доношење. 

За све што није регулисано овим Правилником, примениће се закон. 

Члан 43. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

ЈП „Војводинашуме“. 

Члан 44. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о чувању шума ЈП 

„Војводинашуме“ , који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 06. маја 

2003. године. 

 

                                                                                                                    

                                  Председник Надзорног одбора 

М.П. 

        ______________________ 

                 Ненад Чанак, дипл.екон. 

 

 

 

 

 

Овај Правилник објављен је на огласној табли Јавног предузећа "Војводинашуме" 

дана 29. 06. 2016. године, а ступа на снагу дана 07. 07. 2016. године. 

 


