
На основу члана 58. став 9. Закона о шумама („Службени гласник 

РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ ДОЗНАКЕ, ДОДЕЉИВАЊУ ДОЗНАЧНОГ ЖИГА, 

НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ПАЊЕВА БЕСПРАВНО ПОСЕЧЕНИХ 

СТАБАЛА, НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА ТИХ СТАБАЛА И ПАЊЕВА У 

ДОЗНАЧНИМ КЊИГАМА, ОДНОСНО КЊИГАМА ШУМСКЕ КРИВИЦЕ, 

ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ДОЗНАЧНИХ ЖИГОВА И ЖИГОВА ЗА ШУМСКУ 

КРИВИЦУ КАО И ОБРАСЦИМА ДОЗНАЧНЕ КЊИГЕ 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 110/21 

 од 24. новембра 2021. године) 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописује начин и време дознаке, 

додељивање дозначног жига, начин обележавања пањева бесправно посечених 

стабала, начин евидентирања тих стабала и пањева у дозначним књигама, 

односно књигама шумске кривице, облик и садржина дозначних жигова и 

жигова за шумску кривицу као и обрасци дозначне књиге. 

 

Члан 2. 

Дознака се врши појединачно за сваку састојину (одељење, одсек, 

односно катастарску парцелу), у складу са одредбама основе, односно програма 

газдовања шумама. 

Дознака се врши током целе године. 

 

Члан 3. 

Одабирање и обележавање стабала за сечу у шумама врши се 

стаблимично или површински. 

Стаблимично обележавање стабала за сечу врши се у свим 

састојинама. 

Стаблимично обележавање стабала за сечу врши се масном бојом 

или утискивањем дозначног жига на затес у прсној висини, као и утискивањем 

дозначног жига на затес на приданку стабла, односно на једној од дебљих жила. 

Код стаблимичног обележавања стабала за сечу може да се 

утискује, односно уписује и редни број стабла на затесу на приданку, односно 

на дебљој жили стабла. 

Редни број се уписује масном бојом или утискује пластичном 

плочицом са бројем. 

Отисак дозначног жига на затесу на приданку стабла, односно на 

једној од дебљих жила, мора остати видљив и после сече. 

 

Члан 4. 

Површинско обележавање стабала за сечу може да се врши у 

густим културама у којима приступ није могућ (шематска прореда) и природним 

састојинама тополе, врбе и багрема у којима се спроводи чиста сеча, у 

састојинама у којима се врши чиста сеча ради директне конверзије, у деловима 

шума у којима се врши крчење, као и код санације површине шуме која је 
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оштећена дејством природних непогода толико да је потребно извршити чисту 

сечу. 

Површинско обележавање стабала за сечу врши се обележавањем 

стабала изнад таксационе границе на примерним површинама на начин на који 

се врши стаблимично обележавање, као и обележавањем граничне линије 

површине предвиђене за чисту сечу или крчење. Примерне површине су 

равномерно распоређене по површини предвиђеној за чисту сечу и не могу бити 

мање од 10% укупне површине предвиђене за чисту сечу. 

 Обележавање граничне линије површине шуме предвиђене за 

чисту сечу или крчење врши се обележавањем масном бојом на прсној висини, 

као и утискивањем дозначног жига на затес на приданку стабaла, односно на 

једној од дебљих жила на стаблима која улазе у површину за вршење чисте сече. 

Стабла се обележавају на одстојању које обезбеђује видљивост 

граничне линије. 

Ако није могуће поступити на начин из става 3. овог члана, 

гранична линија површине шуме предвиђене за чисту сечу или крчење 

обележава се видним знацима који се догледају, масном бојом на стаблима, 

постављањем стубова или хумки. 

 

Члан 5. 

Дозначна књига за евидентирање стабала обележених за сечу у 

државним и шумама сопственика којима се газдује на основу основе газдовања 

шумама је величине 21х14 cm и садржи 50 листова.  

Дозначна књига за евидентирање стабала обележених за сечу у 

шумама сопственика којима се газдује на основу програма газдовања шумама је 

величине 21х14 cm и садржи 50 листова у по два примерка. 

Први примерак дозначног листа налази се код сопственика шуме – 

физичког лица, а други примерак остаје у књизи. 

 Дозначнe књигe се повезују, оверавају и чувају трајно и садрже: 

серијски број; редни број; датум издавања дозначне књиге; потпис лица које је 

књигу задужило, потпис лица које је књигу вратило, датум и потпис лица коме 

је књига враћена. 

 

Члан 6. 

Дозначна књига за евидентирање стабала обележених за сечу у 

државним и шумама сопственика којима се газдује у складу са основом 

газдовања шумама, на која се не уписују редни бројеви стабала, води се на 

Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и 

садржи: назив газдинске јединице, одељења и одсека; број дозначне књиге; 

годину у којој се врши обележавање стабала за сечу; име и презиме извршиоца 

дознаке; време у којем је извршена дознака; отисак дозначног жига; дозначену 

површину; број стабала разврстан по дебљинским степенима, врстама дрвећа и 

њихову запремину. 

Дозначна књига за евидентирање стабала обележених за сечу у 

државним и шумама сопственика којима се газдује у складу са основом 

газдовања шумама, на која се уписују редни бројеви стабала води се на Обрасцу 

2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и садржи: 

назив газдинске јединице, одељења и одсека; број дозначне књиге; годину у 

којој се врши обележавање стабала за сечу; име и презиме извршиоца дознаке; 

време у којем је извршена дознака; отисак дозначног жига; дозначену 
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површину; редни број стабала; прсни пречник и запремину по врстама дрвећа; 

бонитет или тарифни низ, укупну дрвну запремину стабала (бруто), количину 

техничког и просторног дрвета, класу квалитета. 

Дозначна књига за евидентирање стабала обележених за сечу у 

шумама сопственика којима се газдује у складу са програмом газдовања шумама 

води се на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део, и исти садржи: назив правног лица из члана 70. ст. 1 – 3. и члана 

71. став 2. Закона о шумама (у даљем тексту: закон); катастарску општину; број 

дозначне књиге; годину и време када се врши обележавање стабала за сечу; име 

сопственика шуме са местом пребивалишта; име лица које је извршило дознаку; 

месни назив шуме; број катастарске парцеле; врсту дрвета, прсни пречник 

стабла и његову запремину; запремину техничког и огревног дрвета; број и 

датум захтева за дознаку стабала који је поднео сопственик шуме. 

Ако се врши аутоматска обрада података, образац садржи све 

податке прописане овим правилником. 

 

Члан 7. 

Обрасци  дозначне књиге 1 и 3 користе се у свим састојинама, 

изузев у састојинама високог узгојног облика у којима се спроводи завршни сек 

у државним и шумама сопственика за које се доноси основа газдовања шумама, 

за које се користи Образац 2. 

Код обрачуна запремине стабала обележених за сечу, у дозначним 

књигама, примењују се исте таблице или тарифе које су употребљене за 

утврђивање дрвне запремине у основи, односно програму газдовања шумама. 

 

Члан 8. 

Код површинског обележавања стабала за сечу, у дозначној књизи 

се евидентирају сва стабла обележена за сечу распоређена по примерним 

површинама и њихове површине. 

На основу запремине стабала дозначених на примерним 

површинама и укупне површине примерних површина, у дозначној књизи 

прерачунава се и запремина стабала на укупној површини обележеној за чисту 

сечу. 

Код санације површине шуме која је оштећена дејством 

природних непогода, у условима који нису безбедни за обележавање стабала, 

могу се у дозначну књигу уписати подаци премера из основе, односно програма 

газдовања шумама, увећани за одговарајући запремински прираст, на површини 

предвиђеној за чисту сечу. 

 

Члан 9. 

После евидентирања стабала за сечу, у дозначној књизи се изводи 

рекапитулација дрвне запремине по врстама дрвећа за свако одељење и одсек у 

шумама за које постоји основа газдовања шумама, односно катастарску парцелу 

за шуме за које постоји програм газдовања шумама. 

Ако је извршено обележавање и евидентирање стабала за сечу, 

дозначна књига се закључује потписом и отискивањем дозначног жига. 

Сви подаци у дозначној књизи уписују се хемијском оловком и не 

бришу се, а погрешно уписани подаци се прецртавају и изнад њих се уноси 

исправка. 
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Члан 10. 

Дозначни жиг за обележавање стабала за сечу у шумама у 

државној својини има облик круга пречника 35 mm чија је ивица извијугана. 

У круг дозначног жига уписују се велика слова: „ДШС” и редни 

број жига. 

Дозначни жиг за обележавање стабала за сечу у шумама 

сопственика има облик правоугаоника величине 30 х 24 mm чија је ивица 

извијугана. 

У правоугаоник дозначног жига уписују се велика слова: „ПШС” 

и редни број жига. 

Отисак дозначног жига у шумама у државној својини је црне боје, 

а у шумама сопственика зелене боје и исти мора бити потпуно јасне и видљиве 

садржине. 

 

Члан 11. 

Сопственик, односно корисник шума који шумама газдује у 

складу са основом газдовања шумама, односно правно лице које има право на 

жиг у складу са законом (у даљем тексту: подносилац захтева) подноси 

Министарству надлежном за послове шумарства (у даљем тексту: 

Министарство) захтев за додељивање дозначног жига на име. 

Захтев из става 1. овог члана може се поднети за запослено 

стручно лице које поседује лиценцу за обављање стручних послова у газдовању 

шумама, односно за техничара шумарске струке који може да врши дознаку у 

складу са законом. 

Захтев из става 1. овог члана садржи податке о стручном лицу, и 

то: име и презиме, адресу становања, јединствени матични број грађана, број 

лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама и доказ о 

уплаћеној републичкој административној такси. 

Подносилац захтева у року од  пет радних дана од дана сазнања за 

промену подноси Министарству захтев за промену стручног лица које је 

носилац дозначног жига, који садржи податке из става 3. овог члана. 

Подносилац захтева у року од  пет радних дана од дана сазнања за 

потребу мировања права на жиг подноси Министарству обавештење о 

мировању додељеног дозначног жига, а Министарство му додељује дозначни 

жиг на чување до поновног подношења захтева за промену лица које је носилац 

дозначног жига. 

 

Члан 12. 

Пањеви бесправно посечених стабала се обележавају жигом за 

шумску кривицу и евидентира се дрвна запремина бесправно посечених 

стабала.     

 Обележавање пањева бесправно посечених стабала врши се 

уписивањем редног броја и утискивањем жига за шумску кривицу на попречни 

пресек пања црном масном бојом у шумама у државној својини, а зеленом 

масном бојом у шумама сопственика. 

Евиденција пањева бесправно посечених стабала (у даљем тексту: 

књига шумске кривице) у шумама у државној својини води се посебно за сваки 

чуварски рејон и то по одељењима, с тим што обројчавање пањева у сваком 

одељењу почиње са редним бројем један, а у шумама у сопственика – физичког 

лица за сваку катастарску парцелу. 



 5

Књига шумске кривице по врсти дрвета садржи 50 листова које се 

повезују, оверавају и чувају трајно, као и следеће податке: редни број, два 

унакрсно измерена пречника, процењен прсни пречник утврђен на основу 

процента пада пречника или на основу премера дубећих стабала из исте 

састојине која имају идентичне пречнике пања као и бесправно посечено стабло, 

запремину по врстама сортимената и укупно, време када је извршена сеча и 

датум када је уписан редни број и утиснут жиг, као и број и датум поднете 

пријаве и подаци о починиоцу бесправне сече.  

 

Члан 13. 

Жиг за шумску кривицу у шумама у државној својини има облик 

једанкостраничног троугла величине стране 30 mm, чија је ивица равна. 

У троугао жига за шумску кривицу уписују се велика слова: „ШК” 

и редни број жига. 

Жиг за шумску кривицу у шумама сопственика има облик круга 

пречника 35 mm, чија је ивица равна. 

У круг жига за шумску кривицу уписују се велика слова: „ШК” и 

редни број жига. 

Отисак жига за шумску кривицу у шумама у државној својини је 

црне боје, а у шумама сопственика зелене боје и исти мора бити потпуно јасне и 

видљиве садржине. 

 

Члан 14. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и 

садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, 

односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама 

(„Службени гласник РС”, бр. 65/11, 47/12 и 8/17). 

 

Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-00116/2021-09        МИНИСТАР 

У Београду, 18. октобра 2021. године   

 Бранислав Недимовић 
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Образац 1 

 

 

ДОЗНАЧНА КЊИГА 

           

      

  ПРАВНО ЛИЦЕ   

      

  ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА   

           

  ОДЕЉЕЊЕ     ОДСЕК     

           

    ha        

  ПОВРШИНА        

           

  ДОЗНАЧНА КЊИГА БРОЈ ___________ ЗА 20 ____ . ГОДИНУ   

           

ДОЗНАКУ ИЗВРШИО У ВРЕМЕНУ ОД ____________ ДО ___________ 20 ____ . 

ГОДИНЕ 

                 

   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   
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-  

 ГЈ 

  

Одељење 

  

Одсек 

  

Наменска 

целина   Састојина   Површина  

(ha) 

       

Газд. 

класа   

Узгојна 

група   

ДЕБЉ. 

СТЕПЕН 

ВРСТА ДРВЕТА И БОНИТЕТ ИЛИ ТАРИФНИ 

НИЗ 
ВРСТА ДРВЕТА И БОНИТЕТ ИЛИ ТАРИФНИ НИЗ УКУПНА 

ЗАПРЕМИНА 

(m3) No cm   
Број 

стаб. 

Запр. 

(m3) 
  

Број 

стаб. 

Запр. 

(m3) 
  

Број 

стаб. 

Запр. 

(m3) 
  

Број 

стаб. 

Запр. 

(m3) 
  

Број 

стаб. 

Запр. 

(m3) 

2 7,5                                 

3 12,5                                 

4 17,5                                 

5 22,5                                 

6 27,5                                 

I                                 

11 - 30                                 

7 32,5                                 

8 37,5                                 

9 42,5                                 

10 47,5                                 

II                                 

31 - 50                                 

11 52,5                                 

12 57,5                                 

13 62,5                                 

14 67,5                                 

15 72,5                                 

16 77,5                                 

17 82,5                                 

18 87,5                                 

19 92,5                                 

20 97,5                                 

III                                 

51 +                                 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ДОЗНАЧЕНЕ ДРВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 
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Одсек/Саст. 

Узгојна група 

В
р
ст

а
 д
р
в
ет

а
 

Врста приноса (m3) 

Н
а
ч
и
н

 с
еч

е
 

ГЛАВНИ ПРЕТХОДНИ 

У
К
У
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Н
О

 (
7

+
1

1
) 

Газдинска класа / 

Нам.целина 

По групама дебљинских разреда (у cm) 

до 30 31-50 <50 Свега до 30 31-50 <50 Свега 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

Образац 2 

  

ДОЗНАЧНА КЊИГА  

           

      

  ПРАВНО ЛИЦЕ   

      

  ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА   

           

  ОДЕЉЕЊЕ    ОДСЕК     

           

    ha        

  ПОВРШИНА        

           

  ДОЗНАЧНА КЊИГА БРОЈ ___________ ЗА 20 ____ . ГОДИНУ   

           

ДОЗНАКУ ИЗВРШИО У ВРЕМЕНУ ОД ____________ ДО ___________ 20 ____ . ГОДИНЕ 

                 

   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   
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ТАРИФНИ НИЗ 

          Ds 

Прсни пречник (cm) m3     m3 m3 и % 
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       РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

      ДОЗНАЧЕНЕ ДРВНЕ ЗАПРЕМИНЕ      

                

Одељ/одсек Врста дрвета 

Т е х н и ч к а   к л а с а 

Просторно 

дрво 

Укупно 

нето 

(11+12) 

Отпад 

Укупно 

(бруто) 

(13+14) F L K I II III 
Укупно 

трупци 

Танка 

обловина 

Укупно 

техничко 

дрво (9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                           

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 

    

m3                           

%                         100 



Образац 3 

 

 

 

 
           

           

ДОЗНАЧНА КЊИГА ЗА ШУМЕ СОПСТВЕНИКА 

     - ФИЗИЧКИХ ЛИЦА     

           

           

           

      

  

ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ СТРУЧНО САВЕТОДАВНЕ 

ПОСЛОВЕ   

           

      

  КАТАСТАРСКА ОПШТИНА   

      

  ОПШТИНА   

           

           

           

           

  ДОЗНАЧНА КЊИГА БРОЈ ___________ ЗА 20 ____ . ГОДИНУ   

           

ДОЗНАКУ ИЗВРШИО У ВРЕМЕНУ ОД ____________ ДО ___________ 20 ____ . 

ГОДИНЕ 

                 

   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   

           

           

           

           

           

           

           

                  

 

 

 

 

 

 



                                                             2 

                                     

       

     
(презиме, очево име и име, место пребивалишта) 

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА   

МЕСНИ НАЗИВ ШУМЕ   

ДОЗНАЧНИ ЛИСТ БР.   

               

КАТ. 

ПАРЦЕЛА   

ГАЗДИНСКА 

КЛАСА 
  САСТОЈИНА 

/ УЗГ.ГР.   

ПОВРШИНА 

(ha) 
  

               

Дебљински 

степен 

ВРСТА ДРВЕЋА И БОНИТЕТ ИЛИ ТАРИФНИ НИЗ 
УКУПНА 

ЗАПРЕМИНА (m³) 

          

N˚ cm 
Број 
стабала 

V (m³) Број стабала V (m³) Број стабала V (m³) 
Број 
стабала 

V (m³)   

2 7,5                           

3 12,5                           

4 17,5                           

5 22,5                           

6 27,5                           

I (11-30)                           

7 32,5                           

8 37,5                           

9 42,5                           

10 47,5                           

II (31-50)                           

11 52,5                           

12 57,5                           

13 62,5                           

14 67,5                           

15 72,5                           

16 77,5                           

17 82,5                           

18 87,5                           

19 92,5                           

III (51+)                           

                            

               

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ИЗВРШЕНО _________________ 20 ______. године 

               

Присуствовао обележавању стабала 

и примио дозначни лист сопственик:   

       
(потпис сопственика) 

Обележавање извршио:   

       
(потпис и отисак дозначног жига) 


