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ZAKON O ŠUMAMA � Narodne novine br. 68/2018  (27. 07. 2018.)

Zakon o šumama je donesen na 8. sjednici 13. srpnja 2018. 
79 glasova "za", 41 "protiv“ 
izdvojeno: HSS - pravo obavljanja doznake i za urbane šumare ;  500 m3 ogrjevnog drva za OPG
32 amandmana + 13 Vlade RH
bitno obilježje: cjelovita provedba moguća uz velik broj pravilnika, uredbi i odluka



Novi Zakon o šumama uvažio je višegodišnje primjedbe obveznika plaćanja naknade za općekorisne funkcije 
šuma (OKFŠ), što je u javnosti i medijima često prvo bilo na udaru kao nepotreban i neshvaćen „parafiskalni“ 
namet. Sad se 90 % dosadašnjih obveznika (oko 180 .000) izuzima iz plaćanja naknade, jer je prag za obvezu 
plaćanja godišnji prihod ili primitak veći od 3 milijuna kuna uz zadržanu visinu stope naknade od 0,0265 %. 

Uvaženo je i traženje jedinica lokalne samouprave o povećanju stopa šumskog doprinosa, pa su one povećane s 
3,5 % na 5 % i za jedinice na potpomognutim područjima s 5 % na 10 % prodajne cijene proizvoda na panju. 

Što se povodom  donošenja ZOŠŠto se povodom  donošenja ZOŠŠto se povodom  donošenja ZOŠŠto se povodom  donošenja ZOŠ----a zabilježilo u novinama?a zabilježilo u novinama?a zabilježilo u novinama?a zabilježilo u novinama?

Zakon je uveo i definiciju šumoposjednika: javni šumoposjednik ovlašten za gospodarenje šumom i/ili šumskim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska i njezine 
znanstveno-nastavne sastavnice, koje svoju znanstveno-nastavnu djelatnost i znanstvenoistraživački rad obavljaju 
iz područja šumarstva, pravna osoba čiji je osnivač i vlasnik jedinica lokalne samouprave, a kojoj se odlukom 
Vlade povjerava gospodarenje te privatni šumoposjednik s podjelom na male (do 20 ha šume i/ili šumskog 
zemljišta), srednje (od 20 do 300 ha) i velike (većim od 300 ha) šumoposjednike; mali i srednji se oslobađaju
određenih troškova

Za šumskogospodarsko područje ustanovljuje se Registar pri Ministarstvu koji se vodi u elektroničkom obliku, a 
bit će dostupan pod određenim uvjetima. Registar će sadržavati i dio za izvješćivanje potreban za ispunjavanja 
međunarodnih i nacionalnih obveza iz sektora šumarstva. 

Zakon predviđa i izdvajanje namjenskih sredstva u poseban fond za razvoj drvne industrije, što je također jedna 
od predviđenih aktivnosti u programu Vlade iz 2016. godine.



Novi Zakon o šumama pokušao je uvažiti mnoge promjene koje su se dogodile od
donošenja prošloga zakona iz 2005. godine, a koje su nivelirane u čak osam izmjena i
dopuna ZOŠ-a kroz proteklih 13 godina.

ZOŠ je pokušao odgovarajuće integrirati Strategiju EU za šume i sektor koji se temelji
na šumama, Uredbu EU o drvu br. 995/2010 (sljedivost) te se pokušao uskladiti s
drugim zakonima iz područja poljoprivrede, zaštite prirode i okoliša.

I ovaj ZOŠ ostao je bez obvezujućih rokova za pripremu i donošenje Nacionalne
strategije šumarstva i Nacionalnog programa šumarstva.

Za cjelovitu provedbu zakona potrebno je uskladiti i donijeti brojne podzakonske

Okvirna ocjena (osobno)

Za cjelovitu provedbu zakona potrebno je uskladiti i donijeti brojne podzakonske
akte vezane uz zakon (prije svega pravilnike); rokovi jesu komotni (12 mjeseci), ali
posao je i obiman i zahtjevan....
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Izdvojene novosti u Zakonu o šumama (NN 68/18)

� NAPOMENA: u ovoj prezentaciji članci nisu prikazani cjelovito; pritom su � NAPOMENA: u ovoj prezentaciji članci nisu prikazani cjelovito; pritom su 
neki  stavci izostavljeni, a tesktovi stavaka  po potrebi skraćeni; korištene su 
nestandardne kratice, npr. JŠ – javni šumoposjednik (Hrvatske šume d.o.o.)



USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKOGOSPODARSKOG PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE
•voditi će se u elektroničkom obliku kao objedinjeni sustav upisnika i registara podataka što
će dugoročno omogućiti različite operativne radnje, informacije i izvješća

•omogućuje, u vezi provedbe uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
(sustav sljedivosti drva i proizvoda od drva) sukladno Zakonu o provedbi uredbi Europske unije
o prometu drva i proizvoda od drva (Narodne novine, br. 25/18), preko upisnika doznake, 

Izdvojene novosti 

o prometu drva i proizvoda od drva (Narodne novine, br. 25/18), preko upisnika doznake, 
bolju kontrolu sljedivosti, što se nadovezuje na načelo održivog gospodarenja u smislu
nadzora nad ostvarenjem doprinosa šuma, sektora šumarstva i sa šumom povezanih sektora
ruralnom razvoju, rastu i otvaranju radnih mjesta. 

Čl. 13/4 � Sadržaj Registra, način prikupljanja podataka, vođenje i upis u upisnike podataka u 
Registar, izradu i uspostavu Registra, dostupnost i uvjete korištenja podataka iz Registra, 
način dostavljanja te vrstu i strukturu podataka, kao i objavu pojedinih podataka iz Registra
na mrežnoj stranici Ministarstva ministar propisuje pravilnikom



DEFINICIJA URBANOG ŠUMARSTVA

urbano šumarstvo je specijalizirana grana šumarstva koja prilikom provođenja radova
gospodarenja šumama i šumskim zemljištima posvećuje posebnu pažnju uzgoju i održavanju
ekosustava u urbanim područjima, a obuhvaća i radove čiji je cilj stvaranje što povoljnijih
uvjeta za boravak posjetitelja, podizanje estetske i rekreativne vrijednosti prvenstveno
urbanih i park šuma te ostalih šuma i šumskih zemljišta koji su izloženi većem broju

Izdvojene novosti 

urbanih i park šuma te ostalih šuma i šumskih zemljišta koji su izloženi većem broju
posjetitelja

čl. 16/3 � Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka (šumama i šumskim zemljištima u 
vlasništvu Republike Hrvatske gospodari javni šumoposjednik), urbanim šumama u vlasništvu
Republike Hrvatske, osim onih koje se nalaze unutar obuhvata kampova, igrališta za golf i
drugih sportsko rekreacijskih područja, može gospodariti Pravna osoba na temelju odluke
Vlade.



DEFINICIJA I RAZVRSTAVANJE ŠUMOPOSJEDNIKA

Jedinstvena definicija šumoposjednika i podjela privatnih šumoposjednika prema
veličini posjeda

Izdvojene novosti 

Podjelom privatnih šumoposjednika prema veličini posjeda omogućava se dodatno
poticanje malih odnosno srednjih šumoposjednika, tako da ih se oslobodi od
određenih troškova ili radnji kao i na druge zakonom propisane načine, čime se 
doprinosi opstanku i zaštiti malih šumskih posjeda.



Izdvojene novosti 

RAZVRSTAVANJE ŠUMOPOSJEDNIKA

čl. 14/2 � U smislu ovoga Zakona šumoposjednici su:
a) javni šumoposjednik je pravna osoba koja je ovim Zakonom ovlaštena za gospodarenje

šumom i/ili šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
b) pravna osoba sa statusom javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska i njezine

znanstveno-nastavne sastavnice, koje svoju znanstveno-nastavnu djelatnost i
znanstvenoistraživački rad obavljaju iz područja šumarstva (u daljnjem tekstu: Ustanova)znanstvenoistraživački rad obavljaju iz područja šumarstva (u daljnjem tekstu: Ustanova)

c) pravna osoba čiji je osnivač i vlasnik jedinica lokalne samouprave, a kojoj je odlukom
Vlade iz članka 16. stavka 3. povjereno gospodarenje (u daljnjem tekstu: Pravna osoba)

d) privatni šumoposjednik je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik šume i/ili šumskog
zemljišta te posjednik na temelju pravnoga posla.

čl. 14/3 � Prema površini šume i šumskog zemljišta privatni šumoposjednik može biti:
a) mali šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta do 20 ha
b) srednji šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta većom od 20, a 

manjom od 300 ha
c) veliki šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta većom od 300 ha.



Izdvojene novosti 

ŠUMSKOGOSPODARSKI PLANOVI

čl. 27/2 � Šumskogospodarski planovi su:
– šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: 

Osnova područja)
– osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom (u daljnjem tekstu: Osnova gospodarenja)
– program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem

ekološke mrežeekološke mreže
– program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika
– program gospodarenja šumama posebne namjene za potrebe obrane Republike Hrvatske
– program gospodarenja šumskim sjemenskim objektima
– program zaštite, njege i obnove šuma*
– program gospodarenja šumama posebne namjene kojima gospodari Pravna osoba.

�*obvezan za strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat šumske vegetacije i park šum u



Izdvojene novosti 

PROGRAM ZA GJ S PLANOM UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE

čl. 28/3 � Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja
područjem ekološke mreže propisuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima, analizu
stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i
očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva iočuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i
pokazatelje provedbe plana za gospodarske jedinice javnog šumoposjednika i privatnih
šumoposjednika za razdoblje od deset godina (I/1 gospodarsko polurazdoblje), te planira
potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina (I/2 gospodarsko polurazdoblje) i za
idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje), a obnavlja se svakih deset godina.

čl. 29/7 � Prije ishođenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka za Programe gospodarenja
gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže potrebno je 
ishoditi suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode.



Izdvojene novosti 

TROŠKOVI IZRADE PROGRAMA, TROŠKOVI RADA POVJERENSTVA

Čl. 29/9 � Troškovi izrade, obnove ili revizije šumskogospodarskih planova i troškovi rada
povjerenstva

– za šume i šumska zemljišta kojima gospodare mali ili srednji šumoposjednik terete Službu
– za šume i šumska zemljišta kojima gospodari srednji šumoposjednik, a kada se postupak

odobravanja, obnove ili revizije šumskogospodarskih planova provodi po zahtjevu srednjeg
šumoposjednika radi osnivanja posebne gospodarske jedinice, terete srednjeg šumoposjednikašumoposjednika radi osnivanja posebne gospodarske jedinice, terete srednjeg šumoposjednika

– za šume i šumska zemljišta kojima gospodari veliki šumoposjednik terete velikog
šumoposjednika.

čl. 29/10 � Troškovi prve izrade programa gospodarenja privatnih šumoposjednika i troškovi
rada povjerenstva za njihovo odobrenje terete Službu, osim kada se osniva posebna
gospodarska jedinica po zahtjevu privatnih šumoposjednika.



Izdvojene novosti 

DOZNAKA STABALA I UPISNIK DOZNAKE 

čl. 36/5 � Radi intenzivnog i trajnog nadzora nad doznakom stabala javni šumoposjednik, 
Ustanova, Pravna osoba, Javna ustanova i veliki šumoposjednici podatke o doznaci stabala
dužni su upisivati u upisnik doznake pri Registru, a za male i srednje šumoposjednike upis
podataka obavlja Služba.podataka obavlja Služba.

čl. 36/6 � Upisivanje podataka o doznaci stabala u upisnik, sadržaj i vođenje upisnika doznake
stabala pri Registru te uvjete korištenja podataka ministar propisuje pravilnikom. 



Izdvojene novosti 

TERETNI LIST I OBILJEŽBA ŠUMSKIH PROIZVODA

čl. 37/1 � Drvni šumski proizvodi i drvo posječeno izvan šume i šumskog zemljišta mogu se 
transportirati samo ako su propisano obilježeni i ako je za njih izdan propisani teretni list 
(popratnica).
čl. 37/4 � Obilježbu i izdavanje teretnih listova (popratnica) za drvne šumske proizvode i
izdavanje teretnih listova (popratnica) za nedrvne šumske proizvode iz šume i šumskog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodari javni šumoposjednik te izdavanje
teretnih listova (popratnica) za drvo posječeno izvan šume sa zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske obavlja javni šumoposjednik.Hrvatske obavlja javni šumoposjednik.
čl. 37/5  � U šumama kojima gospodari Ustanova, Pravna osoba i privatni šumoposjednik
obilježbu i izdavanje teretnih listova (popratnica) za drvne šumske proizvode i izdavanje
teretnih listova (popratnica) za nedrvne šumske proizvode obavljaju fizičke ili pravne osobe
koje posjeduju odgovarajuću licenciju Komore.
čl. 37/6 � Obilježbu i izdavanje teretnih listova (popratnica) za drvne šumske proizvode u 
šumama na području strogih rezervata i nacionalnih parkova te izdavanje teretnih listova
(popratnica) za drvo posječeno izvan šume sa zemljišta u privatnom vlasništvu obavljaju fizičke
ili pravne osobe koje posjeduju odgovarajuću licenciju Komore.
čl. 37/7 � Uvjete i način doznake stabala, sadržaj teretnog lista (popratnice), obilježbe šumskih
proizvoda, njihove otpreme, prijevoza i pohrane, kao i vrijeme sječe i šumski red ministar
propisuje pravilnikom.



Izdvojene novosti 

ČUVANJE ŠUMA

čl. 44/4 � Srednji i veliki šumoposjednici dužni su sami čuvati svoju šumu, a mali
šumoposjednici sami ili u organizaciji udruženja šumoposjednika.šumoposjednici sami ili u organizaciji udruženja šumoposjednika.

čl. 44/5 � Ako mali šumoposjednici čuvanje šuma obavljaju u organizaciji udruženja
šumoposjednika, takvo čuvanje šuma će sufinancirati Služba.



Izdvojene novosti 

OPOŽARENE ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA

čl. 46 � Na opožarenim površinama šuma i šumskih zemljišta ne može se promijeniti
namjena deset godina od opožarenja.

�prije je to razdoblje zabrane prenamjene bilo 5 godina



Izdvojene novosti 

NAKNADA ZA UPORABU ŠUMSKE INFRASTRUKTURE

čl. 47/3 � Način i uvjete korištenja te plaćanje i visinu naknade za uporabu šumske
infrastrukture, za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđuje
općim aktom javni šumoposjednik uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a Ustanova, 
Pravna osoba i privatni šumoposjednik utvrđuju za šume kojima gospodare.Pravna osoba i privatni šumoposjednik utvrđuju za šume kojima gospodare.

� Nejasno kako je to zamišljeno  izvan domene JŠ - kakvim će to aktom način i uvjete
korištenja te plaćanje .... utvrđivati Ustanova, Pravna osoba i privatni šumoposjednik
utvrđuju ????



Izdvojene novosti 

IZVOĐENJE ŠUMARSKIH RADOVA

čl. 50/3 � U šumama u vlasništvu Republike Hrvatske fizičke osobe (lokalno stanovništvo) 
mogu izrađivati ogrjevno drvo iz posječenih stabala uz obveznu uspostavu šumskoga reda
(samoizrada), isključivo za vlastite potrebe (ogrjevno drvo u količini do 30 m³ godišnje po
kućanstvu), uz dozvolu i nadzor pravne osobe koja gospodari tim šumama, ali na vlastitu
odgovornost što potvrđuju potpisanom izjavom.odgovornost što potvrđuju potpisanom izjavom.

� IZMJENA: prije 20 m3 po fizičkoj osobi, sada 30 m3 po domaćinstvu 
�osposobljenost više nije budući je isključen radni element rušenja stabala?
�veza čl. 92/11 ... prekršaji fizičkih osoba ako obavljaju radove a da nisu osposobljeni !!



Izdvojene novosti 

IZDVAJANJE ŠUME I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA I OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

čl. 51/9 � Vlada može pojedine šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske izdvojiti iz šumskogospodarskog područja za potrebe provedbe strateškog
investicijskog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu.

čl. 51/10 � Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka, kada Vlada proglasi kamp, 
igralište za golf i drugu sportsko-rekreacijsku građevinu strateškim investicijskim
projektom od interesa za Republiku Hrvatsku, oni se ne izdvajaju iz
šumskogospodarskog područja, već se u svrhu ostvarenja strateškog projekta osnivašumskogospodarskog područja, već se u svrhu ostvarenja strateškog projekta osniva
pravo građenja, a postupak osnivanja provodi Tijelo.

čl. 51/11� Na zahtjev Tijela, šumsko zemljište na kojem je planirana izgrađenost
zgradama (ugostiteljsko turističke smještajne građevine) u obuhvatu zahvata u 
prostoru igrališta za golf iz stavaka 7. i 10. ovoga članka, površine
koja nije veća od 4% ukupnog obuhvata igrališta za golf, može se izdvojiti
iz šumskogospodarskog područja za potrebe izgradnje igrališta za golf, 
a zemljištem nakon izdvajanja raspolaže Tijelo sukladno posebnom
propisu o upravljanju državnom imovinom. 

� ipak iznimka !!



Izdvojene novosti 

IZDVAJANJE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U SVRHU POLJOPRIVREDNE UPORABE I
UKLJUČIVANJE ZEMLJIŠTA U ŠUMSKOGOSPODARSKO PODRUČJE

čl. 52/3 � Pojedino zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje je po načinu
uporabe u katastru opisano kao: oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, 
vinograd, trstik i močvara, a koje neće biti privedeno poljoprivrednoj proizvodnji, te
sada nije dio šumskogospodarskog područja, može se uključiti u šumskogospodarskosada nije dio šumskogospodarskog područja, može se uključiti u šumskogospodarsko
područje sukladno ovome Zakonu.

čl. 52/5 � Pojedino zemljište u privatnom vlasništvu koje je uvršteno u 
šumskogospodarski plan, a koje je po načinu uporabe u katastru opisano kao: oranica, 
vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, trstik i močvara, Ministarstvo može
rješenjem izdvojiti iz šumskogospodarskog područja radi privođenja poljoprivrednoj
vrsti uporabe.



Izdvojene novosti 

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE NEKRETNINA 

čl. 54/1 � Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina na šumama i šumskom zemljištu
između Republike Hrvatske i drugih osoba može se provesti na temelju sporazuma koji
sklapaju suvlasnici.

čl 54/2 � U postupcima parcelacije zemljišta, kada se radi o šumama i šumskom zemljištu u čl 54/2 � U postupcima parcelacije zemljišta, kada se radi o šumama i šumskom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske, Ministarstvo na temelju mišljenja javnog šumoposjednika
daje suglasnost na prijedlog parcelacijskog elaborata.



Izdvojene novosti 

STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA

čl. 56/2 � Strane osobe, i to fizička osoba kad nema državljanstvo Republike Hrvatske ili
druge države članice Europske unije te pravna osoba koja ima registrirano sjedište izvan
područja Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, ne mogu stjecati pravo
vlasništva na šumama i šumskome zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osim akovlasništva na šumama i šumskome zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osim ako
međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. 

� to znači da EU fizičke osobe i  EU pravne osobe  mogu stjecati pravo vlasništva
na šumama i šumskome zemljištu u vlasništvu RH, a ostali samo ako je to omogućeno
međunarodnim sporazumom.



Izdvojene novosti 

ZAKUP ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

čl. 59/1 � Šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodari javni
šumoposjednik, a koja nisu privedena namjeni, mogu se davati u zakup samo za:
..........

d) osnivanja i uzgajanja kultura kratkih ophodnji.

� KTO kao novo područje zakupa



Izdvojene novosti 

NAKNADA ZA ŠUMU ILI ŠUMSKO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

čl. 61/1 � Za izdvojene šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, 
prenesena ili ograničena prava nad šumom i šumskim zemljištem te privremeno
zauzimanje šumskoga zemljišta plaća se naknada koja se sastoji od naknade za šume, 
naknade za šumsko zemljište i naknade za smanjenje općekorisnih funkcija šuma (u 
daljnjem tekstu: Naknada), osim ako je odredbama ovoga Zakona drukčije propisano.

Ččl. 61/2 � Za izdvajanje iz članka 51. stavka 1. točaka a) i b) te stavka 11. ovoga Zakona
za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Naknadu plaća treća osoba
koju odredi Tijelo, a prihod je državnog proračuna te se upotrebljava za optimalan
doprinos šuma, sektora šumarstva i sa šumom povezanih sektora ruralnom razvoju, rastu
i otvaranju radnih mjesta.

.� u općoj javnosti, posebno drvarski sektor, tumači se kao izdvajanje namjenskih 
sredstva u poseban fond za razvoj drvne industrije



Izdvojene novosti 

NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

čl.65/1 � Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su
obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i
ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna plaćaju naknadu za
korištenje općekorisnih funkcija šuma.

čl. 65/3 � Poslove obračuna i naplate naknade iz stavka 1. ovoga članka obavlja Financijskačl. 65/3 Poslove obračuna i naplate naknade iz stavka 1. ovoga članka obavlja Financijska
agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) u ime Ministarstva.

� ‘filltriranje’ obveznika --- samo oni s više od 3 milijuna kn 
� FINA umjesto ministarstva



Izdvojene novosti 

ŠUMSKI DOPRINOS

čl. 69./2  � Šumski doprinos u visini od 10% plaća se jedinicama lokalne samouprave sa
statusom potpomognutih područja utvrđenih posebnim propisom kojim se uređuje
upravljanje regionalnim razvojem i jedinicama lokalne samouprave u brdsko-planinskim
područjima utvrđenim posebnim propisom, dok se šumski doprinos u ostalim jedinicama
lokalne samouprave plaća u visini od 5%.lokalne samouprave plaća u visini od 5%.

� nove više stope ..



Izdvojene novosti 

UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I STRUČNI NADZOR

čl. 72./3  � Stručni nadzor kvalitete obavljenih radova ovlaštenih inženjera na gospodarenju
šumama i šumskim zemljištima obavljat će Komora kao javnu ovlast na zahtjev Ministarstva
ili drugih osoba koje imaju pravni interes.

� stručni nadzor u ovlasti HKIŠDT 



Izdvojene novosti 

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSPEKTORA 

čl. 74/1 � Poslove državnog šumarskog inspektora (višeg državnog šumarskog inspektora) 
može obavljati državni službenik koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji
ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij šumarske struke i pet godina radnog staža u struci.

Ččl. 74/2 � Poslove šumarskog inspektora u područnoj jedinici (višeg šumarskog inspektora) 
može obavljati državni službenik koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studijmože obavljati državni službenik koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij šumarske struke i četiri godine radnog iskustva.

(3) Poslove šumarskog inspektora u područnoj jedinici (šumarskog inspektora) može
obavljati državni službenik koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij šumarske struke i tri godine radnog iskustva.

� smanjeno  radno iskustvo s 10 na 5 godina, državni stručni ispit se podrazumijeva ??



Izdvojene novosti 

PREKRŠAJNE ODREDBE PREKRŠAJI MALIH ŠUMOPOSJEDNIKA

čl. 88/1 � Novčanom kaznom od 7000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mali
šumoposjednik ako:

1. izvrši ili dopusti sječu nedoznačenih stabala
2. izvrši ili dopusti izvršenje doznake stabala u šumi protivno odredbama Zakona
3. šumske proizvode i drvo izvan šume i šumskog zemljišta transportira3. šumske proizvode i drvo izvan šume i šumskog zemljišta transportira
neobilježeno i ako za njih nema izdan propisani teretni list 
4. izvrši ili dopusti odsijecanje grana, dijelova grana ili kresanje lisnika, osim ako
to nije predviđeno šumskogospodarskim planovima, dozvoli pašarenje, brst i
žirenje, skupljanje i odnošenje šušnja, mahovine, šumskih plodova i drugih
šumskih proizvoda, odnošenje humusa, treseta, listinca i smolarenje
5. ne osigura izravno čuvanje šuma



ŠUMARSKA SVEUČILIŠNA  NASTAVA - SLAVLJENIČKI LISTOPAD 

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ove godine slavi 120. obljetnicu utemeljenja
te 70. obljetnicu osnutka Drvnotehnološkog odsjeka.

� 20. listopada 1898. godine otvorena je Šumarska akademija pri ondašnjem
Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tim je činom šumarska nastava u
Hrvatskoj dobila sveučilišni status – 23. listopada 2018. otkrivanje spomen ploće na
zgradi Šumarskog doma.

� Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prigodom proslave spomenutih
obljetnica organizira dva središnja događanja: Svečanu akademiju 18. listopada
2018. godine i Međunarodno znanstveno savjetovanje Položaj i perspektiva
šumarstva i drvne tehnologije u 21. stoljeću. 19. listopada 2018. godine - našumarstva i drvne tehnologije u 21. stoljeću. 19. listopada 2018. godine - na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


