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УРЕДБА БР. 2003/6
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЗАКОНА
КОЈИ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА
О ШУМАМА НА КОСОВУ

Специјални представник Генералног секретара,
Сходно овлашћењу које му је дато Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбедности
Уједињених нација од 10. јуна 1999. године,
У сагласности са члановима 9.1.44 и 9.1.45 Уставног оквира за Привремену
самоуправу (Уредба УНМИК-а бр. 2001/9),
Узимајући у обзир саопштење Председника Скупштине Косова од 25. фебруара
2003. године, у вези Закона о шумама на Косову, којег је усвојила Скупштина
Косова 13. фебруара 2003. године,
Овим објављује Закон о шумама на Косову (Закон бр. 2003/3) који је приложен
уз ову Уредбу, са ступањем на снагу на дан потписивања, под условом да
његове одредбе, посебице оне наведене у члановима 2.1 (ј), 7, 29. и 38, буду
тумачене на начин сукладан члану 8.1 (q) и (р) Уставног оквира за Привремене
институције самоуправе, Уредби УНМИК-а бр. 2001/7 од 21. фебруара 2001.
године о дозволама за поседовање оружја на Косову, Уредби УНМИК-а бр.
2002/12 од 13. јуна 2002. године о успостави Косовске повереничке агенције, и
другим релевантним Уредбама УНМИК-а које су на снази.

Потписано дана 20. марта 2003. године.

Михаел Штајнер
Специјални представник Генралног секретара

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

ЗАКОН БР. 2003/3

О ШУМАМА КОСОВА

Скупштини Косова,
Полазећи од Уредбе УНМИК-а бр. 199/1 од 25.јула 1999, о ауторитету привремене управе на
Косову;
Имајучи у виду Уредбу бр.2001/9 (УНМИК) о Уставном оквиру о привременој самоуправи на
Косову;
На основу Уредбе бр.2001/19 (УНМИК) од 13.септембра 2001, о егзекутиви Привремених
институција самоуправе на Косову;
У циљу стварања законске основе о шумама као националног ресурса и управљању, заштити,
прирасту и одрживом развоју укупног шумског фонда Косова и других шумских недрвних
производа;
Одлучила да прогласи следеће:

ПОГЛАВЉЕ И : Опште одредбе
Члан 1
Закон о Шумама
1.1 Овај се закон може назвати «Закон о шумама Косова».
1.2 Шуме Косова су национални ресурс. Њима се море управљати на такав начин, којим се
обезбеђује значајан принос, а у исто време чува разноликост врста у корист садашњих и
будућих генерација. Управљање шумама такође мора узети у обзир и остале јавне интересе.
Члан 2
Опште дефиниције
2.1 Као што је наведено у овом Закону, осим ако контекст не захтева другачије:

а) «Извршна агенција» означава ентитет који се односи на члан 3 УНМИК-ове Уредбе бр.
2001-19 о Извршном органу Привремених институција самоуправе на Косову од 13 септембра
2001.
б)

«Шума» је земљишна површина

покривена дрвним биљем и као таква је уписана у

катастарски регистар.
1.–«Шумско земљиште» је површина која служи за производњу дрва или других шумских
производа , односно земљишна површина намењена за узгој шума.
2. «Шумско земљиште « не обухвата:
-Воћњаке,
-Земљиште унутар настањених граница градова, места или села, укључујући градске паркове,
-Паркове и остале области за заштиту природних ресурса искључених из јурисдикције овог
закона другим законима осим овог закона,
-Земљиште где је дрвеће засађено у дрворедима, пре свега ради спречавања ерозије земљишта ,
стварања заклона од ветра, заклона од сунца, или ради побољшања естетике,
- Ивице путева које су засађене дрвећем, и
- Земљиште чија је површина погодна за гајење дрвећа мања од 0.1 хектара.
ц) « Шумски Производи « подразумевају све природне производе шума и шумског земљишта
укључујући дрвне сортименте и споредне шумске производе.
д) « Агенција за Шуме « је тело успостављено као орган за управљање шума Косова сходно
Административном наређењу УНМИК-а бр. 2000/23 ,са изменама и допунама , а чија су
овлашћења пренета на Привремену самоуправу, акоја је Извршна агенција, сада позната као
Агенција за шуме Косова.
1. У оним деловима овог закона који описују овлашчења која Агенција за Шуме може пренети
на основу члана 22 овог закона , појам «Агенција за Шуме» обухвата све оне органе којима је
пренето овлашћење.
е) « Министар « подразумева министра чији портфељ укључује шумарство.
ф) « Министарство « које је надлежно за шумарство.
г) « Парцела « је део шуме и шумског земљишта са правно утврђеним границама.
х) « Особа « подразумева физичко или правно лице , осим ако није дефинисано другачије.
и) « Приватна Шума « подразумева шуму и шумско земљиште који нису јавна шума.
ј) « Јавна Шума « подразумева државне шуме и шуме у друштвеној својини као и шумска
земљишта која се налазе под повереништвом УНМИК-а, сходно Резолуцији 1244 Савета
безбедности Уједињених нација.
к) « Уредба « (правила) је нормативни акт за спровођење општих прописа као што су одлуке и
административна упуства.
л) « СПГС « (специални представник генералног секретара) управља мисијом Уједињених
нација на Косову.
Члан 3
Циљеви и стандарди управљања шумама
3.1 Косово че управљати својим шумама у складу са изјавом о принципима о глобалном
консензусу у вези управљања, очувања и одрживог развоја свих врста шума , а која је изложена

у Додатку ИИИ Извештаја са конференције Уједињених нација о животној средини и развоју
(Рио Де Жанеиро ,3-14 јун 1992 године), а која обухвата следече принципе:
а) Принцип предострожности;
б) Очување биолошке разноврсности;
ц) Принцип интеграционог јединства; и
д) Еколошки одржив развој.
3.2

Према овом закону , “планови шума ” су планове за управљање приватним шумама

сходно члану XИИ овог закона, дугорочне планове за управљање јавним шумама сходно члану
18 овог закона као и годишње оперативне планове управљања јавним шумама сходно члану 19
овог закона.
3.3

Планови шума предвиђају :

а) Успостављање новог раста шума након сече, путем природне регенерације или путем
вештачких средстава, ако природна регенерација није могла бити успостављена или није
резултирала новим растом након одређеног времена; и
б Побољшавање младих засада путем засађивања голети, проређивања и осталих
неопходних мера одржавања .
3.4 Шумским плановима предвиђеним овим законом вршиће се научно управљање на основу
практичног истраживачког рада.
3.5

Циљеви планова шума морају одражавати:

а)

Комуналне потребе за шумским ресурсима;

б)

Опште потребе Косова за Шумске ресурсе, и

ц)

У случају приватних шума и шумског земљишта, потребе власника земљишта.

3.6

Када су усклађени са циљевима управљања, планови шума морају давати предност:

а)

Под Високим Шумама подразумевају се шуме које су створене садницама и

изданцима , чија структура је предвиђена за комерциалне производе дрвних трупаца
високог квалитета.
б)

Ниске Шуме вегетационог порекла створене су од изданака , корена пањева

предвиђених за производњу огревног дрва и других дрвних производа нижег квалитета.
ц)

Природним врстама над егзотичним.

3.7 На делу шуме или шумског земљишта које је прекривено природном шумском вегетацијом
ниједна особа која сече стабла не сме оставити земљиште са мање од четрдесет процената
покривености шумом, осим:
а)

Ако је сеча део програма управљања који има за циљ поновно успостављање одговарајуће

покривености шумом и шумским растињем на недовољно пошумљеним или деградираним
земљиштима;
б)

Ако сеча има за циљ да се добијено земљиште користи за складиште трупаца, расадник,

спречавање ширења шумског пожара, шумски пут, рекреациону област, област за управљање
дивљим животом или за друге шумске потребе;

ц)

Ако је сеча везана за напоре контроле штете или борбу против инсеката, болести,

физичких повреда шуме; или
д)

Ако је сеча у складу са претварањем шумског земљишта у земљиште које се неће

користити у шумске сврхе и ако су надлежни органи одобрили то претварање.
3.8

Министар може издати правила у складу са циљевима и стандардима овог члана, а

3.9

која образлажу методе и принципе управљања шумама, укључујући пошумљавање и
сечу шума, побољшање шумског фонда, потпуну сечу, заститу биолошке разноврсности
дивљих животиња и угрожених врста, рекреативних вредности и водених ресурса.

ПОГЛАВЉЕ ИИ: Статус земљишта, власништво и коришћење
Члан 4
Статус земљишта

4.1

У случају спора око питања да ли неко имање обухвата шуму или шумско земљиште :

а)

Општинско административно орган које се бави питањима имовине може одлучивати о

обиму и границама шуме и шумског земљишта унутар општине.
б) Оштећена страна може захтевати од општинског суда поновно разматрање такве одлуке, и
суд мора поништити такву одлуку ако је она у супротности са доказима.
Члан 5
Власништво над земљиштем и пренос власништва
5.1

Осим ако то другачије не захтева неки посебан закон, закони који управљају продајом и

преносом власништва непокретности такође уређују и продајом и преносом власништва шума и
шумског земљишта.
5.2

Осим ако то другачије не захтева неки посебан закон, закони који управљају давањем

пољопривредног земљишта под закуп управљају и давањем под закуп шума и шумског
земљишта.
5.3

Ниједна особа не може стећи право власништва над јавним шумама путем поседовања.
Члан 6
Привремено коришћење земљишта у близини шума

6.1
а)

Власници земљишта морају дозволити транспорт и складиштење шумских производа на

свом земљишту у случају да не постоји практичнија и јефтинија алтернатива.
б)

Привремено право коришћења туђег земљишта за превоз и складиштење шумских

производа сходно овом члану представља уступање земљишта.

6.2

Корисник уступљеног земљишта сходно овом члану мора плаћати накнаду власнику

земљишта.
6.3 Општинско административно тело које управља имовинским питањима, може решавати
спорове око уступљеног земљишта сходно овом члану, укључујући и спорове око права
коришћења земљишта и спорове око износа накнаде који треба бити исплаћен.
6.4 Ако се поднесе административна жалба на одлуку административног опстинског органа о
праву захтева уступања земљишта, иницијална одлука административног тела из члана 6.03
остаје на снази током саслушања жалбе.
6.5

На пресуде у вези износа накнаде не може се поднети жалба у оквиру општинске

администрације, већ странка мора месец дана након изрицања пресуде да захтева од општинског
суда у чијој је надлежности уступљено земљиште да одреди накнаду.

ПОГЛАВЉЕ ИИИ: Структура владиних тела за шуме
Члан 7
Агенција за шуме Косова
7.1 Сумарски Ауторитет Косова, успостављен Административним упутством УНМИК-а бр.
2000/23, са изменама и допунама и трансформисан, функсионисе под ауторитетом
Министарства као Извршна Агенција, и који је преименован по овим законом у Агенцију за
шуме Косова, одговоран је за питања у вези регулисања приватних шума и за управљање и
администрацију јавних шума и сумског земљиста и сумско земљисте у националним парковима
на Косову осим:

а)

Структура органа Шумске Агенције уредиће се посебним правилима која прописује

одговорајуче Министарство,

б)

АШК има у свом саставу своје јединице у Општинама Косова.

ц) Права,дужности и одговорности јединице ШАК у општини уређују се посебном
уредбом коју доноси Министарство за пољопривреду,шумарство и развој села.

7.2

Агенција за шуме може, преко Сталног секретара Министарства, дати препоруке

одговарајућим огранцима Владе у вези питања која се тичу шума или шумарства.
7.3

Агенција за шуме ће, по налогу Министарства, спроводити законе у оквиру својих

овлашћења.

Члан 8
Фонд за обнову шума

8.1 Фонд за обнову шума (“фонд”) основан као фонд намењен је посебним циљевима у оквиру
буђета министарства да би омогућио министарству инвестиције и охрабривање инвеститора за
улагања у шумарству и подршку служби или других пројеката који се надовезују са шумским
земљиштем.
8.2.
а) Одбор фонда за обнову шума (“одбор фонда”) је одговоран да Министарству да савете у
активностима фонда.

б) Посебне надлежности одбора фонда састоје се у томе да саветује Министарство о:
1) употреби фонда;
2) припреми подзаконских аката за спровођење активности фонда;
3) припреми и спровођењу планова за управљање фондом, финансијских планова и годишњих
извештаја;
4) информисању јавности и

одговарајућих надлежних органа о активностима фонда или

подстицање развоја шумарства Косова.
ц) Шеф шумске агенције је члан одбора и његов председавајући;
д) Влада имењује 4 остала члана Одбора.
8.3. Фонд че се финансирати од стране консолидованог Буђета Косова усвојена од стране
Скупштине а која че обухватити:
а) Донације месних и међународних правних и физичких лица као и страних земаља;

б) Остварени приход од инвестиција у шумско земљиште;

ц)

Део прихода од продаје ресурса из јавног шумског земљишта, као што је утврђено у ИВ

поглављу овог закона,

д) Новчане казне или прикупљена средства од наплаћивања нанетих штета јавном шумском
земљишту и
е) Део средстава из буџета Косова.
8.4 Финансијски извори фонда могу се употребити искључиво за:

а) субвенције, инвестиције или позајмице за пројекте у вези са пошумљавањем, рестаурацијом
и побољшањем шумског земљишта, или заштитом средине.

б) субвенције или позајмице за истраживаћки рад или обућавање из области шумарства.

ц)

Субвенције, позајмице или инвестиције

у индустрије

које су повезане са шумским

земљиштем у корист економског развоја села; и

д) друге активности у области шума које одређује министар.
Члан 9
Саветодавни Одбор за шумарство
9.1
а) Овим се оснива Саветодавни Одбор за шумарство.
б) Функције Саветодавног Одбора за шумарство су:
1.

Да прати и испитује управљање и администрацију шума на Косову;

2.

Да даје савете Агенцији за шуме; и

3.

Да даје препоруке јавности и да преузме овлашћења у вези унапређења шума на

Косову.
9.2
а)

Саветодавни Одбор за шумарство састојаће се од пет или седам чланова одређених од

Министарства.
б) Члан Саветодавног Одбора за Сумарство мора имати следеће квалификације:
1. Особа мора бити физичко лице које има гласачко право на Косову;

2.Особа мора

имати стручно знање из неке области која је одговарајућа за дужност Одбора, као што су
шумарство, јавна администрација, финансијско управљање, развој села, право или заштита
животне средине; и
3. Особа не може бити запослена у Министарству.
ц)

Министар имењује председавајучег Одбора.

д)

Уколико је то изводљиво, Министар ће именовати чланове Одбора који ће представљати

етничку и верску разноликост Косова.
9.3
а) Министарство ће у разумној мери надокнађивати трошкове Саветодавног Одбора за
шумарство, а који су везани за активности Саветодавног Одбора за Сумарство.

б) Министарство може члановима Саветодавног Одбора за Сумарство исплаћивати разумни
хонорар за сваки дан одржавања састанка Саветодавног Одбора за Сумарство и када члан
присуствује раду Одбора најмање четири часова.
ц)

Министарство че Саветодавном Одбору за Сумарство обезбедити особље и потребштине

како би помогло Одбору у вршењу његових дужности.
д)

Министар ће издавати годишњи јавни извештај владе у коме ће бити наведени износи који

су, сходно овом члану исплаћени сваком члану Саветодавног Одбора за Сумарство током
године, као и укупни трошкови Министарства за пружање подршке Одбору током године.
Члан 10
Делокруг и начин рада одбора

10.1 Саветодавни Одбор шумарства доноси подзаконска акта о вођењу својих активности.
10.2

Са или без таквих подзаконских аката:

а) председавајући одбора сазива седнице одбора;
б)

чланови одбора се обавештавају о састанку најмање 24 часа пре времена одржавања

седнице;
ц) Одбор одлучује већином гласања својих чланова;
д) На седницама Одбора води се записник, који садржи питања која су размотрена, донете
закључке, резултате гласања чланова и сл. и
е) Рад одбора је јаван и сви подаци и информације са седнице Одбора су доступни јавности.
10.3. Министар може да одреди мандат појединих чланова и да разреши именоване чланове
Одбора.
10.4. Свако лице може писмено да захтева од одбора истраживање појединог питања у вези са
функцијама одбора. Одбор писмено одговара на такав захтев у року од 30 дана било одбијањем
захтева, било одређивањем временског рока за истраживање које је тражено. Одбор објављује
резултате извршеног истраживања.

ПОГЛАВЉЕ ИВ: Приватне шуме
Члан 11
Опште одговорности власника приватних шума

11.1
Власници приватних шума морају да:
а) Управљају шумама и шумским земљиштем у складу са овим законом и свим правилима
објављеним сходно овом закону;
б) Дозволе слободан јавни приступ и кретање на земљишту (укључујући одобрење
некомерционалног прикупљања плодова, коштуничавих плодова, гљива, лековитих биља ) осим
ако би такав приступ ометао комерцијалне инвестиције или коришћење земљишта; и
ц) Дозволе приступ владиним службеницима ради вршења њихових задатака на земљишту у
вези управљања шумама као што су инспекција, истраживање, мерење дрвећа и обележавање
међа.
Члан 12
Управљање приватним шумама и сеча трупаца

12.1

а)

Министар може прогласити следеће врсте правила у вези управљања приватним

шумама:
1.Опште стандарде за управљање
2. Захтеве за припремањем или ревизијом планова управљања уз савет и одобрење Агенције за
шуме за:
- Парцеле површине од 3 хектара или више, или
- Парцеле било које величине које представљају посебан проблем за управљање, а што ће
Министар одредити правилом;
3. Захтев који ће пратити планове управљања након што они буду одобрени; и
4. Ценовнике владиних услуга пружених приватним власницима шума.

б)

Правила усвојена сходно овом одељку могу утврђивати различите стандарде, захтеве

или накнаде за шуме различитих врста, величина или локација.
ц)

Правила усвојена сходно овој тачци морају одражавати циљеве и стандарде за

управљање шумама из члана ИИИ овог Закона.
д)
1.
2.

Ценовници накнада усвојени сходно овом одељку—
Морају углавном одражавати трошкове понуђених услуга;
Могу обухватати умањења како би се омогућило власнику да плати или да да

надокнаду јавности у облику доброг газдовања приватном шумом;

3.

Предложиће се јавно од Шумске Агенције Косова и преиспитиваче се од

саветодавног одбора шумарства пре упучивања Влади на усвајање.
12.2.
а)

Шумска Агенција , након писменог обавештења власника , може третирати групу

издвојених парцела у близини које су својина истих лица или групе власника повезане као
јединствена парцела, када се примењују стандарди и захтеви планирања.
б)

Агенција за шуме мора стимулисати власнике мањих парцела да се удруже у удружења за

управљање шумама, и уз пристанак тих власника може сходно овом члану третирати парцеле
таквог удружења као једну парцелу.
12.3 У приватним шумама и на приватном шумском земљишту :
а) Ниједна особа не сме сећи и ниједан власник перцеле не сме дозволити сечу и једног дрва
осим ако је овлашћени службеник Агенције за шуме означио стабла.
б) Службеници могу означавати стабла само ако је сеча у складу са захтевима овог члана и било
којим проглашеним правилима или израђеним плановима сходно овом поглављу.
ц) Када власник шуме захтева од Агенције за шуме да се изврши означавање стабала за сечу:
1. Након договора са власником шуме, Агенција за шуме може наредити власнику шуме да
изврши све неопходне радове за регенерацију или заштиту шуме.
2. Ако се правила или планови примењују на шуму, таква наређења морају бити у складу са
правилима или плановима.
д) Министар може путем правила одредити накнаду за обележавање стабала сходно овом
одељку.
Члан 13
Конверзија приватних шума за друге потребе
13.1
а) Општине и остала тела која су овлашћена да одобре конверзију приватних шума у нешумске
сврхе морају имати одобрење Министарства која че се консултовати са Агенцијом за Суме пре
него што конверзија буде одобрена.
б)

Када је такво одобрење дато, Агенција за шуме ће одустати од захтева за обележавањем

стабала пре сече и дозволиће власнику шуме да транспортује сва посечена стабла.
Члан 14
Добровољни пренос управних овлашћења
14.1
а)

Приватни власник може уз пристанак Агенције за шуме пренети одговорност за управљање

приватном шумом на Агенцију за шуме.

б)

Ако више од једне особе дели власништво над једном парцелом, само власник или власници

који поседују овлашћење да продају или да се одрекну поседа са лакоћом могу
пренетиовлашћење сходно по тачци (а).
ц) Сагласност за овакав трансфер мора се дати писменим путем.
д) Сагласност може обухватати услове и временска ограничења трансфера.
е) Овакав ће трансфер имати улогу уступања земљишта и Агенција за шуме мора предузети све
радње да тај трансфер буде регистрован у одговарајућим евиденцијама о имовини.
ф)

Агенција за шуме мора водити посебне рачуне за сваку пренету имовину, а ти рачуни

морају бити доступни власнику за увид.
г)

Агенција за шуме ће сваке календарске године обрачунавати добити или губитке за сваку

пренету имовину, укључујући одбитке за разумне трошкове управљања као што је наведено у
споразуму о преносу.
х)

Сваке године када имовина донесе добит, Агенција за шуме мора ту добит исплатити

власнику.

Члан 15
Евиденција о приватним шумама

15.1

а)

Агенција за шуме може врсити инвентаризацију прикупљати податке и водити

евиденцију о покривености шумама у приватним шумама.
б)

На основу захтева Агенције за шуме, остале владине Агенције које воде катастарску

евиденцију и осталу евиденцију о имовини сарађиваће са Агенцијом за шуме на изради оваквих
евиденција.
ц)

На основу захтева Агенције за шуме приватни власници шума морају пружити све

податке о територији шуме и обиму шуме у њиховом власништву.

ПОГЛАВЉЕ В: Јавне шуме
Члан 16
Пописи јавних шума
16.1

Агенциа за шуме ће спроводити пописе јавних и приватних шума и прикупљаће довољно

података о шумама ради омогућавања рационалног планирања њиховог управљања.
Члан 17
Дугорочни планови управљања

17.1
а)

Министарство усвојиће дугорочне планове управљања за све области јавних шума под

управом Службе за шуме.
б)

Овакви планови предвиђају :

1. Активности у шумама за најмање десет година;
2. Објашњења о очекиваним утицајима у шумама,
3. Буду у складу са циљевима и стандардима управљања шумама изложених у
члану ИИИ овог закона; и
4. Имају за циљ одрживост ресурса у догледној будућности.
ц)

Шумска Агенција припрема дугорочне планове управљања или користи планове које су

други припремили.
17.2
а)

За сваки план усвојен сходно овом члану Министарство мора прво издати јавну верзију

нацрта плана и да објави на јавну дискусију и доставља средствима информисања као и
заинтересованим телима Владе, Општинама чије је земљиште обухвачено тим планом.
б) Министарство че позвати заинтересована лица да дају свој коментар о предлогу плана у року
од 60 дана од дана достављања истог.
ц) Министар ће након истека периода за давање примедби размотрити те примедбе и извршити
предложене промене плана.
д)

Кад год измене плана укључују потпуно нове активности које нису описане у претходном

нацрту, а Министар ће издати измењену верзију нацрта и позваће на даље давање примедби.
е) Након уношења коначних промена у план, Министар ће план прогласити коначним.
17.3
а) План ступа на снагу онда када га Министарство прогласи коначним, а остаје на снази све док
га Министар не замени новим или измењеним планом или када Министар суспендује план
према овој тачци.
б)Све док то буде било практично, Министарство ће најмање на сваких десет година усвајати
нови план за сваку област јавних шума.
ц)Ако план постане неприменљив због неочекиваних промена у шуми као што су промене
узроковане пожаром, болестима, олујама или незаконитом сечом, или зато што је план застарео
и ни Агенција за шуме , ни Министар нису способни да благовремено изради нови план, онда
Министар може да прогласи план неважећим.
д)Током времена од проглашења плана неважећим до усвајања новог плана, Агенција за Суме,
мора усвојити годишње оперативне планове управљања за шуму сходно доле наведеној тачци
18.2 (б), поступајући као да дугорочни план управљања није на снази.
17.4

а) Агенција за шуме мора израдити копије сваког плана и дати их на увид јавности током
времена када је тај план на снази.
б) Агенција за шуме може из јавне верзије нацрта плана и финалних планова изоставити све оне
податке чије би објављивање спречило извршење закона или угрозило шумске ресурсе.
Члан 18
Годишњи оперативни планови управљања
18.1
а) Агенција за шуме у сарадњи са општинским јединицама ће усвојити годишње оперативне
планове управљања за сваку сумску састојину јавних шума која се налази под њеном управом.
б)

Оперативни планови управљања морају описати

активности на унапређењу шуме

и

активности сече шуме.
ц) Агенција за шуме може сама припремати овакве планове или може користити планове који
су припремили други.
д)

Током усвајања оваквих планова Агенција за шуме мора консултовати органе и

заинтересоване општинске владе.
е) Агенција за суме, мора ове планове дати на увид јавности, осим оних одредби планова чије
би објављивање могло да омета спровођење закона или би угрозило шумске ресурсе.
18.2
а) Оперативни планови управљања морају бити усклађени са свим дугорочним плановима
управљања који су на снази за област јавних шума обухваћену у оперативном плану.
б) Ако ниједан дугорочни план управљања није на снази за област обухваћену оперативним
планом управљања, Агенција за шуме може усвојити само оне оперативне планове управљања
које прогласи усклађеним са циљевима и стандардима за управљање шумама из члана ИИИ овог
Закона.
18.3
а) Агенција за шуме мора водити евиденцију (или организовати да други воде евиденцију) о
акцијама предузетим на основу сваког оперативног плана управљања.
б) Евиденција за сваку календарску годину мора бити комплетирана до краја марта наредне
године.
ц) Особе које воде евиденцију сходно овом члану морају на захтев јавности истој пружити увид
у ту евиденцију.
Члан 19
Активности унапређења шума
19.1 Изузев у случајевима претње по живот или имовину, ниједна особа не може вршити
активности унапређења у јавној шуми осим ако су те активности у складу са важећим
годишњим оперативним планом управљања.

19.2 Агенција за шуме врши активности унапређења у јавним шумама или може да са другима
склопи уговор о вршењу тих активности.
19.3 Министар че издати правила за регулисање уговора из овог члана, у складу са законима
који су у примени, а у вези услуга које обезбеђује Влада.
Члан 20
Сеча шуме

20.1 Свим неовлашченим лицима забрањује се ношење средстава за сећу дрвета у друштвеним
шумама.
20.2 Ниједна особа не сме сећи стабла у јавним шумама , осим:
а) Ако та особа има важећу дозволу за сечу издату у складу са овим чланом; и
б) Ако су стабла на законит начин обележена пре сече.
20.3 Дозволе за сечу стабала у јавној шуми су важеће само ако је сеча у складу са важећим
оперативним планом управљања за ту шуму.
20.4 Агенција за шуме сходно овом члану издаје лиценце за сечу и врши обележавање стабала
за сечу у јавним шумама.
20.5 Агенција за шуме може извршити наплату стабла у дубећем стању везану за вредност
стабала у стајаћем стању која требају бити посечена и може наплаћивати накнаду трошкова
издавања дозволе за сечу и обележавање стабала.
20.6
(а) Министар може издати правила у вези наплата стабла у дубећем стању, накнада и дозвола за
стабла у дубећем стању која:
1. Прописује поступак за издавање лиценце и утврђивање исплата преко јавне лицитације, или
других подобних облика конкурисања.
2. под осталим околностима одређују најниже цене за различите врсте и квалитете дрвета;
3. Одређују накнаде за услуге издавања дозвола и обележавања стабала; и
4. Одређују стандарде за прикупљање и руковање плаћањима за стабла у дубећем стању,
укључујући стандарде за процењивање камате у случају кашњења
плаћања.
(б) Министарство, пре предлагања за усвајање или преиспитивање таквог правила сходно овој
тачци , обавиће консултације са Шумском Агенцијом и Саветодавним шумским бордом ради
пружања могучности јавности да свој коментар предлога правила.
20.7
а) Агенција за шуме мора проследити накнаду (која представља трошкове издавања дозвола и
обележавање стабала) Министарству за финансије и привреду ради уплате у Консолидовани
буџет Косова, а преостали део уплате за стабла у дубећем стању мора проследити Фонду за
обнову шума.

Члан 21
Убирање споредних шумских производа
21.1
а) Ниједна особа не може без дозволе Службе за шуме убирати споредне шумске производе у
комерцијалне сврхе са земљишта које се налази под управом Службе за шуме.
б) Министар одлучује уредбом о ограниченим количинама производа ,а сматраће се да су
количине убране преко одређене годишње границе убране у комерцијалне сврхе.
21.2 Агенција за шуме издаје дозволе за убирање споредних шумских плодова ако утврди да је
убирање тих производа у складу са одрживим коришћењем шуме.
21.3 Шумска Агенција овлашчује своје јединице у Општинама за издавање лиценци физичким и
правним лицима ,сходно овој тачци.
21.4

Влада на предлог Министарства , може правилом применити таксе и лиценце за

коришћење недрвних производа у шумском земљишту, на основу специфичних производа и
обима коришчења, уз додатну исплату за покривање трошкова издавање лиценце.
21.5
а) У случају дозвола које издаје Агенција за шуме, Агенција ће наплатити накнаду од имаоца
дозволе, а део накнаде од трошкова издавања дозволе мора уплатити Министарству за Привреду
и Финансије као допринос Консолидованом буџету Косова, а остатак накнаде мора уплатити
Фонду за обнову шума.
б)

Таксе издатих лиценција од јединице шумске агенције , по овом члану преносе се у

консолидовани буђет Косова. Од вредности лиценце стабала 20% је намењено Општинским
буђетима , пропорционално од вредности такса које се реализују у Општини.
Члан 22
Животиње у шуми

22.1

Министарство за пољопривреду , шумарство и развој села , преко органа одређеног од

Министарства , посебним законима ће уредити надзирање врста и броја дивљих животиња у
шумама и шумском земљишту и управља че активностима лова и риболова у јавним шумама.

22.2
(а).Нико не сме доводити домаће животиње на испашу или појило у јавне шуме под управом
Агенције за шуме без дозволе Агенције за шуме.
(б).Агенција за шуме може издавати такве дозволе ако је одобрена активност у складу са
одрживим коришћењем шуме.
ц) Дозволе из ове тачке одређују временска ограничења, трајање и интензитет активности.
22.3 Агенција за шуме проценује накнаде за издавање дозвола из ове тачке.

22.4 Министарство доноси правила

којима

ће

се

регулисати

издавање дозвола

и

утврђивањенакнаде из овог члана.
Члан 23
Намене са ограниченим коришчењем
23.1 а) У управљању земљиштем које се налази под управом Агенције за шуме, Агенција за
шуме доноси правила којима одређује области за ограничено коришћење.
б)

Шумска Агенција може ограничавати ,забранити или утврдити услове коришчења

шуме.
ц) Сврхе одређивања овакве намене обухватају следеће:
1. Забрану коришчења необновљивих ресурса како би се спречило њихово уништавање,
2. Заштиту воде, дивљег живота или осталих осетљивих ресурса;
3. Пружање помоћи у обнављању или пошумљавању;
4. Пружање помоћи у истраживању шуме или обуци;
5. Да припреми Шумско земљиште за рекреативне активности у Шумама, или
6. Управљања шумама на основу заједничког споразума о сарадњи у шумским пословима.
д) У сврху примена кривичног закона и осталих казнених одредби, земљиште намењено по
овом члану сматраће се заштићеном шумом.
Члан 24
Управљање осталим земљиштем
24.1.

Агенција за шуме може склопити споразуме са осталим компонентама Владе ради
пружања помоћи у администрацији и управљању парковима и сродним земљиштима где
би услуге Агенције за шуме могло бити од користи.
ПОГЛАВЉЕ ВИ: Превоз трупаца
Члан 25
Дозволе за превоз

25.1 Ниједно лице нема право да врши превоз унутар Косова већу количину непрерађених
дрвних сортимената од количине коју је Министарство одредио у правилнику осим:
а) Ако особа која поседује трупце има дозволу од Агенцијее за шуме; и
б) Ако дрвни сортиненти имају званични печат од стране Агенцијее за шуме.
25.2 Забрањена је продаја и куповина непрерађених дрвних сортинената без одговарајућих
ознака и дозвола.
25.3
а) Служба за шуме ће издавати дозволе и обележавати дрвне сортиненте након извршене
уплате прописане накнаде и на основу доказа о законитој сечи трупаца.
б)

Агенција за шуме у дозволи назначи че услове, укључујући ограничења у вези начина и

времена транспорта као и захтеве да дрвни сортиненти буду означени прописаним ознакама.

ц)

Агенција за шуме мора уплатити накнаде за издавање дозвола у Консолидовани буџет

Косова.
25.4 Министарство ће донети правила у вези:
а) издавања дозвола;
б) обележавања дрвних сортинената;
ц) одређивања накнаде за издавање дозвола; и
д) дефиниције термина 'дрвни сортиненти'.

ПОГЛАВЉЕ ВИИ : Заштита и обнова шума
Члан 26
Заштита од Пожара

26.1 Ниједна особа не сме ложити отворену ватру у шумама или на шумском земљишту без
дозволе.
26.2 У смислу овог члана под отвореном ватром се не подразумева ватра унутар зграде или
унутар ложишта или уређаја који је конструисан за безбедно држање пламена.
26.3 Агенција за шуме издаје дозволе за ложење отворених ватри када је таква радња у складу са
одрживим коришћењем шуме.
26.4 Министар донеће правила којима ће регулисати издавање дозвола сходно овом члану.

Члан 27
Овлашћења Агенције за шуме за заштиту и обнову шума
27.1
а) Након што установи да стање једног приватног земљишта прети да угрози шуме на осталим
поседима, Агенција за шуме може наложити власнику да отклони то стање.
б) Овлашћење из ове тачке обухвата овлашћење за налагањем смањења опасности
или претњи од пожара,и животиње биљиождери .
ц)

Ако власник након разумног времена не поступи по налогу издатом сходно овом одељку,

Агенција за шуме може доћи на то имање, предузети радње за отклањање тог стања и власнику
поднети рачун о трошковима предузетих радњи.
27.2
а)

Након што утврди да неко стање у приватној шуми или на шумском земљишту прети да

угрози одрживо коришћење шумских ресурса, Агенција за шуме че наредити власнику да
предузме мере ради отклањања те претње.

б) Овлашћење из ове тачке обухвата и овлашћење за давањем наређења за спровођење мера
заштите шумских земљишта и вода и овлашћење за давањем наређења за пошумљавање.
ц) Ако власник након разумног времена не поступи по наређењу из ове тачке, Агенција за шуме
че доћи на имање, уклонити стање и надокнадити трошкове тих радова од власника.
27.3
а) Када особа предузима или намерава да предузме радње које могу привремено оштетити
шумске ресурсе или јавне шуме под управом Агенције за шуме, Агенција за шуме може издати
наређење о забрани таквих радњи све док та особа:
1. Не припреми план за обнову шуме након завршетка те радње; и
2. Не да гаранције за завршетак обнове путем потписивања менице или осталог финансијског
инструмента који је прихватљив за Агенцију за шуме.
б) Министар доноси

правила којима ће се регулисати природа и величина финансијских

гаранција захтеваних овим чланом.
27.4
а)

Агенција за шуме може приступити на земљиште и предузети разумне радње које су

неопходне као одговор на ванредне ситуације у шумама које представљају претњу по животе
или имовину као што су шумски пожари, клизишта или поплаве.
б) У јавним шумама под управом Агенције за шуме, Агенција за шуме може предузети радње из
ове тачке чак и ако те радње нису покривене постојећим дугорочним плановима управљања или
оперативним плановима управљања. Међутим, одмах након наступања ванредне ситуације,
Агенција за шуме мора ревидирати планове или издати нове планове који су неопходни за
вршење управљања над оштећеном шумом.
Члан 28
Надокнада за повреду права уживања у шумама и шумском земљишту
28.1
а) Ако се незаконитим оштешењем шумских ресурса проузрокују такве штете због којих се
угрожава здравље људи, квалитет воде или се грађанима повређују права у коришчењу шума
или шумског земљишта, Шумска агенција Косова, може судским
путем захтевати одговарајучу надокнаду штете.
б) Накнаде за штету прикупљене на основу ове тачке биће пренете на Фонд за обнову шума.

28.2 Након што суд саслуша тужбу власника земљишта у вези незаконите повреде његове шуме
или шумског земљишта, суд ће му доделити накнаду штете у следечем износу:
1. Тржишној вредности изгубљених шумских производа (која је утврђена као вредност на
месту у шуми),
2.Сваком изгубљеном приходу јер повреда спречава свако разумно коришћење изузев убирања
шумских производа; плус
3.Све трошкове пошумљавања;

4.Све остале трошкове обнављања земљишта за одрживо и продуктивно коришћење шуме.
28.3
Лице које губи право коришчења шумских ресурса због непоштовања поступка утврђеног овим
законом, од стране одређеног владиног органа или због понашања владиног службеника у
супротности са овим законом , може захтевати од суда да доносе одлуку о надокнади штете.
ПОГЛАВЉЕ ВИИИ: Спровођење
Члан 29
Служба за заштиту

29.1. Службу за заштиту шума организује и истом управља Шумска агенција Косова, преко
јединица шумских агенција у општинама.
Службу за заштиту шума сачињавају шумари са унутрашњом структуром организације.
Шумар, у току вршења службе опремљен је уноформом, службеном легитимацијом, ватреним
оружјем и осталим неопходним средствима за ефикасно вршење своје дужности.
Потпунија правила о службеној униформи, легитимацији, ватреном оружју, осталим
неопходним средствима као и квалификације које мора

поседовати апликант за шумара,

утврђује Министарство за шумарство”.
29.2. Шумар има следећа овлашћења:
а) да легитимише лица које затекне у шуму у вршењу незаконитих радњи или под сумњом да су
вршили такве радње,
б) да контролише места сеће, прераде, складиштења и превоза дрвета,
ц) да заустави превозна средства на јавним путевима и да прегледа дрвне товаре,
д) у случају пожара предузима потребне мере за алармирање и гашење пожара,
е) врши привремену конфискацију дрвета илегалног порекла и о незаконитим радњама
обавештава надлежног руководиоца службе и
ф) предузима друге мере и радње на основу овлашћења из овог закона и осталих правила.

29.3.
Ради успешног обављања дужности, шумари сарађују са органима јавног реда и шумском
инспекцијом.
ШУМСКА ИНСПЕКЦИЈА
29.4.
У вршењу послова Шумска инспекција односно шумски инспектор има следећа овлашћења:

а) надзире све активности које се одвијају у шумама, предметима рада, средствима и свим
местима где се врши складиштење, пре рада и промет шумских производа;
б) надзире реализацију управљачких планова,

пројеката

и других програма и њихову

међусобну усаглашеност;
ц) контролише послвне књиге и другу документацију ради провере спровођења закона и других
прописа о шумама;
д) констролише документацију маркирања и порекла шумски производа;
е) врши друге послове из делокруга инспекцијског органа.
29.5.
У случајевима када утврди да су прекршени закон или други прописи, шумски инспектор
предузима следеће мере:
а) забрањује сећу дрвећа која није у складу са овим законом и другим прописима донетим на
основу њега;
б) налаже извођење радова према управљачким плановима, а у случају неспровођења плана
које би имало за последицу проузроковање штета, предузима одговарајуће мере;
ц) Врши привремену конфискацију бесправно сеће дрва, као и средства која су употребљена за
сећу (секира, моторна тестера) као и илегалну грађу у промету, као и
д) Предузима мере у хитним случајевима.
29.6.
Овлашћења, надлежности и поступци доношења одлука од стране шумског инспектора и
координација овлашћења и надлежности централни и локалних шумских инспектора утврђује
Министарство за питања шумарства.

Члан 30
Сарадња при надзору и инспекцији
30.1

Све особе укључене у активности шумарства морају сарађивати са чуварима и

инспекторима шума
30.2

Следећа лица морају на захтев Агенције за шуме приказати своју финансијску

документацију:

а) Све особе које су потписале уговоре са Агенцијом за шуме о извршењу радова или куповини
шумских производа сходно овом Закону; и
б) Све особе којима су сходно овом Закону пренета овлашћења за наплату накнада и дажбина.
ПОГЛАВЉЕ ИX: Стандарди & унапређење шумарства
Члан 31
Стандарди производа и сертификација
31.1 Министарство че донети правила којима ће се гарантовати порекло и квалитет биљака или
садница за регенерацију шума.
31.2 Министарство доноси административна упутства којима :
а)

Се успостављају стандарди за сертификацију порекла, степена или квалитета дрвета и

осталих шумских производа; или
б) Којима се признају овакви стандарди одређени од стране других.

Члан 32
Професионални стандарди
32.1
а) Министар ће прописати правила сходно стандардима, за утврђивање квалификација особа
које обележавају стабла пре сече сходно овом Закону.
б)

Стандарди из ове тачке

могу захтевати од особа да располажу одређеним степеном

образовања или искуства, да буду доброг карактера и да се придржавају правила
професионалног понашања.
ц) Правила из овог одељка могу одређивати различите нивое сертификације на основу
власништва, врсте шуме или осталих околности које су релевантне за вештину неопходу за
обележавање стабала.
д) Правила из овог одељка дају Агенцији за шуме право да издаје, обнавља и повлачи
сертификације.
е) Правила из овог одељка могу утврдити разумне накнаде за издавање или обнављање
сертификација.
32.2 Ако су применљиви стандарди на снази сходно овом члану, само стабла означена од
стране сертификоване особе сматраће се законито обележеним сходно овом члану.
Члан 33
Унапређење шумарства и прерада дрвних производа
33.1 У сврху унапређења бољег управљања шумама, Агенција за шуме може:
а)

Вршити и спонзорисати напоре образовања власника шума или јавног образовања као и

професионалну обуку;

б) Гајити саднице и држати расаднике;
ц) Вршити и спонзорисати истраживање; и
д) Предузимати остале активности одобрене од стране Министарства.
33.2
а)Ниједно лице не мозе прерађивати дрвне производе осим ако то лице има дозволу за
прераду дрвних производа издату од Агенције за Суме
б) Министарство мозе издати правила о стандардима и условима издавања дозвола за
прераду дрвних производа
ц) Министарство доноси правила о дефиницији појима «дрвни производи».
ПОГЛАВЉЕ X: Транспарентност
Члан 34
Објављивање економских интереса
34.1
а) У сврху ове тачке , “шумарски службеник ” је:
1. Лица запошљена при Агенцији за шуме која издаје дозволе или обележава стабла сходно овом
Закону;
2. Лица запошљена при Агенцији за шуме која директно или индиректно врше надзор другог
шумарског службеника;
3. Чланови одбора Фонда за обнову шума; и
4.

Радници Министарства или Шумске Агенције које Министарство поставља за Шумске

званичнике правилом .

Члан 35
Објављивање владиних докумената
35.1
а) Министарство се позива да објављује сва документа која поседује у вези јавних шума или да
објављује документа која се односе на опште стање шума на Косову.
б) Министарство и све Службе унутар Министарства које располажу следећом документацијом
у вези шума морају их ставити на располагање јавности ради инспекције или копирања по
захтеву:
1. Сва правила и остала правна документа која садрже правила која се примењују у вези шума и
питања везаних за шуме унутар Министарства;
2. Све коначне верзије планова управљања и оперативних планова;
3. Све коначне верзије пописа шума.
ц)

Министарство или било која Служба унутар Министарства може да се суздржи од

објављивања делова било ког документа чије би објављивање могло утицати на спровођење
закона или заштиту шумских ресурса.

ПОГЛАВЉЕ XИ: Казне
Члан 36
Новчане казне
36.1 Поред осталих обештећења прописаних законом, суд може казнити и наредити особи да
плати новчану казну до € 25000 за следећа дела почињена у заштићеној шуми:
а) За наношење штете шумској вегетацији или земљишту без дозволе надлежних органа; или
б) За незакониту изградњу објеката.
36.2 , Поред осталих обештећења прописаних законом, суд може казнити и наредити особи да
плати новчану казну до € 15000 за:
а) Наношење штете шумској вегетацији или земљишту без дозволе надлежних органа;
б) Незакониту изградњу објеката у шумама или на шумском земљишту;
ц) Недозвољено ложење отворених ватри у шуми;
д) Непоштовање законског наређења за заштиту шуме сходно овом Закону;
е)

Неизвршење пошумљавања или поновног ошумљавања сходно захтевима овог Закона,

његовим правилима и плановима или наређењима издатим на основу овог Закона; или
ф) Прерада трупаца који немају прописне дозволе и који нису прописно обележени.
36.3 Поред осталих обештећења прописаних законом, суд може казнити и наредити особи да
плати новчану казну до € 10000 за:
а) Незаконит превоз посечених трупаца;
б) Продају или куповину трупаца који немају прописане дозволе и прописане ознаке; или
ц) Неблаговремено прослеђивање било које уплате одређене овим Законом ,на време.
36.4 Поред осталих обештећења прописаних законом, суд може казнити и наредити особи да
плати новчану казну до € 5000 за:
а) Сечу стабала на имању приватног власника пре него што су та стабла прописно обележена за
сечу;
б) Кошење сена, напасање или напајање домаћих животиња у јавној шуми без дозволе издате од
стране надлежног органа; и
ц) Сакупљање и уклањање нешумских производа у комерцијалне сврхе без дозволе издате од
стране надлежног органа.
36.5

Поред осталих обештећења прописаних законом, суд може наредити особи да плати

новчану казну до € 5000 за:
а)

Неподношење потпуне и тачне финансијске евиденције која се захтева сходно одредбама

овог Закона;
б)
ц)

Ометање рада чувара или инспектора; или
Оштећивање или уништење шумских међа или знакова обавештења које је Агенција за

шуме поставила у јавним шумама.

36.6 Поред осталих обештећења прописаних законом, суд може казнити и наредити родитељу
да плати новчану казну до € 3000 ако је малолетно дете починило прекршај који се кажњава
овим законом.
36.7 Поред осталих обештећења прописаних законом, суд може казнити и наредити особи да
плати новчану казну до € 2000 за сваки прекршај овог члана, његових правила или планова или
кршење наређења издатих сходно овом Закону, а која нису наведена у одредбама овог Закона.

ПОГЛАВЉЕ XИИ: Прелазне одредбе
Члан 37
Постојећи планови
37.1

Сви планови за дугорочно управљање или годишњи операциони планови управљања
усвојени од стране Агенције за шуме пре ступања на снагу овог Закона, остаће и даље на
снази све док не истекну, буду измењени или замењени.
Члан 38
Резервисана власт СПГС

38.1 Сходно УНМИК- Уредби бр. 2001/9, Поглавље 8 (q), све функције Агенције за шуме које
се односе на јавне шуме и шумско земљиште биће привремено изложене надзору и одобрењу
СПГС.
Члан 39
Закон о шумама из 1987
39.1

Ступањем на снагу овог закона престају да важе сви нормативни акти из ове области.

39.2

Сва средства проширеног Шумско-репродукционог фонда Косова која су створена
сходно Закону о шумама из 1987. године преносе се на Фонд за обнављање шума
створеном сходно овом закона.
Члан 40
Ступање на снази

40.1
Овај закон ступа на снагу даном потписивања од Председника Скупштине и проглашења од
стране Специалног Представника Генералног Секретара Уједињених Нација.
Закон бр. 2003/3

13 Фебруар 2003
Председник Скупштине Косова,
______________________
Академик Неxхат Даци

