
На основу члана 60. став 4. Закона о шумама („Службени гласник РС , бр. 
46/91, 83/92, 54/93-др.закон, 60/93-исправка, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-
др.закон), 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ШУМА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

I. 
Расписује се конкурс за доделу средстава за заштиту и унапређивање шума 

за 2009. годину у складу са условима утврђеним Уредбом о утврђивању Програма заштите 
и унапређивања шума за 2009. годину („Службени гласник РС , број 22/09 ), за следећи 
вид рада:  

1. ЗАШТИТА ШУМА  
 Заштита шума од болести и штеточина 
 Одржавање против пожарних пруга  
 Набавка опреме за гашење пожара  

2. САДЊА ШУМСКОГ ДРВЕЋА 

 Пошумљавање голети у шумама у државној својини  

 Пошумљавање голети у шумама у приватној својини (подела шумских садница 
физичким лицима) и то: 

 - Четинари 
 - Тврди и племенити лишћари 
 - Меки лишћари 
 - Багрем 
 Пошумљавање пожаришта 

 Мелиорација деградираних шума  

3. НЕГА ШУМСКИХ ЗАСАДА 
 Окопавање и прашење 

 Сеча изданака и избојака 

 Уклањање корова 
 Чишћење у шумским засадима  стaрости 6-15 година 

 Нега природних младих састојина до 10 cm  прсног пречника  
 Прореде у шумским засадима старости 15 до 30 година 

4. ИЗГРАДЊА ТВРДИХ ШУМСКИХ ПУТЕВА 
 Радови на II фази 
 Радови на I и II фази 

5. ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ СЕМЕНА 

 Сакупљање семена шумских воћкарица (дивља трешња, Sorbus sp, Malus, Pyrus) 
 Сакупљање семена храста лужњака 
 a) селекционисано семе 

 б) семе познатог порекла 
 



 

 Сакупљање семена храста китњака, сладуна, цера 
 a) селекционисано семе 
 б) семе познатог порекла 

 Сакупљање семена јавора и јасена 
 а) селекционисано семе 
 б) семе познатог порекла 
 Сакупљање шумског семена црног и домаћег ораха, питомог и дивљег кестена  
 Сакупљање шумског семена осталих лишћара 
 a) селекционисано семе 
 б) семе познатог порекла 
 Сакупљање шумског семена панчићеве оморике 

 Сакупљање шумског семена осталих четинара 

6. ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 Саднице тврдих лишћара (буква, храстови) 
 а) селекционисане 
 б) познатог порекла 
 Саднице дивље трешње, Sorbus sp. 

 Саднице јавора и јасена 
 а) селекционисане 

 б) познатог порекла 

 Саднице црног и домаћег ораха,  кестена питомог и дивљег 
 а) селекционисане 
 б) познатог порекла 
 Саднице осталих лишћара 
 Четинари (1+0) контејнери и нисула (2+1) 

 Четинари класична производња (старости 1+0) 

7. НАУЧНА И СТУДИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА У ШУМАРСТВУ 

 Наставак истраживања из 2008. год 

 Пројекти за финансирање у 2009. години 

8. ИЗРАДА НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ОДРЖИВОГ ГАЗДОВАЊА 
ШУМАМА ПО PEFC ПРОГРАМУ 

9. СЕРТИФИКАЦИЈА ОДРЖИВОГ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 

10. ЕДУКАЦИЈА 

11. ИЗРАДА ДЕЛА ГЕОИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ДРЖАВНЕ ШУМЕ СРБИЈЕ 

12. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ 
ДРВЕЋА 

13. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2008. ГОДИНЕ  

 



II. 
 

Захтев за доделу средстава може поднети привредно друштво, односно 
друго  правно и физичко лице (у даљем тексту: корисник) ако је то лице: 
                     1) корисник, власник односно закупац шума или шумског земљишта 
намењеног за обављање послова из тачке I. конкурса.  
                        2) уписано у Књигу произвођача и добављача репродуктивног материјала, 
коју води министарство надлежно за послове шумарства, за послове производње шумског 
семена и садног материјала;  
                        3) донело Програм за пошумљавање голети, мелиорацију деградираних шума 
и шикара, негу шумских засада, негу и одржавање полазног материјала (у даљем тексту: 
Програм), односно пројекат за изградњу шумских путева, односно програм за одржавање 
против пожарних пруга. 
                       Услове из тачке 1) не мора да испуњава привредно друштво, односно друго 
правно лице, као и физичко лице, када конкурише за научна и студијска истраживања од 
значаја за шумарство. 

 
Захтев се подноси у два примерка (један у писаној форми а други у 

електронској на обрасцима преузетим од Управе за шуме преко Е-mail адресе 
gordana.gligoric@minpolj.gov.rs а попуњене обрасце доставити на исту адресу)  
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, 11070 Нови 
Београд, ул. Омладинских бригада број 1. 

 
Рок за достављање захтева по овом конкурсу је 15 дана од дана 

објављивања за све наведене видове рада, осим: 
- за радове под редним бројем 1. Заштита шума – набавка опреме за гашење 

пожара рок за достављање захтева је 1. септембар 2009. године; 
- за радове под редним бројем 2. Садња шумског дрвећа,  рок за достављање 

захтева за јесењу садњу  на државном земљишту је до 15. октобра а на земљишту у 
приватној својини ( подела шумских садница физичким лицима ) рок је до 15. септембра 
2009. године; 

- за радове под редним бројем 5. Производња шумског семена, рок за 
достављање захтева је до 1. новембар 2009. године. 

 
Уз захтев корисник је дужан да достави следећу документацију: 
 
1) програм за радове наведене под редним бр: 1, 2, 3. и 6. а пројекат за 

радове наведене под редним бројем 4. из тачке I. овог конкурса, сачињен у складу са 
Правилником о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава за заштиту и 
унапређивање шума („Службени гласник РС , бр. 58/04, 05/06, 18/09), са детаљном 
калкулацијом трошкова са ПДВ-ом за све видове рада и по сваком објекту из поднетог 
програма-пројекта.  

За радове под редним бројем 2. – Пошумљавање голети у шумама у 
приватној својини - подела шумских садница физичким лицима, физичка лица захтев 
подносе посредно преко јавних предузећа која газдују шумама, националних паркова и 
удружења грађана или друге организације. Ако се изводе радови у шумама и на земљишту 
у приватној својини за парцеле величине до 0,50 ха корисник у захтеву наводи број 
катастарске парцеле и доказ о власништву, а за парцеле веће од 0,50 ха потребно је 
доставити, поред наведеног и копију плана парцеле. Јавно предузеће на чијој територији је 
власник шуме и шумског земљишта, израђује и доставља Програм за пошумљавање голети 
и уговор са власником земљишта. 



 
 
2) скицу површине уз  програм где се планира извођење радова; 
3) одлуку надлежног органа корисника о усвајању програма, односно  

пројекта; 
4) сагласност надлежног органа да је Програм у складу са просторним 

планом или актом који тај план замењује; 
5) доказ да су програмирани радови предвиђени основом за газдовање 

шумама, односно програмом газдовања приватним шумама (копија извода из основе или 
плана оверена од стране одговорног лица), доказ о закупу земљишта или добијању 
земљишта на коришћење; 

6) ако је корисник удружење грађана или друга организација доставиће и 
уговор о међусобним правима и обавезама закључен са привредним друштвом, односно 
власником шуме и земљишта или уговор о закупу  као и доказ да је земљиште добијено на 
коришћење; 

7) доказ о обезбеђеном  садном материјалу (сопствени садни материјал или 
уговор закључен са организацијом која је уписана у књигу произвођача и добављача 
репродуктивног материјала које води министарство надлежно за послове шумарства) ; 

 За радове под редним бројем 5. Производња шумског семена, доставити 
уверење о пореклу шумског семена за семе сакупљено од 1. јуна 2008. до 1. новембра 2009. 
године; 

За радове под редним бројем 7. Научна и студијска истраживања у 
шумарству  (пројекти за финансирање у 2009. години), уз захтев корисник је дужан да 
достави уредно попуњен и оверен евиденциони лист  пројеката који садржи: све елементе 
из обрасца преузетог у Управи за шуме на Е-mail адреси  predrag.jovic@minpolj.gov.rs а 
попуњен образац доставити на исту адресу. Максималан број истраживач/месеци по 
истраживачу на пројектима може бити 4 истраживач/месеца. Пожељно је да пројектна 
документација садржи и препоруку оперативе за његову израду, односно потврду о учешћу 
заинтересованих трећих лица у његовом финансирању. 
                           За радове под редним бр: 8, 9, 10, 11 и 12 уз захтев корисник је дужан да 
достави програм - пројекат који мора садржати: назив, опис, циљеве, активности и њихову 
динамику извршења, ефекте, рок израде као и детаљне калкулације трошкова на изради 
програма – пројеката; 

8) Изјаву одговорног лица да са поднетим програмом-пројектом није 
конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене; 

9) Ако је подносилац захтева удружење грађана или друга организација 
односно друго правно лице дужно је да достави: решење о упису у регистар односно о 
последњој статусној промени, доказ о матичном броју, пореском идентификационом броју 
и текући рачун. 

Захтев и Програме – пројекте груписати по видовима рада, редоследом из  
тачке I. Конкурса и приоритетима. 

 
 

III. 
 

Захтев за доделу средстава без приложене документације наведене у тачки 
II. Конкурса неће се узети у разматрање. 
 
 
 
 



 
 

IV. 
 

Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде са корисником утврђују се услови и начин коришћења средстава из тачке I. 
Конкурса, а у зависности од прилива средстава и времена извршења поједине врсте радова. 
 

 
V. 
 

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије . 
 
 

Број: 401-00-380/2009-10 
У Београду, 31. март  2009. године 
 
 

 
 
 

                                                                                                       М И Н И С Т А Р  
 
                                                                                                        др Саша Драгин 


